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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจแบบจ าลองทางความคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  5 เร่ือง
สมดลุเคมี เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบวดัแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองสมดลุเคมี ซึง่ส่วนใหญ่เป็นข้อค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือส ารวจเชิงลกึโดยให้นกัเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตผุลประกอบรวมทัง้สิน้ 5 
ข้อ ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเร่ืองสมดลุเคมีใน 5 ประเดน็หลกั ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมีท่ีผนักลบัได้ ภาวะสมดลุในปฏิกิริยา
เคมี ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะสมดลุ ค่าคงท่ีสมดลุและหลกัของเลอชาเตอลิเอ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการอ่านค าตอบ
อย่างละเอียดและตีความหมายของค าตอบ ซึง่จดักลุ่มตามแนวคิดของ Chi and Roscoe (2002) ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้องตามแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะสมดุล และแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองภาวะสมดุลเป็นแบบจ าลองท่ีมี
ความส าคญัเพราะเป็นพืน้ฐานของแบบจ าลองในประเด็นอื่น ๆ อีกทัง้ยงัพบสาเหตขุองความเข้าใจคลาดเคลื่อน
คือ นกัเรียนไมส่ามารถนกึภาพในระดบัจลุภาคได้ งานวิจยัครัง้ตอ่ไปผู้ วิจยัจะพฒันาแบบจ าลองทางความคิดของ
นกัเรียนเร่ืองสมดลุเคมีผ่านกระบวนส่งเสริมให้นักเรียนสร้าง ทดสอบ ดดัแปลงแก้ไขและขยายแบบจ าลองของ
ตนเอง ซึง่คาดหวงัวา่จะท าให้นกัเรียนเข้าใจแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to explore eleventh-grade students’ mental models on 
chemical equilibrium.  Students’ mental models on chemical equilibrium were elicited by using a 
chemical equilibrium mental models questionnaire (CEMMQ). The CEMMQ consisted of 5 items 
covering five main topics of chemical equilibrium; reversible reaction, dynamic equilibrium, factors 
that affect equilibrium, Equilibrium constant and Le Chatelier’s principle. Data were analyzed 
inductively to categories based on the work of Chi and Roscoe (2002). The research findings indicate 
that most of the students held flawed mental models, particularly in the aspects of factors that affect 
chemical equilibrium and the mental model of dynamic equilibrium was extremely important which 
was fundamental of other topics. Students cannot imagine change of the matter in microscopic level 
that lead to cause of misunderstanding. For further research the researchers will enhance students’ 
mental model on chemical equilibrium through engaging them to produce, test, modify and elaborate 
their mental models. By doing so, the students would understand scientific models.  
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ค าน า 
 เคมีเป็นวิชาท่ีเนือ้หาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรม เน่ืองจากเป็นศาสตร์ท่ีศกึษาเก่ียวกบัสารและการ
เปลี่ยนแปลงของสารทัง้ระดบัอะตอมและโมเลกลุ ซึง่ไมส่ามารถมองเห็นด้วยตาเปลา่ได้ นกัเคมีมกัจะอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสารใน 3 ระดบั (Johnstone, 1993) ได้แก่ ระดบัมหภาค ระดบัจุลภาค และระดบั 
สญัลกัษณ์ ยกตวัอย่างเช่น ปรากฏการณ์การแยกน า้ด้วยไฟฟ้า การเกิดฟองแก๊สลอยตวัขึน้มาบนผิวน า้เมื่อต่อ
กระแสไฟฟ้าเป็นปรากฏการณ์ท่ีสงัเกตเห็นได้ โดยปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นการอธิบายในระดบัมหภาคแต่สิ่งท่ี
อธิบายวา่ฟองแก๊สดงักลา่วเกิดขึน้ได้อย่างไรต้องใช้การอธิบายระดบัจุลภาคคือ การปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
น า้ท าให้โมเลกุลน า้แยกออกเป็นอะตอมออกซิเจนและไฮโดรเจนและกระแสไฟฟ้าท าให้อิเล็กตรอนของอะตอม
ไฮโดรเจนหลุดออก (ประจุบวก) จากนัน้อะตอมไฮโดรเจนจึงมารวมตวักนัท่ีขัว้ลบท าให้แก๊สไฮโดรเจนลอยตวั
ขึน้มาบนผิวน า้ ในระดับนีเ้ป็นการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้  เพราะเป็นการอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงในระดบั อะตอม โมเลกุลและอิเล็กตรอน และการอธิบายท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของการอธิบาย
ระดบัมหภาคและจุลภาคคือ สมการเคมี (ระดบัสญัลกัษณ์) ดงันี ้H2O(l)       H2(g) + O2(g) จะเห็นได้ว่านกั

เคมีต้องอธิบายและท าความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของสารทัง้ 3 ระดบัพร้อม ๆ กนั ท าให้ยากต่อการท าความ
เข้าใจของนกัเรียน  
 นักเคมีจึงพัฒนาแบบจ าลอง (Models) ขึน้มาเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการและการ
เปลี่ยนแปลงของเหล่านัน้ (Justi and Gilbert, 2002) กระบวนการสร้างแบบจ าลอง (Modeling) เร่ิมต้นจากนกั
เคมีสงัเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติ แล้วสร้างแบบจ าลองทางความคิด (Mental models) ซึง่เป็นแบบจ าลอง
เฉพาะของแตล่ะบคุคลท่ีสร้างขึน้โดยบคุคลนัน้ ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ท่ีอยู่ภายในของบุคคลนัน้ ยกตวัอย่าง
เช่น ถ้าหลบัตาแล้วมีคนบอกให้นึกถึงดวงจนัทร์และวาดภาพออกมา บางคนอาจจะวาดดวงจันทร์เต็มดวง บาง
คนอาจจะจินตนาการเป็นดวงจนัทร์คร่ึงเสีย้ว ซึง่แตล่ะคนมีแบบจ าลองทางความคิดท่ีแตกต่างกนัออกไป และถ้า
หากแบบจ าลองทางความคิดได้ผ่านกระบวนการส ารวจตรวจสอบจนเป็นท่ียอมรับจากประชาคมวิทยาศาสตร์ 
จะท าให้แบบจ าลองทางความคิดพฒันาไปเป็นแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Model) ซึง่เป็นตวัแทน
ของปรากฏการณ์ท่ีถูกต้อง แม่นย า และสมบูรณ์ (Gilbert, Boulter and Elmer, 2000 อ้างใน ณัชธฤต เกือ้ทาน 
และคณะ, 2554) 
 ส าหรับผู้ วิจัยในฐานะเป็นครูเคมีเป้าหมายหนึ่งท่ีส าคัญคือมุ่งให้นักเรียนคิดเหมือนนักเคมีและมี
แบบจ าลองทางความคิดสอดคล้องกับแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ศึกษายังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีแบบจ าลองทางความคิดไม่สอดคล้องกับแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยของ ณัชธฤต เกือ้ทาน และคณะ (2554) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
แบบจ าลองทางความคิดเร่ืองพนัธะเคมีไม่ถูกต้องตามแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  เช่นแนวคิดการเกิดพันธะ
โลหะ นกัเรียนคิดว่าพันธะภายในโลหะมีลกัษณะเหมือนของแข็งทั่ว ๆ ไป ซึ่งนกัเรียนจะวาดภาพอนุภาคเหล็ก
เรียงชิดติดกนัอย่างเป็นระเบียบ แสดงวา่นกัเรียนไมส่ามารถเช่ือมโยงการเปลี่ยนแปลงระดบัมหภาคกบัจลุภาคได้
จะเห็นว่าแบบจ าลองทางความคิดของนกัเรียนอาจจะตรงกบัแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ได้  อย่างไรก็
ตาม สาเหตุส าคญัท่ีท าให้นักเรียนท่ีมีแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้อง คือเนือ้หาเร่ืองพันธะเคมีเป็นเร่ืองท่ี
คอ่นข้างยาก มีความนามธรรมและมีการใช้แบบจ าลองในหลายชนิด (ณชัธฤต เกือ้ทาน และคณะ, 2554) 
 สมดลุเคมีเป็นเนือ้หาหนึ่งท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานของการเรียนเคมีในเนือ้หา เร่ืองอื่น ๆ 
ยกตัวอย่างเช่น กรดเบส และไฟฟ้าเคมี แต่จากการศึกษางานวิจัย แนวคิดเร่ืองสมดุลเคมีเป็นแนวคิดท่ียาก
ส าหรับนกัเรียนเพราะมีลกัษณะเนือ้หาเป็นนามธรรม ซึง่ท าให้นกัเรียนสว่นใหญ่มีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน (ชยัยนต์ 
ศรีเชียงหา, 2554) เช่น นกัเรียนเข้าใจว่า สมดลุเคมีจะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าอย่างสมบูรณ์ก่อนเกิดปฏิกิริยา

สาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55

2



 

 

ย้อนกลบัและ ท่ีภาวะสมดลุ ระบบจะหยุดน่ิงไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Wheeler and Kass, 1978, Griffiths, 1994 
อ้างใน Van Driel and Gräber, 2002) หรือ ท่ีภาวะสมดลุ จะต้องพบสารทุกชนิดในระบบและสารต่าง ๆ จะต้อง
มีปริมาณเท่ากนั หรือจะพบเพียงสารผลิตภณัฑ์เท่านัน้ (เยาวเรศ ใจเย็นและคณะ, 2550 และชาตรี  ฝ่ายค าตา, 
2551) เป็นต้น 
 จากการศกึษางานวิจัยท่ีเก่ียวกบัแนวคิดคลาดเคลื่อนเร่ืองสมดลุเคมี  มีข้อจ ากดัคือนกัเรียนไม่สามารถ
เช่ือมโยงแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมได้กล่าวคือ นักเรียนไม่สามารถนึกภาพในระดบัจุลภาคได้ (ชาตรี  ฝ่ายค าตา, 
2551) ท าให้นกัเรียนไมส่ามารถอธิบายพฤติกรรมของสารในระดบัอนภุาคได้ แต่การให้นกัเรียนสร้างแบบจ าลอง
ทางความคิดจะช่วยให้นกัเรียนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารได้ทัง้  3 ระดบัพร้อม ๆ กนั ดงันัน้การ
ทราบข้อมลูแบบจ าลองทางความคิดของนกัเรียนจะเป็นพืน้ฐานในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือไม่ให้
นกัเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดท่ีคลาดเคลื่อนและเพ่ือปรับเปลี่ยนแบบจ าลองทางความคิดให้สอดคล้องกับ
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับยังไม่พบงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับแบบจ าลองทางความคิดในเร่ือง
สมดุลเคมีทัง้ในในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์ท่ีจะส ารวจแบบจ าลองทาง
ความคิดเร่ืองสมดลุเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนเร่ืองสมดลุเคมี  
 

วิธีการวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษา 
 กลุ่มท่ีศกึษา ได้แก่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านการเรียน
เร่ืองสมดลุเคมีมาแล้ว ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในสงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา (สพม.) จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ จ านวน 1 ห้องเรียน มีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 13 คน 
เป็นนกัเรียนชาย 9 คน และ นกัเรียนหญิง 4 คน ได้มาจากการเลือกแบบจ าเพาะเจาะจง  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือแบบวดัแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองสมดลุเคมี ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นข้อค าถามปลายเปิดท่ีให้นกัเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตผุลประกอบกนัรวมทัง้สิน้ 5 ข้อ 
ซึง่ครอบคลมุเนือ้หาเร่ืองสมดุลเคมีใน 5 ประเด็นหลกั ได้แก่ ปฏิกิริยาเคมีท่ีผนักลบัได้ ภาวะสมดลุในปฏิกิริยา
เคม ีคา่คงท่ีสมดลุ หลกัของเลอชาเตอลิเอ และปัจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะสมดลุ  
 การพัฒนาแบบวัดแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองสมดุลเคมีเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงัเร่ืองสมดลุเคมีจากสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สสวท., 2551) จากนัน้
ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับแบบจ าลองทางความคิดและแนวคิดทางเลือกของนักเรียนในเร่ืองสมดลุเคมี
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาข้อค าถามท่ีใช้ในงานวิจัยนี  ้ซึ่งค าถามส่วนใหญ่เป็นค าถามท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เองรวมไปถึง
การดดัแปลงจากแบบวดัแนวคิดจากงานวิจยัของ ชยัยนต์ ศรีเชียงหา (2554) จากนัน้ผู้ วิจยัได้น าแบบวดัท่ีสร้าง
ขึน้ไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ซึง่ประกอบด้วยนกัวิทยาศาสตร์ศกึษา 2 ท่านและครูผู้สอนวิชาเคมี 1 ท่าน เพ่ือ
ประเมินข้อค าถามกบักรอบแนวคิดท่ีต้องการวดั ความเหมาะสมของตวัเลือก รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ี
ใช้และการสื่อความหมายของค า กลุ่มผู้ วิจยัน าแบบวดัท่ีผ่านการแก้ไขและปรับปรุงแล้วพิจารณาร่วมกนัอีกครัง้
เพ่ือสรุปประเดน็แล้วจงึน าแบบวดัแบบจ าลองทางความคิดไปเก็บข้อมลู 
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วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บข้อมลูด้วยตนเองโดยให้นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  5 ท่ีผ่านการเรียนเร่ืองสมดุลเคมี
มาแล้ว ช่วงปลายของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 13 คน ท าแบบวดัแบบจ าลองทางความคิดเร่ือง
สมดลุเคมีใช้เวลา 50 นาที  ซึง่ผู้ วิจยัได้แบบวดัคืนมาทัง้หมดจ านวน 13 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัน าค าตอบท่ีได้จากแบบวดัแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองสมดลุเคมีมาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
โดยเร่ิมต้นจาก ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ค าตอบเป็นรายข้อโดยอ่านค าตอบของนักเรียนทัง้หมดอย่างละเอียด  ซึ่ง
พิจารณาทัง้ตวัเลือก ภาพท่ีวาด และเหตผุลท่ีเขียนอธิบายและตีความหมายของค าตอบ จากนัน้น าค าตอบมาจดั
กลุ่มแบบจ าลองทางความคิดของนกัเรียนโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ซึง่ประยุกต์จาก Chi and Roscoe (2002) 
ดงันี ้1) แบบจ าลองทางความคิดท่ีถูกต้อง (Correct mental models, CMM) 2) แบบจ าลองทางความคิดท่ี
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete correct mental models, ICMM) 3) แบบจ าลองความคิดท่ีสมบูรณ์แต่ไม่
ถูกต้อง (Complete flawed mental models, CFMM) 4) แบบจ าลองความคิดท่ีไม่ถูกต้อง (Flawed mental 
models, FMM) 5) แบบจ าลองความคิดไม่เช่ือมโยง (Incoherent mental model, IMM) 6) ไม่แสดงแบบจ าลอง
ทางความคิด (No response, NR)  
 ค าตอบของนักเรียนท่ีจัดกลุ่มแล้วได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้โดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา
จ านวน 2 ท่าน โดยผู้ วิจัยสร้างแบบลงความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนของผู้ วิจัยว่า  เห็นด้วย
หรือไม่กับการตีความหมายของผู้ วิจัย พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ หากมีประเด็นหรือการแบ่งกลุ่มค าตอบใดท่ี
ผู้ เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยกับการตีความหมายของผู้ วิจัย ผู้ วิจัยและผู้ เช่ียวชาญได้ประชุมเพ่ือสรุปหาประเด็นหรือ
การแบ่งกลุม่ให้สอดคล้องกนั และผู้ วิจยัหาความถ่ีและรายงานโดยใช้ค่าร้อยละเพ่ือแสดงจ านวนของนกัเรียนท่ีมี
แบบจ าลองทางความคิดในกลุม่ตา่ง ๆ 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองทาความคิดของนกัเรียนในเร่ืองสมดลุเคมีในประเด็นปฏิกิริยาเคมีท่ีผนั
กลบัได้ ภาวะสมดลุในปฏิกิริยาเคมี ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะสมดลุ คา่คงท่ีสมดลุ และหลกัของเลอชาเตอลิเอ พบวา่  
นกัเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดท่ีถกูต้องมากท่ีสดุในประเดน็เร่ืองคา่คงท่ีสมดลุ ในขณะท่ีประเด็นเร่ืองปัจจยัท่ี
มีผลตอ่ภาวะสมดลุนกัเรียนมีแบบจ าลองทางความคิดไม่สอดคล้องกบัแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์คิดเป็นร้อย
ละ 92 แสดงดงัตารางท่ี 1 เพ่ือความเข้าใจท่ีชดัเจนในแตล่ะประเดน็ ผู้ วิจยัขอน าเสนอรายละเอียดตามล าดบัดงันี ้
ปฏกิริิยาเคมีที่ผันกลับได้ 
 ส าหรับประเด็นนีผู้้ วิจัยได้ให้นักเรียนเลือกภาพแบบจ าลองของนักวิทยาศาสตร์แบบต่าง  ๆ ใน
กระบวนการเตรียมแก๊สแอมโมเนียซึง่เป็นวตัถดุิบในการผลิตปุ๋ ย ซึง่นกัเรียนต้องเลือกแบบจ าลองท่ีเป็นไปได้มาก
ท่ีสดุ เม่ือเปิดวาล์วให้แก๊ส N2และแก๊ส H2 ผสมกนัเกิดเป็นแก็ส NH3 (Tank No. 3) แสดงดงัภาพท่ี 1  

       N2 (g)      +       3H2 (g)           2NH3 (g)  + 93 kJ   
     Tank No. 1      Tank No. 2          Tank No. 3 
                = N2 
             = H2 
                 = NH3 
 

? 

Figure 1 Example of question in reversible reaction, dynamic and factors affecting equilibrium topics 
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Main Topics 
Number and percentages of eleventh grade students’ mental model 

CMM* ICMM* CFMM* FMM* IMM* NR* 

Reversible reaction  1 (8) 3 (23) 4 (31) 4 (31) 1 (8) 0 (0) 
Dynamic equilibrium 1 (8) 0 (0) 8 (62) 2 (15) 2 (15) 0 (0) 
Factors that affect equilibrium  0 (0) 0 (0) 0 (0) 12 (92) 0 (0) 1 (8) 
Equilibrium constant  6 (46) 0 (0) 1 (8) 3 (23) 3 (23) 0 (0) 
Le Chatelier’s principle 1 (8) 0 (0) 4 (31) 7 (54) 0 (0) 1 (8) 
* CMM=Correct mental models, ICMM=Incomplete correct mental models, CFMM=Complete flawed 
mental models, FMM=Flawed mental models, IMM=Incoherent mental model, NR=No response 

นกัเรียนส่วนน้อย (ร้อยละ 8) มีแบบจ าลองทางความคิดท่ีถูกต้องซึง่นกัเรียนกลุ่มนีเ้ช่ือว่าถ้าน าแก็สทัง้
สองผสมกันจะปรากฏดงัภาพ 2a โดยนักเรียนอธิบายว่า “ปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาไปกลับได้ จึงไม่กลายเป็น
แอมโมเนียทัง้หมดและดจูากอตัราส่วนของสมัประสิทธ์ิหน้าปฏิกิริยาแบบจ าลองคนท่ี 1 จึงเป็นไปได้มากท่ีสดุ” 
อย่างไรก็ตามพบวา่ มีนกัเรียนสว่นใหญ่มีแบบจ าลองความคิดท่ีสมบรูณ์แตไ่มถ่กูต้องเท่ากบัแบบจ าลองความคิด
ท่ีไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 31) ซึง่นกัเรียนส่วนหนึ่งใน 2 กลุ่มนีเ้ข้าใจว่าเมื่อเปิดวาล์วให้แก๊สผสมกนัจะเกิดปฏิกิริยา
สมบรูณ์ ดงัภาพ 2b นกัเรียนให้เหตผุลวา่ “ดจูากถงัแรกมี N2 3 อนภุาค ถงัท่ี 2 มี H2 9 อนภุาคท าปฏิกิริยากนัใน

อตัราส่วน 1 : 3 ก็คือ N2 1 ตวัใช้ H2 3 ตวัถึงจะเกิดแอมโมเนีย 1 ตวั, N2 3 ตวั กบั H2 9 ตวัจะเกิด NH3 3 ตวั” 

และมีนกัเรียนอีกสว่นท่ีไมใ่ช้อตัราสว่นโมลน ามาพิจารณาจงึท าให้เลือกแบบจ าลองไมถ่กูต้องดงัภาพ 2c นกัเรียน
ระบเุพียงวา่ “ปฏิกิริยาท่ีสามารถผนักลบัได้ ฉะนัน้จะไมเ่กิดเป็นผลิตภณัฑ์ทัง้หมด” 
 
 
 
Figure 2 the most possible models of mixing gas in tang number 3 that was chosen by students. 
ภาวะสมดุลในปฏกิริิยาเคมี 
 ประเด็นนีผู้้ วิจยัใช้สถานการณ์ต่อเน่ืองจากประเด็นแรกแต่ ถามนกัเรียนว่า เมื่อระบบเข้าสู่ภาวะสมดลุ  
จงวาดภาพและอธิบายแสดงอนุภาคของสารท่ีอยู่ในถังหมายเลข 3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลอง
ความคิดท่ีสมบรูณ์แตไ่มถ่กูต้อง (ร้อยละ 62) นกัเรียนในกลุม่นีว้าดรูปแก๊สทัง้ 3 ชนิดในถงัหมายเลข 3 แต่จ านวน
อนุภาคไม่สอดคล้องกับอตัราส่วนโมลของปฏิกิริยา อาทิ นักเรียนเข้าใจว่า ท่ีภาวะสมดุล อตัราส่วนโมลท่ีท า
ปฏิกิริยา N2 : H2 : NH3 เท่ากบั 1 : 1 : 1 กล่าวคือ ใช้ N2 2 อนุภาค ท าปฏิกิริยากบั H2 2 อนุภาค จะเกิด NH3 
2 อนุภาค ดงัภาพ 3(a) นอกจากนีม้ีนกัเรียนบางส่วนในกลุ่มนีเ้ข้าใจว่า เมื่อระบบสู่ภาวะสมดลุจะมีสารทุกชนิด
เท่ากนั ดงัภาพ 3(b) แต่อย่างไรก็ตามมีนกัเรียนเพียง 1 คน (ร้อยละ 8) ท่ีมีแบบจ าลองทางความคิดท่ีถูกต้อง 
นกัเรียนคนนีอ้ธิบายวา่ “ท่ีภาวะสมดลุ N2 ท าปฏิกิริยากบั H2 เกิด NH3 เป็นอตัราสว่น 1 : 3 : 2 ดงัภาพ 3(c) แต่
ยงัพบนกัเรียนท่ีมีแบบจ าลองไมถ่กูต้อง (ร้อยละ 15) คิดวา่ท่ีภาวะสมดลุปฏิกิริยาจะเกิดสมบรูณ์ ดงัภาพ 3(d) 
 
 
 
 

(a) 

(d) 
 

(c) 
 

(b) 
 

(a) 
 

(c) (b) 

Table 1 Number and percentages of students’ mental model on chemical equilibrium (N=13) 

Figure 3 Students drew particle of nitrogen gas, oxygen gas and ammonia gas at dynamic equilibrium 
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ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
 ประเด็นนีผู้้ วิจยัใช้สถานการณ์ต่อเน่ืองจากประเด็นเร่ืองภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี  แต่เพ่ิมเง่ือนไขว่า 
ให้วาดภาพอนภุาคของสารท่ีอยู่ในถงัหมายเลข 3 เม่ือถกูรบกวนสมดลุด้วยการเพ่ิมความดนั ซึง่ผู้ วิจยัต้องการให้
นกัเรียนอธิบายโดยอาศยักฎของแก๊สในอดุมคติ (PV = nRT) ซึง่ความดนัเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัจ านวนโมล 
ฉะนัน้ การเพ่ิมความดนัส่งผลต่อจ านวนโมลของอนุภาคแก๊สท่ีมีโมลมาก ระบบจะปรับตวัโดยลดความดนั โดย
การลดจ านวนโมลของแก๊ส คือ การให้แก๊ส N2 ท าปฏิกิริยากบัแก๊ส H2 (สารตัง้ต้นท าปฏิกิริยากนั) เพ่ือเกิดเป็น

แก๊ส NH3 มากขึน้ ดงัภาพท่ี 4a แต่จากการส ารวจพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้อง 
(ร้อยละ 92) โดยนกัเรียนไมไ่ด้ใช้แนวคิดเร่ืองแก็สในอดุมคติมาอธิบาย แต่นกัเรียนใช้เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีมาอธิบาย ยกตวัอย่างเช่น นกัเรียนมากกวา่คร่ึงในกลุม่นีอ้ธิบายวา่การเพ่ิมความดนัจะท าให้อนุภาคของแก๊ส
ชนกนัมากขึน้จะเกิดปฏิกิริยาได้มากขึน้ นกัเรียนบอกว่า “Increase pressure = decrease area = ชนกนัมาก
ขึน้ (เกิดปฏิกิริยามากขึน้)” ดงัภาพ 4b นอกจากนีม้ีนกัเรียนบางส่วนคิดว่าการเพ่ิมความดนัท าให้สารตัง้ต้นท า
ปฏิกิริยากนัมากขึน้เม่ือสิน้สดุปฏิกิริยาก็จะเกิดเป็น NH3 ทัง้หมด แสดงดงัภาพ 4c และยงัพบว่านกัเรียนมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัความดนั เช่น นกัเรียนเข้าใจว่า ถ้าเพ่ิมความดนั ท าให้อุณหภูมิสงูขึน้ หรือ การเพ่ิม
ความดนัจะท าให้อนภุาคในถงัเคลื่อนที่เร็วขึน้ 
 
 
 
 
Figure 4 Students’ drawing illustrating the particle of gases are affected by increasing pressure 
ค่าคงที่สมดุล 
 ประเดน็นีผู้้ วิจยัให้นกัเรียนวาดภาพอนภุาคของสารจากคา่คงท่ีสมดลุของการเกิดไนโตรเจนมอนอกไซด์ 
(N2 + O2          2NO) นกัเรียนต้องเข้าใจว่าค่าคงท่ีสมดลุจะเกิดขึน้ได้เมื่อระบบต้องอยู่ในภาวะสมดลุ ผลการ
วิเคราะห์ค าตอบของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนเกือบคร่ึงมีแบบจ าลองทางความคิดถูกต้อง (ร้อยละ 46) นกัเรียน
กลุม่นีส้ามารถจินตนาการอนภุาคของสารสอดคล้องกบัจ านวนโมลหรือสมัประสิทธ์หน้าสมการ นกัเรียนอธิบาย
วา่ “N2 และ O2 จะมีเท่ากนั จะได้ NO 2 เท่า คือ อตัราส่วน 1 : 2” ดงัภาพ 5a นอกจากนีม้ีนกัเรียนบางส่วนวาด
ภาพในระดบัสญัลกัษณ์ โดยให้เหตผุลว่า “การเกิดไนโตรเจนมอนออกไซด์ ได้จากคร่ึงหนึ่งของอนุภาค N2 และ 
O2” ดงัภาพ 5b แตอ่ย่างไรก็ตาม มีนกัเรียนจ านวนไมน้่อยท่ีมีแบบจ าลองทางความคิดไมถ่กูต้อง (ร้อยละ 23) ซึง่
นกัเรียนบางคนในกลุม่นี ้เข้าใจวา่ คา่คงท่ีสมดลุแสดงถึงอนุภาคสารต่าง ๆ ผสมเท่า ๆ กนั นกัเรียนเขียนค าตอบ
วา่ “ในอากาศมีโมเลกลุตา่ง ๆ ผสมกนัไป ” ดงัภาพ 5c 
 
 
Figure 5 Students’ drawing illustrating the particles of three gases in the air 
หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 ในประเด็นนีผู้้ วิจัยสมมติสถานการณ์เก่ียวกบัการปีนเขาเอเวอร์เรสต์ ซึง่ถ้าอยู่ท่ีสงูมาก ๆ จะมีอาการ
ปวดหัว คลื่นไส้ เน่ืองจากออกซิเจนไปเลีย้งเนือ้เย่ือในร่างกายไม่เพียงพอ  เรียกว่า อาการของโรคไฮพอกเซีย 
(hypoxia) แสดงสมการดงันี ้Hb + O2           HbO2 ซึง่ถามนกัเรียนว่า เมื่อน านกัปีนเขาเอเวอร์เรสต์ทไปตรวจ
เลือดเพ่ือหาอาการอาการไฮพอกเซีย โดยการเอกซ์เรย์ใช้เวลา 1 ชัว่โมงถงึจะทราบผลที่แน่นอน จงวาดภาพแสดง
อนุภาคของสาร พบว่า มีนกัเรียนน้อยมากมีแบบจ าลองทางคิดถูกต้อง (ร้อยละ 8) ซึง่นกัเรียนวาดภาพท่ีสื่อ

(c) 
 

(b) (a) 

(c) 
 

(b) 
 

(a) 
 

= N2 

= O2 

= NO 
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ความหมายทิศทางการปรับตวัเมื่อออกซิเจนน้อย โดยแสดงการสลายตวัสารผลิตภัณฑ์เพ่ือเกิดเป็นสารตัง้ต้น
มากขึน้ นกัเรียนคนนีอ้ธิบายวา่ “เวลาย่ิงผ่านไปร่างกายเร่ิมปรับตวัได้ Hb จึงเร่ิมมาจบัตวักบั O2 และน าไปเลีย้ง

ร่างกายให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย” ดงัภาพท่ี 6a แต่อย่างไรก็ตามพบว่า นักเรียนเกินคร่ึงมี
แบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้อง (ร้อยละ 54) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาวะการขาดแก๊สอออกซิเจนมา
พิจารณา แตน่กัเรียนจะพิจารณาจากความสมัพนัธ์จากโจทย์ ดงัภาพ ท่ี 6b นกัเรียนอธิบายว่า “ เมื่อเวลาผ่านไป
ท าให้ Hb ไปรวมตวักบั O2 มากขึน้ท าให้เกิด HbO2 มากขึน้” หรือ “ท่ี 60 นาที O2 , Hb ไม่น่าเหลือแล้ว แต ่

HbO2 จะเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ” ดงัภาพท่ี 6c นอกจากนีพ้บวา่มีนกัเรียนอีกสว่นท่ีมีแบบจ าลองความคิดท่ีสมบรูณ์แตไ่ม่

ถกูต้อง (ร้อยละ 31) นกัเรียนบางสว่นในกลุม่นีว้าดภาพการสลายตวัสารผลิตภณัฑ์ แต่อธิบายโดยใช้เร่ืองสมการ
เคม ีเช่น นกัเรียนให้เหตผุลวา่ “ถ้า O2 น้อยการจบัตวั Hb น้อยท าให้ HbO2 น้อยไปด้วย” ดงัภาพท่ี 6d  

 
                = Hb 

                      = O2 

                            = HbO2 

 
 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

 จากผลการส ารวจแบบจ าลองทางความคิดเร่ืองสมดลุเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีผ่านการ
เรียนเร่ืองนีม้าแล้ว สรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดท่ีหลากหลายและมีแบบจ าลองทาง
ความคิดไมถ่กูต้องในทกุประเดน็ โดยเฉพาะประเดน็ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ภาวะสมดลุ พบวา่นกัเรียนมีแบบจ าลองทาง
ความคิดไม่ถูกต้องมากท่ีสุด สาเหตุเน่ืองมากจากนักเรียนขาดแนวคิดพืน้ฐานในเร่ืองปฏิกิริยาผันกลบัได้และ
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเมื่อน าแก๊สไฮโดรเจนผสมกับแก๊ส
ไนโตรเจนจะเกิดเป็นแอมโมเนียทัง้หมด อาจเป็นเพราะนกัเรียนคิดว่าการน าสารสองชนิดผสมกนัก็ต้องเกิดสาร
ใหม่ ซึง่นกัเรียนใช้แนวคิดเร่ืองปฏิกิริยาเคมีมาอธิบาย สอดคล้องกับการค้นพบของ Van Driel and Gräber 
(2002) พบว่าการเข้าสู่บทเรียนด้วยเร่ืองปฏิกิริยาเคมีท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจว่าปฏิกิริยาต้องเกิดในทิศทาง
เดียว กลา่วคือ สารตัง้ต้นท าปฏิกิริยาเกิดเป็นสารผลิตภณัฑ์ทัง้หมดก่อนและสารผลิตภณัฑ์ถึงถูกเปลี่ยนกลบัเป็น
สารตัง้ต้น จากสาเหตุดังกล่าวเป็นผลท าให้ประเด็นเร่ืองภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีและค่าคงท่ีสมดุลมีความ
คลาดเคลื่อนไปด้วย นกัเรียนคิดว่า ท่ีภาวะสมดุลปฏิกิริยาจะเกิดสมบูรณ์ (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2551) นกัเรียน
อธิบายว่า “ท่ีภาวะสมดลุจะเกิดเป็นแอมโมเนียทัง้หมด” หรือ “ในอากาศมีโมเลกุลต่าง ๆ ผสมกนัไป ในจ านวน
เท่ากนั”ในประเดน็เดียวกนั ยงัพบนกัเรียนอีกสว่นหนึง่เข้าใจวา่ ท่ีภาวะสมดลุ จะต้องพบสารทุกชนิดในปริมาณท่ี
เท่ากนั เช่นเดียวกับงานวิจยัของเยาวเรศ  ใจเย็น และคณะ (2550) อธิบายว่านักเรียนมีความสบัสนเร่ืองภาวะ
สมดุล นกัเรียนพยายามท่ีจะใช้ค าว่า “เท่ากัน” หรือ “เท่ากับ” ในการอธิบาย จากความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ดงักล่าวท าให้นักเรียนไม่สามารถเช่ือมโยงความเข้าใจไปยังเร่ืองการรบกวนสมดุลและหลกัของเลอชาเตอลิเอ 
นกัเรียนมกัจะอธิบายวา่ปฏิกิริยาจะเกิดไปในทางเดียว เช่น นกัเรียนอธิบายว่า “เมื่อเพ่ิมความดนัให้กบัระบบท า
ให้อนภุาคชนกนัมากขึน้จะเกิดปฏิกิริยาได้ดีขึน้” หรือ “ท่ี 60 นาที O2 , Hb ไม่น่าเหลือแล้ว แต่ HbO2 จะเพ่ิมขึน้

เร่ือย ๆ เป็นต้น  

Figure 6 Students’ drawing illustrating using Le Chatelier’s principle to assess hypoxia situation 
 

(c) (d) 

(b) 
 

(a) 
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 ข้อค้นพบของงานวิจัย ผู้ วิจยัของแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ประเด็นแรก แบบจ าลองทางความคิดเร่ือง
ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีเป็นแบบจ าลองท่ีส าคญัมาก เน่ืองจากเป็นแนวคิดพืน้ฐานในการสร้างแบบจ าลอง  
อื่น ๆ จากผลการวิจยัพบวา่ แบบจ าลองทางความคิดในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลตอ่สมดลุและหลกัของเลอชาเตอลิเอไม่
ถูกต้องเพราะขาดแนวคิดพืน้ฐานอย่างเร่ืองภาวะสมดุล ประเด็นท่ีสอง นักเรียนไม่สามารถนึกภาพในระดับ
จลุภาคได้ เน่ืองจากเนือ้หาเร่ืองสมดลุเคมีมีความเป็นนามธรรมส่วนใหญ่เป็นการทดลองท่ีไม่ได้ถูกตีความหมาย
ออกมาในระดบัจลุภาค ผลการวิจยับ่งชีว้า่นกัเรียนไมส่ามารถจินตนาการเพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของสารทัง้ 
3 ระดบัได้ ประการสุดท้าย นักเรียนขาดการฝึกฝนในการสร้างแบบจ าลองทางความคิด ผลการวิจัยพบว่า 
นกัเรียนอธิบายเหตผุลได้ถกูต้องแตไ่มส่ามารถวาดภาพออกมาได้ หรือวาดภาพได้แตอ่ธิบายเหตผุลไมไ่ด้ 
 จากสาเหตุดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาโดยให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองของตนเอง  โดยผ่าน
กระบวนการทดสอบ ดดัแปลงแก้ไข และขยายแบบจ าลองทางความคิดจนกระทัง่สอดคล้องกบัแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมลกัษณะนีค้ือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Mode-based learning) 
(Harrison and Treagust, 2000) และการวิจยัครัง้ตอ่ไป ผู้ วิจยัต้องการที่จะพฒันาแบบจ าลองทางความคิดเร่ือง
สมดลุเคมีด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
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การพัฒนาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์  
เร่ืองแรง มวล และกฎการเคล่ือนท่ี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง 
Developing Grade 10 Students’ Ability in Making Scientific Explanation Using Argument-driven 

Inquiry Approach in The topic of Force, Mass, and Law of Motion 
 

ณัฐวรรณ ศิริธร1* เอกภมูิ จนัทรขนัตี1 และ สรุศกัดิ์ เชียงกา2 

Nuttawan Sirithon1*, Ekgapoom Jantarakantee1 and Surasak Chaingga2  
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบทดสอบความสามารถในการ
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หาเพ่ือจดักลุ่มค าตอบของนักเรียน
รายข้อในแต่ละองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ความสามารถในการสร้าง
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในภาพรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั จากนัน้ท าการแบ่งอนัตรภาค
ชัน้ตามหลกัการทางสถิติ 3 ระดบั (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) ผลการวิจัยพบว่า หลงัจัดการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะร่วมกบักลวิธีการโต้แย้ง นกัเรียนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในระดบัดี (1.75 
คะแนน) และลักษณะของแบบทดสอบท่ีดี คือมีข้อมูลประกอบสถานการณ์ท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ เพ่ือน าไปใช้เป็นหลกัฐานและน าไปสูก่ารสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีสมบรูณ์ 
 

ABSTRACT 
This research aims to study grade 10th students’ ability in making scientific explanation 

(N=29). The research instrument was the scientific explanation ability test. The data was analyzed  by 
content analysis for categorized the students’ answer in each component of scientific explanation and 
then analyzed the overall picture of the students’ ability in making scientific explanation by weighted 
arithmatic mean and grouped the data into 3 class intervals (Full score=2). The results showed that 
after learning through argument-driven inquiry approach, the students had ability in making scientific 
explanation in good level (1.75 scores). Moreover, the good character of scientific explanation ability 
test should have comprehensive background information and relating situation for applying to 
evidence and led to making the complete scientific explanation. 

 

Key Words: scientific explanation, argument-driven inquiry, physics 
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ค าน า 
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา
ใหมข่องโลกในอนาคต โดยการน าความรู้และทกัษะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยองค์กรเพ่ือความ
ร่วมมือและพฒันาเศรษฐกิจ (OECD) ได้จัดให้มีโครงการการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for 
International Student Assessment, PISA) เพ่ือประเมินการรู้เร่ือง (literacy) ใน 3 ด้าน หนึ่งในนัน้คือการ
ประเมินด้านการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบาย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจ โต้แย้ง และน าเสนอต่อสาธารณชน 
(โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557; Partnership for 21st 
century skills, 2008) 
 ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Explanation) ถือเป็นหนึง่ในตวับ่งชีถ้ึง
ความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการสื่อสารท่ีสามารถบ่ง
บอกถึงความเข้าใจแนวคิดหรือเนือ้หา โดยการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เป็นการอธิบายลักษณะของ
ปรากฏการณ์ และต้องมีการให้เหตผุลเชิงตรรกะท่ีสอดคล้องกบัหลกัฐานเชิงประจกัษ์ การได้มาซึง่ค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ข้อกล่าวอ้าง (Claim) คือ การยืนยันข้อสรุปในการตอบ
ค าถามหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ 2) หลกัฐาน (Evidence) คือ ข้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์ และ 3) การให้เหตุผล 
(Reasoning) คือ การเช่ือมโยงระหว่างข้อกล่าวอ้างและหลกัฐานโดยใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ (Mcneill, 
Lizotte, and Krajcik, 2006; Mcneill and Krajcik 2008; Kuhn and Reiser, 2004) 

เม่ือฉนัเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง พบว่านกัเรียนมีปัญหาในการสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ เพ่ืออธิบายแนวคิดหรือน าเสนอผลการทดลอง ฉนัจงึให้นกัเรียนท าแบบทดสอบการสร้างค าอธิบาย
เชิงวิทยาศาสตร์และท าการสมัภาษณ์นกัเรียน พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีไม่
สมบูรณ์ เช่น นักเรียนตอบเพียงข้อกล่าวอ้างเท่านัน้ โดยไม่แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือเหตุผลในการ
เช่ือมโยงหลกัฐานกบัข้อกล่าวอ้างของนกัเรียน ฉันจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหา โดยฉันได้สร้างแบบวดัความ
ต้องการการเรียนรู้ของนกัเรียน (Need Assessment) พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้จดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความเข้าใจมากกวา่จดจ า มีสว่นร่วมในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ร่วมอภิปรายหรือตัง้ค าถาม 

จากการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิ ธีการโต้แย้ง 
(Argument-Driven Inquiry, ADI) โดยประยุกต์ตามกรอบแนวคิดของ Mcneill and Krajcik (2008); Sampson 
and Gleim, (2009); Sampson, Enderle, Groom, and Witte (2013) ซึง่มีขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้1) การก าหนด
ประเดน็ท่ีศกึษา 2) การสรรสร้างและวิเคราะห์ข้อมลู 3) การสร้างข้อโต้แย้งชัว่คราว 4) กิจกรรมการโต้แย้ง 5) การ
เขียนรายงาน และ 6) การอภิปรายสะท้อนผลและการปรับปรุงรายงาน ซึ่งการจัดการเรียนรู้นีม้ีลกัษณะท่ี เน้น
กระบวนการการท างานของนักวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการ
สนบัสนุนให้นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีส าคญั ยกตวัอย่างเช่น การ
โต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ และการร่วมมือตรวจสอบข้อมลูท่ีได้จากสิ่งท่ีได้ค้นพบ เป็นต้น และมีขัน้ตอนท่ีเน้นให้
นกัเรียนได้สร้างและปรับปรุงค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ท่ีประกอบไปด้วย ข้อกล่าวอ้าง หลกัฐาน และการให้
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เหตผุล เพ่ือใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมการโต้แย้ง โดยส่งเสริมให้นกัเรียนได้เป็นผู้น าเสนอในการสร้างข้อโต้แย้ง
และข้ออธิบายด้วยตนเอง  

ดังนัน้  ฉันจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง แรง มวล และกฎ
การเคลื่อนท่ี 

 
วิธีการวิจัย 

กลุ่มที่ศึกษา 
 กลุ่มท่ีศึกษาในการวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนครัง้นีไ้ด้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ห้องเรียน โดยมีจ านวน
นกัเรียนหญิง 29 คน ของโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 ฉันด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ มีขัน้ตอนดงันี ้

1. จดัท าแบบทดสอบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ประเภทอตันยั ประกอบด้วย 
3  องค์ประกอบ คือ สถานการณ์ ข้อมูลประกอบสถานการณ์ และค าสัง่ จ านวน 7 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 5 เนือ้หา 
ได้แก่ กฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีหนึ่งของนิวตนัจ านวน 1 ข้อ กฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตนัจ านวน 2 ข้อ กฎการ
เคลื่อนท่ีข้อท่ีสามของนิวตนัจ านวน 2 ข้อ แรงเสียดทานจ านวน 1 ข้อ และการน ากฎการเคลื่อนท่ีของนิวตนัไปใช้
จ านวน 1 ข้อ ตามล าดบั ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความเท่ียงตรงเชิง
โครงสร้างโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน  

2. เม่ือเสร็จสิน้การด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกบักลวิธีการโต้แย้ง (จ านวน 5 แผน) อีก 2 
สปัดาห์ตอ่มาจงึน าแบบทดสอบไปใช้กบักลุม่ท่ีศกึษาโดยก าหนดเวลาในการท าแบบทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ฉันท าการวิเคราะห์เชิงเนือ้หาในแต่ละองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาสตร์ คือ ข้อกล่าว
อ้าง (Claim) หลกัฐาน (Evidence) และ การให้เหตุผล (Reasoning) เพ่ือจัดกลุ่มค าตอบของนักเรียนรายข้อ
อย่างละเอียด โดยท าการแบ่งเกณฑ์แปลผลคะแนนในแตล่ะองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์
ออกเป็น 3 ระดบั ซึง่มีคะแนนเตม็เท่ากบั 2 คะแนน ได้แก่ ระดบัดี (2 คะแนน) ระดบัพอใช้ (1 คะแนน) และระดบั
ปรับปรุง (0 คะแนน) ตามกรอบแนวคิดของ Mcneill and Krajcik (2008)  จากนัน้ฉันท าการวิเคราะห์
ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก  
และท าการแบ่งอนัตรภาคชัน้ตามหลกัการทางสถิติ เพ่ือท าการแปลผลคะแนนออกเป็น 3 ระดบั  ดงันี ้ ระดบัดี 
(2.00-1.40 คะแนน) ระดบัพอใช้ (1.30-0.70 คะแนน) และระดบัปรับปรุง (0.60–0.00 คะแนน) 
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ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในแตล่ะองค์ประกอบ 

โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จ านวน 7 ข้อ แสดงได้ดงั Table 1 
 
Table 1 Number and Percentage of Students’ Ability in Making Scientific Explanation in 3 

Components as Claim, Evidence and Reasoning (Number = 29) 
 

Problem Claim Evidence Reasoning 
Level  Level Level 

Good Medium Poor Good Medium Poor Good Medium Poor 
Number (%) Number (%) Number (%) 

1 23 
(79.31) 

6 
(20.69) 

0 
(0.00) 

26 
(89.66) 

2 
(6.90) 

1 
(3.45) 

27 
(93.10) 

1 
(3.45) 

1 
(3.45) 

2 26 
(89.66) 

3 
(10.34) 

0 
(0.00) 

28 
(96.55) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

28 
(96.55) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

3 24 
(82.76) 

5 
(17.24) 

0 
(0.00) 

23 
(79.31) 

6 
(20.69) 

0 
(0.00) 

28 
(96.55) 

0 
(0.00) 

1 
(3.45) 

4 17 
(58.62) 

1 
(3.45) 

11 
(37.93) 

28 
(96.55) 

0 
(0.00) 

1 
(3.45) 

16 
(55.17) 

9 
(31.03) 

4 
(13.79) 

5 20 
(68.97) 

2 
(6.90) 

7 
(24.14) 

28 
(96.55) 

1 
(3.45) 

0 
(0.00) 

21 
(72.41) 

6 
(20.69) 

2 
(6.90) 

6 29 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

21 
(72.41) 

6 
(20.69) 

2 
(6.90) 

22 
 75.86) 

6 
(20.69) 

1 
(3.45) 

7 27 
(93.10) 

0 
(0.00) 

2 
(6.90) 

16 
(55.17) 

12 
(41.38) 

1 
(3.45) 

18 
(62.07) 

9 
(31.03) 

2 
(6.90) 

 
จาก Table 1 เมื่อพิจารณาจ านวนนกัเรียนตามระดบัคะแนนความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ในแตล่ะข้อในแตล่ะองค์ประกอบ พบวา่ 
ข้อกล่าวอ้าง (Claim) แบบทดสอบข้อท่ี 6 เร่ืองแรงเสียดทาน มีจ านวนนกัเรียนท่ีสามารถสร้างข้อกล่าว

อ้างระดบัดีสงูสดุ คือ 29 คน เม่ือก าหนดสถานการณ์การทดลองหาขนาดของแรงเสียดทาน โดยใช้เคร่ืองชัง่สปริง
ดงึแผ่นไม้ท่ีวางทบัด้วยวตัถุ 3 ชนิด โดยใช้แผ่นไม้เดียวกันและดงึบนพืน้ผิวสมัผสัเดียวกัน และมีการให้ข้อมูล
ประกอบสถานการณ์ คือตารางแสดงน า้หนกัของแผ่นไม้และวตัถุ ขนาดของแรงท่ีดึงวตัถุ เมื่อวตัถุเร่ิมเคลื่อนท่ี 
และวตัถุเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วคงท่ี ซึ่งนกัเรียนสามารถสร้างข้อกล่าวอ้างได้โดยพิจารณาจากข้อมลูประกอบ
สถานการณ์จากตารางท่ีก าหนดให้ คือน า้หนักของแผ่นไม้และวตัถุ ในขณะท่ีแบบทดสอบข้อท่ี 4 เร่ืองกฎการ
เคลื่อนท่ีข้อท่ีสามของนิวตัน จ านวนนักเรียนท่ีสามารถสร้างข้อกล่าวอ้างระดับดีมีจ านวนต ่าสุด คือ 17 คน 
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ลกัษณะของแบบทดสอบในข้อนีใ้ห้นกัเรียนสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ืองแรงคูกิ่ริยา-ปฏิกิริยา ท่ีเกิดขึน้ใน
กรณีท่ีวตัถุไม่สมัผสักนั การก าหนดสถานการณ์ วตัถุ 2 ก้อนผูกติดกันด้วยเชือกเบา และแขวนติดกบัเพดาน ดงั
แสดงใน Figure 1 โดยให้นกัเรียนสร้างข้อกลา่วอ้างวา่แรงปฏิกิริยาของแรงท่ีเกิดจากน า้หนกัของวตัถุก้อนท่ี 1 คือ
แรงใด พร้อมกบัให้นกัเรียนเขียนแผนภาพเสรี (Free body diagram) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Background information of question 4 
 

พบว่านักเรียนระดบัปรับปรุงสร้างข้อกล่าวอ้างท่ีไม่ถูกต้อง โดยนักเรียนระบุว่า แรงปฏิกิริยาของแรงท่ีเกิดจาก
น า้หนกัของวตัถุก้อนท่ี 1 คือแรงตงึเชือก เน่ืองจากนกัเรียนเข้าใจว่าแรงตงึเชือกเป็นแรงท่ีกระท ากบัน า้หนกัของ
วตัถ ุโดยไมพิ่จารณาวา่แรงตงึเชือกเป็นแรงท่ีกระท ากบัวตัถุ ไมใ่ช่แรงปฏิกิริยาของแรงท่ีเกิดจากน า้หนกัของวตัถุ 

หลักฐาน (Evidence) พบว่าแบบทดสอบข้อท่ี 2 เ ร่ืองกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน และ
แบบทดสอบข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 เร่ืองกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสามของนิวตัน มีจ านวนนักเรียนท่ีสามารถแสดง
หลกัฐานในระดบัดีมีค่าสูงสุด คือ 28 คน โดยแบบทดสอบข้อท่ี 2 มีลกัษณะของแบบทดสอบเป็นการก าหนด
สถานการณ์ในการทดลองหาความสมัพันธ์ระหว่างแรงและความเร่งจากรถทดลอง ท่ีมีมวลต่างกัน 3 คนั โดย
ก าหนดข้อมูลประกอบสถานการณ์เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ คือกราฟแสดง
ความสมัพันธ์ระหว่างแรงและความเร่ง โดยให้นักเรียนอธิบายว่า รถทดลองคนัใดมีมวลมากและน้อยท่ีสุด ซึ่ง
นกัเรียนสามารถน าหลกัฐานท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบสถานการณ์จากกราฟท่ีก าหนดให้มาสามารถ
ค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้โดยง่าย ส่วนแบบทดสอบข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 ลักษณะของข้อมูลประกอบ
สถานการณ์เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานท่ีน ามาสนบัสนุนข้อกล่าวอ้างคือ ทิศทางและแรงกิริยาจากค าสัง่ท่ีแบบทดสอบ
ก าหนด ซึง่พบวา่นกัเรียนสามารถแสดงหลกัฐานและเข้าใจทิศทางของแรงท่ีกระท ากบัวตัถุ โดยการเขียนทิศทาง
ของแรงกิริยาได้ถกูต้อง 

ในขณะท่ีแบบทดสอบข้อท่ี 7 เร่ืองการน ากฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันไปใช้ พบว่าจ านวนนักเรียนท่ี
สามารถแสดงหลกัฐานในระดบัดีน้อยท่ีสดุเพียง 16 คน และจ านวนนกัเรียนระดบัในพอใช้มี 12 คน โดยลกัษณะ
ของแบบทดสอบก าหนดให้มีข้อมูลประกอบสถานการณ์เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 2 
ประเด็น พบว่านักเรียนระดบัพอใช้จะแสดงหลกัฐานเพียง 1 ใน 2 ประเด็น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนข้อ
กลา่วอ้าง  

 

𝑔 
𝑚1 

𝑚2 
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การให้เหตุผล (Reasoning) พบว่าแบบทดสอบข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 เร่ืองกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของ
นิวตัน จ านวนนักเรียนท่ีสามารถให้เหตุผลในระดับดีมีค่าสูงสุด คือ 28 คน โดยลักษณะของการให้เหตุผลท่ี
น ามาใช้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูจากกราฟแสดงความสมัพนัธ์ท่ีก าหนดให้ นกัเรียนสามารถน ากฎการเคลื่อนท่ีข้อ
ท่ีสองของนิวตนัมาใช้ในการเช่ือมโยงหลกัฐานกับข้อกล่าวอ้าง แสดงให้เห็นว่านกัเรียนเข้าใจความสมัพนัธ์ของ
แรง มวล และความเร่ง ตามกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตัน ในขณะท่ีแบบทดสอบข้อท่ี 4 เร่ืองกฎการ
เคลื่อนท่ีข้อท่ีสามของนิวตนั พบวา่จ านวนนกัเรียนท่ีสามารถให้เหตผุลในระดบัดีมีคา่ต ่าสดุ คือ 16 คน และระดบั
พอใช้มีค่าสงูสุด คือ 9 คน เน่ืองจากแบบทดสอบข้อนีม้ีแนวคิดเร่ืองแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาในกรณีท่ีวตัถุไม่สมัผัส
กนั ซึง่พบว่านกัเรียนกลุ่มระดบัพอใช้ แสดงเหตผุลในการเช่ือมโยงข้อกล่าวอ้างและหลกัฐานได้ถูกต้องบางส่วน 
โดยพิจารณาว่าแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาเป็นแรงท่ีมีขนาดเท่ากนัและทิศทางตรงข้าม ซึง่ไม่พิจารณาว่าแรงคู่กิริยา-
ปฏิกิริยาเป็นแรงท่ีวตัถคุนละก้อนกระท าตอ่กนั 

 
เม่ือพิจารณาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์รายข้อของนกัเรียนแล้ว ฉันได้ท าการ

วิเคราะห์ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมต่อ โดยใช้วิธีการหา
คา่เฉลี่ยถ่วงน า้หนกั  จากนัน้ท าการแบ่งอนัตรภาคชัน้ตามหลกัการทางสถิติ เพ่ือท าการแปลผลคะแนนออกเป็น 
3 ระดบั  ดงันี ้ ระดบัดี (2.00-1.40 คะแนน) ระดบัพอใช้ (1.30-0.70 คะแนน) และระดบัปรับปรุง (0.60-0.00 
คะแนน) ได้ผลดงัแสดงใน Table 2 

 
Table 2 Weighted Arithmatic Mean of overall of scientific explanation ability test 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
จาก Table 2 พบว่า ในภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน

แบบทดสอบข้อท่ี 2 เร่ืองกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตนั มากท่ีสุด คือ 1.95 คะแนน โดยนักเรียนสามารถ
สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์จากการวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลประกอบสถานการณ์ได้ใน 1 ขัน้ตอน 
กลา่วคือนกัเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมลูประกอบสถานการณ์จากกราฟท่ีก าหนดให้เพ่ือน ามาสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ได้ ในขณะท่ีแบบทดสอบข้อท่ี 4 เร่ืองกฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสามของนิวตนั พบว่านกัเรียนมีคะแนน

Problem Score (2 points) Total score 
Claim Evidence Reasoning 

1 1.79 1.86 1.90 1.85 
2 1.90 1.97 1.97 1.95 
3 1.83 1.79 1.93 1.85 
4 1.21 1.93 1.41 1.52 
5 1.45 1.97 1.66 1.69 
6 2.00 1.66 1.72 1.79 
7 1.86 1.52 1.55 1.64 

Total score 1.72 1.81 1.73 1.75 
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การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ในภาพรวมต ่าสดุ คือ 1.52 คะแนน เน่ืองจากนกัเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน 
เร่ืองแรงคูกิ่ริยา-ปฏิกิริยา ในกรณีท่ีวตัถุไม่สมัผสักนั ซึง่นกัเรียนพิจารณาว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยา มีขนาดเท่ากนั
และทิศทางตรงข้ามกนั และมีนกัเรียนบางส่วนท่ีระบุว่า แรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยานัน้ เป็นแรงท่ีกระท ากนัคนละก้อน 
แต่นกัเรียนไม่สามารถระบุแรงคู่กิริยา-ปฏิกิริยาในกรณีท่ีวตัถุไม่สมัผสักนัได้ถูกต้อง ท าให้นกัเรียนได้คะแนนใน
องค์ประกอบของการให้เหตผุลต ่า เน่ืองจากนกัเรียนแสดงเหตผุลไม่สมบูรณ์หรือแสดงเหตผุลไม่ถูกต้อง จึงท าให้
คะแนนในองค์ประกอบของข้อกล่าวอ้างของนักเรียนต ่า เน่ืองจากนักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน  จึงท าให้
นกัเรียนระบขุ้อกลา่วอ้างไมถ่กูต้อง 

ความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี คือ 1.75 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ใน
แต่ละองค์ประกอบ พบว่านักเรียนมีความสามารถในการแสดงหลกัฐานมากท่ีสุด คือ 1.81 คะแนน นักเรียน
สามารถแสดงหลักฐานจากข้อมูลประกอบสถานการณ์เพ่ือน ามาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง และนักเรียนมี
ความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้างและการให้เหตุผลท่ีสอดคล้องกัน คือ 1.72 และ 1.73 คะแนนตามล าดบั 
เน่ืองจากการให้เหตผุลเป็นการใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่สามารถแสดงแนวคิดหรือความเข้าใจของนกัเรียน 
เพ่ือน าไปสูก่ารระบขุ้อกลา่วอ้าง    

 
สรุปผลการวิจัย 

 เมื่อจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้แย้ง เร่ือง แรง มวล และกฎการเคลื่อนท่ี พบว่า
สามารถพัฒนาความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อ
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความสามารถในการแสดง
หลกัฐานมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์แบบทดสอบการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่าลกัษณะของ
แบบทดสอบความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ท่ีใช้ต้องมีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูประกอบสถานการณ์ และก าหนดข้อมลูประกอบสถานการณ์ให้ครบถ้วน เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแสดงการ
ให้เหตผุล โดยการเลือกใช้หลกัฐานได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการเช่ือมโยงหลกัการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างครอบคลุม น าไปสู่การสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ นอกจากนีพ้บว่า ค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดของนักเรียนในเนือ้หานัน้ ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Khun and Reiser (2004) ท่ีกลา่ววา่ค าอธิบายเชิงวิยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนสร้างขึน้สามารถบ่งบอกถึง
แนวคิดและความเข้าใจเชิงลกึของนกัเรียนได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกบักลวิธีการโต้แย้ง ครูควรเน้นให้นกัเรียนพิจารณาในการใช้หลกัฐาน
ให้ครบถ้วนและเพียงพอ เพ่ือน าไปสนบัสนนุข้อกลา่วอ้าง และใช้ในการให้เหตผุลได้อย่างสมบรูณ์ 
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การพัฒนาแนวคิด เร่ือง สนามของแรง ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 
ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

The Development of Grade 11th Students’ Conception of Force Fields 
by Inquiry based Approach 

 
รวิวรรณ บุณยเสนา1* เอกภมูิ จนัทรขนัตี1 และ เฉลมิพล กาญจนวรินทร์2 

Raviwan Boonyasena1*, Ekgapoom Jantarakantee1 and Chalermpol Kanchanawarin2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อแนวคิดเร่ืองสนาม
ของแรง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มท่ีศึกษา ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 38 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบวดัแนวคิดเร่ืองสนามของแรง บนัทึกหลงัการสอนของครู และ
บันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ วิเคราะห์เนือ้หาและจัดกลุ่มแนวคิดของ
นกัเรียนออกเป็นกลุม่และหาคา่ร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยพฒันาแนวคิดเร่ือง
สนามของแรง ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องเพ่ิม
มากขึน้ ทัง้แนวคิดเร่ืองสนามแมเ่หลก็ สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง  

 
ABSTRACT 

 The objective of this study was to study the development of grade 11th students’ conception 
of Force Fields by Inquiry based Approach. The participants of this study included thirty-eight 11th 
grade students. The instruments used in the study consisted of the concept test, teacher’s reflection 
and student’s journal. The data was analyzed by content analysis, categorized into group, and 
calculated the percentage in each group. The result revealed that using Inquiry based Approach 
could develop grade 11th students’ conception of Force Fields. The students increased their 
understanding in the topics of Magnetic Field, Electric Field, and Gravitational Field. 
 
 
 
 
 
Key Words: Conception, Force Fields, Inquiry 
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ค าน า 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในโลกปัจจุบนั การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มา

ประยกุต์ใช้เป็นผลให้ได้เทคโนโลยีใหม่ๆ  มากมาย ท่ีสง่ผลตอ่ชีวิตทกุด้าน ทกุคนจงึจ าเป็นต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [สสวท.], 2554) กระทรวงศกึษาธิการจงึได้ก าหนดหลกัสตูร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นพฒันาด้านความรู้วิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยมีการเช่ือมโยงความรู้กับทักษะกระบวนการ เพ่ือให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551)  

จากผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 โดยเป็นโรงเรียนหญิงล้วน พบว่าในปีการศึกษา 2555 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยวิชา
วิทยาศาสตร์ 34.90 คะแนน ในปีการศกึษา 2556 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ 31.97 คะแนน จะ
เห็นได้ว่าคะแนนท่ีได้ลดลงจากปีการศกึษาท่ีผ่านมา และเมื่อน าคะแนนจาก ปีการศกึษา 2556 มาเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียนกบัคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียนมีค่าต ่ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดัคือ 31.97 และ 33.74 คะแนน ตามล าดบั จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า 
ในสาระท่ี 4 แรงและการเคลื่อนท่ี มาตรฐาน ว 4.1 ก าหนดไว้ว่า นักเรียนควรมีความเข้าใจธรรมชาติของแรง
แมเ่หลก็ไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งท่ีได้เรียนรู้และน าสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถกูต้องและมีคณุธรรม ผลการทดสอบพบว่าในสาระนีม้ีคะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียน
ต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวดั ระดบัสงักัด และระดบัประเทศ คือ 22.69 25.06 22.78 และ 22.81 คะแนน 
ตามล าดบั (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ [สทศ], 2557) 

จากประสบการณ์การสอนของผู้ วิจัยท่ีสอนในโรงเรียนดังกล่าว เป็นเวลา 7 ปี พบว่า สาเหตุท่ีท าให้
คะแนนเฉลี่ยระดบัโรงเรียนมีค่าต ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดบัจังหวดั ระดบัสงักัด และระดบัประเทศ ในมาตรฐาน      
ว 4.1 อาจมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู  ท่ีเน้นการบรรยายมากกว่ากระบวนการเรียนรู้  ครูสอนด้วย
วิธีการท่องจ าและไมเ่ปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือท่ีจะเร่งสอน
ให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด ท าให้นักเรียนมีแนวคิดเร่ืองสนามของแรงคลาดเคลื่อน  เพราะเป็นเนือ้หาท่ีมีความ
ซบัซ้อนและเป็นนามธรรม ท าให้นกัเรียนไมส่ามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย สอดคล้องกบังานวิจยัของ ขจรศกัด์ิ 
บวัระพันธ์ และคณะ (2549) ท่ีได้สมัภาษณ์นกัศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ จ านวน 4 คน เก่ียวกบัสภาพการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ีของวตัถุว่า ครูผู้สอนในระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศึกษาของนักศกึษาทัง้  4 คน 
จัดการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ีของวัตถุให้กับนักศึกษาอย่างไร  โดยนักศึกษาครูวิชาเอกฟิสิกส์ได้ให้
ค าตอบว่า ครูผู้สอนในระดบัมธัยมศึกษาและอดุมศึกษาจดัการเรียนรู้เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ีของวตัถุ  โดยใช้
การบรรยายเป็นหลักและมุ่งเน้นการท่องจ าสมการต่างๆ  มากกว่าความเข้าใจในแนวคิดส าคัญและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ท าให้ผู้ เรียนขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัทรียา นาคสงวน (2556) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้เร่ืองแรงและความดนัของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบบรรยายและจดักิจกรรมส าหรับให้นักเรียนปฏิบัติด้วย

สาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55
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ตนเองน้อย พบวา่นกัเรียนไมช่อบเรียนในหน่วยนี ้เพราะนกัเรียนมองไมเ่ห็นภาพของแรง เป็นเร่ืองท่ีเป็นนามธรรม 
มองวา่เป็นเร่ืองท่ียากและไกลตวั จงึไมค่อ่ยสนใจ สง่ผลให้นกัเรียนไมส่ามารถเรียนรู้แนวคิดได้อย่างถกูต้อง   
 การพฒันาการจดัการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยกระตุ้นความสนใจ ท า
ให้นักเรียนอยากเรียนวิทยาศาสตร์และเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการเรียนรู้ ท าให้
นักเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เข้าใจและเป็นเร่ืองง่ายขึน้  (ทิศนา  แขมมณี, 2551) การสอนแบบสืบเสาะหา
ความรู้เป็นการสอนท่ีมุง่ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้เร่ืองใหม่ โดยมีพืน้ฐานมาจากความรู้
เดิม อาศยักระบวนการท่ีนกัเรียนต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความ
เข้าใจ และเกิดการรับรู้ความรู้นัน้อย่างมีความหมายและสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนกัเรียนเอง  (สสวท. 
2546) โดยครูต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้กระตุ้นนกัเรียนให้เกิดค าถาม เกิดการคิด และลงมือแสวงหาความรู้ เพ่ือน ามา
หาค าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนกัเรียนในด้านต่างๆ 
เช่น การสืบค้นหาแหล่งความรู้ การวิเคราะห์ข้อมลู การสรุปข้อมลู การอภิปรายโต้แย้งทางวิชาการ การท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น เป็นต้น (ทิศนา  แขมมณี, 2551) การสืบเสาะหาความรู้จึงเป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ท่ีน ามาใช้
ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ ท าให้นกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ และมีเจตคติท่ีดี
ตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ (Zion, Michalsky and Mevarech, 2005)  

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจยัในฐานะครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จึงสนใจท่ี
จะพัฒนาแนวคิดเร่ืองสนามของแรงของนกัเรียน โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยผลของการวิจัยใน
ครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในเนือ้หาอื่นๆ เพ่ือพฒันาแนวคิดของนกัเรียนใน
ระดบัตา่งๆ ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ท่ีมีต่อแนวคิดเร่ืองสนามของแรง ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีใ้ช้รูปแบบการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน (Classroom Action Research)  โดยมีขัน้ตอน

เป็นวงจร 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้การวางแผนการปฏิบัติ (Plan) ขัน้ปฏิบัติการสอน (Act)  ขัน้สงัเกตการสอน 
(Observe) และขัน้สะท้อนผลการสอน (Reflect) ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเป็นผู้ดึงปัญหาในการเรียนการสอน
ออกมาและหาวิธีเพ่ือแก้ไขปัญหาดงักล่าว แล้วน าผลท่ีได้ไปแก้ไขปัญหา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน 
เพ่ือพฒันาการสอนในชัน้เรียน น าไปสูแ่นวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ (Best Practice)  
 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มที่ศึกษา 

กลุ่มท่ีศึกษาเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
จ านวน 1 ห้องเรียน 38 คน เป็นห้องเรียนท่ีคละความสามารถของนักเรียน ของโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่
พิเศษแห่งหนึง่ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 2 โดยเป็นโรงเรียน
หญิงล้วน ท่ีเรียนรายวิชาการเคลื่อนท่ีและแรงในธรรมชาติ ใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 
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เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย 
เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย คือ เนือ้หากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาการเคลื่อนท่ีและแรงใน

ธรรมชาติ เร่ืองสนามของแรง ประกอบด้วย สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  
4-6 ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
 
วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 1. จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สนามของแรง โดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบ         
สืบเสาะหาความรู้ ประกอบด้วยแผนต่างๆ ดงันี ้สนามแม่เหล็ก (2 คาบ) ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนท่ี
ของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า (2 คาบ) ผลของสนามแม่เหล็กต่อการเคลื่อนท่ีของตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน          
(2 คาบ) ผลของการเคลื่อนท่ีของขดลวดในสนามแม่เหล็ก (2 คาบ) สนามแม่เหล็กโลก (2 คาบ) สนามไฟฟ้า     
(2 คาบ) สนามโน้มถ่วง (2 คาบ) รวมใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัยครัง้นีท้ัง้หมด 7 แผน 14 คาบ  มีการ
ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ 3 
ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา รูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการเรียนการสอน สื่อการสอน การประเมินผล 
ความเหมาะสมของภาษา และเวลาท่ีใช้ 
 2. จัดท าแบบวดัแนวคิดเร่ืองสนามของแรง ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบประกอบการให้เหตุผล 
โดยนกัเรียนสามารถเลือกค าตอบท่ีถูกต้องได้มากกว่า 1 ค าตอบ พร้อมทัง้เขียนอธิบายเหตผุลว่า เหตุใดจึงตอบ
เช่นนัน้ จ านวน 15 ข้อ คลอบคลุม 3 แนวคิดหลกั ได้แก่ สนามแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง  มีการ
ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัแนวคิดโดยคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจความตรงเชิงโครงสร้าง ความตรงเชิงเนือ้หา ความเหมาะสมของภาษา และเวลาท่ีใช้ 

3. ผู้ วิจยัน าแบบวดัแนวคิดเร่ืองสนามของแรงให้นกัเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้เวลา 1 คาบ (55 นาที) 
แล้วได้ปฏิบตัิการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สนามของแรง รวม 7 แผน 14 คาบ ซึง่
ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ิมเติมจากบนัทกึหลงัการสอนของผู้ วิจยัและบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการสอนในแผนการจดัการเรียนรู้ต่อๆ ไป เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสดุ หลงัจากท่ีได้ปฏิบตัิการสอนจน
ครบทุกแผนแล้วได้ให้นักเรียนท าการทดสอบหลังเ รียนด้วยแบบวัดแนวคิดฉบับเดิม โดยใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบเท่าเดิมคือ 1 คาบ (55 นาที) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดของนกัเรียน โดยแบ่งกลุ่มแนวคิดของนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 
แนวคิดถูกต้อง (SU) แนวคิดถูกต้องบางส่วน (PU) แนวคิดไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) 
แนวคิดไมถ่กูต้อง (SM) และไมม่ีแนวคิด (NU) ตามกรอบแนวคิดของ Abraham et al. (1994)  หาค่าความถ่ีและ
ค านวณร้อยละของนกัเรียนท่ีอยู่ในแตล่ะกลุม่แนวคิดทัง้ก่อนและหลงัเรียน 
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ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
การศึกษาแนวคิดเร่ืองสนามของแรง ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5  เมื่อเรียนด้วยการสอนแบบ     

สืบเสาะหาความรู้ แบ่งออกเป็น 3 แนวคิดหลกั คือ แนวคิดเร่ืองสนามแม่เหล็ก แนวคิดเร่ืองสนามไฟฟ้า และ
แนวคิดเร่ืองสนามโน้มถ่วง ผู้ วิจยัขอน าเสนอผลการวิจยัทัง้ 3 แนวคิดหลกั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้
แนวคดิเร่ืองสนามแม่เหล็ก 

การศึกษาแนวคิดเร่ืองสนามแม่เหล็ก แบ่งออกเป็น 6 แนวคิดย่อย ได้แก่  เส้นสนามแม่เหล็ก 
สนามแมเ่หลก็สม ่าเสมอ ผลของสนามแมเ่หลก็ตอ่การเคลื่อนท่ีของอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า ผลของสนามแม่เหล็ก
ต่อการเคลื่อนท่ีของตัวน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน ผลของการเคลื่อนท่ีของขดลวดในสนามแม่เหล็ก  และ
สนามแมเ่หลก็โลก ได้ผลดงัตารางท่ี 1 

 
Table 1  Percentages of  Students’ Conceptions of Magnetic Field 
 

Topics Test 
Percentages of  Students’ Conceptions 

SU PU PU/SM SM NU 
1. Magnetic Field Line 
    - Single Bar Magnet 
 

 
Pretest 
Posttest 

 
0.00 

89.47 

 
2.63 
0.00 

 
31.58 
10.53 

 
63.16 
0.00 

 
2.63 
0.00 

    - Two Bar Magnet 
 

Pretest 
Posttest 

0.00 
65.79 

13.16 
26.32 

65.79 
7.89 

21.05 
0.00 

0.00 
0.00 

2. Uniform Magnetic Field Pretest 
Posttest 

2.63 
34.21 

5.26 
31.58 

21.05 
34.21 

71.05 
0.00 

0.00 
0.00 

3. The Motion of Charged Particle in a  
    Magnetic Field 
    - Charge Moves Parallel to The Field 

 
 

Pretest 
Posttest 

 
 

7.89 
47.37 

 
 

7.89 
2.63 

 
 

18.43 
13.16 

 
 

65.79 
36.84 

 
 

0.00 
0.00 

    - Charge Moves Perpendicular to The  
      Field 

Pretest 
Posttest 

0.00 
84.21 

0.00 
2.63 

47.37 
10.53 

52.63 
2.63 

0.00 
0.00 

4. The Effect of a Magnetic Field on an  
    Electric Current Through a Conductor 

Pretest 
Posttest 

0.00 
15.79 

2.63 
5.26 

2.63 
2.63 

94.74 
76.32 

0.00 
0.00 

5. Moving Coil in a Magnetic Field Pretest 
Posttest 

2.63 
36.84 

21.05 
39.47 

36.84 
21.05 

39.47 
2.63 

0.00 
0.00 

6. Earth's Magnetic Field 

 
Pretest 
Posttest 

0.00 
78.95 

5.26 
13.16 

23.68 
0.00 

71.06 
7.89 

0.00 
0.00 

Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with 
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ทุกๆ แนวคิด หลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้และมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนกัเรียนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้อง ยกเว้น แนวคิดเร่ืองผลของสนามแม่เหล็กต่อ
การเคลื่อนท่ีของตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่าน ท่ีนักเรียนส่วนมากยังคงมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน 
เน่ืองจากการท่ีจะเข้าใจแนวคิดนี ้นกัเรียนจะต้องเข้าใจเร่ืองทิศของสนามแม่เหล็ก ทิศของกระแสไฟฟ้า แล้วหา
ทิศของแรงแม่เหล็กท่ีมากระท าต่อตวัน าท่ีมีกระแสไฟฟ้าผ่านโดยการใช้กฎมือขวา ซึ่งนกัเรียนส่วนมากเข้าใจใน
เร่ืองทิศของสนามแม่เหล็กเป็นอย่างดี แต่ยังไม่เข้าใจในสญัลักษณ์ต่างๆ ของวงจรไฟฟ้า สญัลกัษณ์ท่ีใช้แทน
แบตเตอร่ีในวงจรไฟฟ้าจะมีขีดสัน้กับขีดยาว นกัเรียนบางคนไม่ทราบว่าอนัไหนเป็นบวกอนัไหนเป็นลบ และยัง
สบัสนว่ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนท่ีจากบวกไปลบหรือลบไปบวก จึงท าให้ไม่ทราบว่ากระแสไฟฟ้าเคลื่อนท่ีไปใน
ทิศทางใด ท าให้เกิดการสับสนในการใช้กฎมือขวา  และแนวคิดเร่ืองผลของการเคลื่อนท่ีของขดลวดใน
สนามแม่เหล็กท่ีนักเรียนส่วนมากมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วน ซึ่งในการอภิปรายผลหลงัการท า
กิจกรรมนัน้ ครูควรเน้นย า้ผลการท ากิจกรรมให้นักเรียนเข้าใจว่า การท่ีจะเกิดกระแสไฟฟ้าเหน่ียวน าได้นัน้
สามารถเกิดได้จาก 2 กรณี คือ 1.สนามแม่เหล็กเคลื่อนท่ีตดักบัขดลวด 2.ขดลวดเคลื่อนท่ีตดักบัสนามแม่เหล็ก 
แตถ้่าสนามแมเ่หลก็และขดลวดอยู่น่ิงไมเ่คลื่อนท่ี ก็จะไมเ่กิดกระแสไฟฟ้า ซึง่จะท าให้นกัเรียนเข้าใจได้มากขึน้ 
แนวคดิเร่ืองสนามไฟฟ้า 

การศกึษาแนวคิดเร่ืองสนามไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 2 แนวคิดย่อย ได้แก่ เส้นสนามไฟฟ้า และการเคลื่อนท่ี
ของประจไุฟฟ้าภายใต้สนามไฟฟ้า ได้ผลดงัตารางท่ี 2 
 
Table 2  Percentages of Students’ Conceptions of Electric Field 
 

Topics Test 
Percentages of  Students’ Conceptions 

SU PU PU/SM SM NU 
1. Electric Field Lines 
    - Point Charges 
 

 
Pretest 
Posttest 

 
5.26 

97.37 

 
7.89 
0.00 

 
47.37 
0.00 

 
39.47 
2.63 

 
0.00 
0.00 

    - Electric Field Between Two Point  
      Charges 

Pretest 
Posttest 

2.63 
76.32 

18.42 
18.42 

39.47 
5.26 

39.47 
0.00 

0.00 
0.00 

2. The Motion of a Charged Particle in  
    Uniform Electric Field 

    - Stationary Charge / Charge Moves 
      Parallel to The Field 

 
 

Pretest 
Posttest 

 
 

81.58 
94.74 

 
 

0.00 
2.63 

 
 

7.89 
0.00 

 
 

10.53 
2.63 

 
 

0.00 
0.00 

    - Charge Moves Perpendicular to  
      The Field 

Pretest 
Posttest 

76.32 
86.84 

7.89 
5.26 

7.89 
7.89 

7.89 
0.00 

0.00 
0.00 

Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with 
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding 
 

สาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55

22



จากตารางท่ี 2 พบว่า ทุกๆ แนวคิด หลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้และมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนักเรียนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้อง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในเร่ืองสนามไฟฟ้านัน้ 
ในช่วงแรกได้ให้นกัเรียนศกึษาลกัษณะของเส้นสนามไฟฟ้าจาก Simulation เร่ืองไฟฟ้าสถิตและให้ท าการทดลอง
เร่ืองเส้นสนามไฟฟ้า เมื่อนกัเรียนเข้าใจเร่ืองเส้นสนามไฟฟ้าแล้วให้นกัเรียนฝึกเขียนเส้นสนามไฟฟ้าด้วยตนเอง
และช่วยกนัวิเคราะห์ว่า เมื่อมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนท่ีอยู่ในบริเวณท่ีมีสนามไฟฟ้าแนวการเคลื่อนท่ีของประจุไฟฟ้า
จะเป็นอย่างไร ซึง่ท าให้นกัเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดเร่ืองสนามไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี 
แนวคดิเร่ืองสนามโน้มถ่วง 

การศกึษาแนวคิดเร่ืองสนามโน้มถ่วง แบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย ได้แก่ เส้นสนามโน้มถ่วงของโลก การ
เคลื่อนท่ีของวตัถใุนสนามโน้มถ่วงของโลก และน า้หนกั ได้ผลดงัตารางท่ี 3 

 
Table 3  Percentages of Students’ Conceptions of Gravitational Field 
 

Topics Test 
Percentages of  Students’ Conceptions 

SU PU PU/SM SM NU 
1. Earth's Gravitational Field Line 
  

Pretest 
Posttest 

15.79 
68.42 

5.26 
13.16 

52.63 
18.42 

26.32 
0.00 

0.00 
0.00 

2. The Motion of Objects in The  
    Gravitational Field of The Earth 

Pretest 
Posttest 

10.53 
15.79 

44.74 
52.63 

15.79 
23.68 

28.95 
7.89 

0.00 
0.00 

3. Weight 
 

Pretest 
Posttest 

2.63 
60.52 

13.16 
28.95 

39.47 
2.63 

71.05 
7.89 

0.00 
0.00 

Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with 
Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ทุกๆ แนวคิด หลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้และมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนลดลง โดยนักเรียนส่วนมากอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้อง ยกเว้นแนวคิดเร่ืองการเคลื่อนท่ีของวตัถุใน
สนามโน้มถ่วงของโลก ท่ีนกัเรียนสว่นมากยงัคงมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วน โดยนกัเรียนเข้าใจว่า 
ความเร่งโน้มถ่วงของโลกมีค่า 9.8 เมตรต่อวินาที2 แต่ยงัไม่เข้าใจในความหมายและความสมัพนัธ์ของความเร็ว
และความเร่ง ครูจึงควรทบทวนและให้ความรู้เร่ืองความเร็วและความเร่งก่อนเร่ิมท ากิจกรรม เพ่ือให้นักเรียน
เข้าใจความสมัพนัธ์ของความเร็วและความเร่งได้ชัดเจนย่ิงขึน้ และสามารถเข้าใจแนวคิดเร่ืองการเคลื่อนท่ีของ
วตัถใุนสนามโน้มถ่วงของโลกได้ดีย่ิงขึน้ 
 จากตารางท่ี 1, 2 และ 3 จะพบวา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยพฒันาแนวคิดเร่ืองสนามของแรง 
โดยหลงัเรียนนกัเรียนมีแนวคิดถกูต้องเพ่ิมมากขึน้ในทุกๆ แนวคิด ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบังานวิจยัหลายชิน้ท่ี
ผ่านมา อาทิ จิตติมา ดมหอม (2553) ท่ีพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพฒันาแนวคิด
เร่ืองเซลล์และการแบ่งเซลล์ หลงัเรียนนกัเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้ โดยมีค่าร้อยละของแนวคิดท่ีถูกต้อง
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุกแนวคิดย่อย และสอดคล้องกับ มทัรียา นาคสงวน (2556) ท่ีพบว่า การจัดการ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 

23



เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเร่ืองแรงและความดนั หลงัการจัดการเรียนรู้
นกัเรียนส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนจากแนวคิดคลาดเคลื่อนและไม่มีแนวคิดไปเป็นแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้ได้ทุก
แนวคิด 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัพบวา่ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ช่วยพฒันาแนวคิดเร่ืองสนามของแรง ของนกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยหลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องเพ่ิมมากขึน้ ทัง้แนวคิดเร่ือง
สนามแมเ่หลก็ สนามไฟฟ้า และสนามโน้มถ่วง  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการบูรณาการความรู้เร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน 
ส าหรับสอนภาษาและวฒันธรรมไทยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ โดยการศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัการสอน
แบบบูรณาการ ค าพ้อง และร าวงมาตรฐาน จากนัน้น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค าพ้องท่ีปรากฏในเพลงร าวง
มาตรฐาน เพ่ือสร้างแผนการสอนท่ีบูรณาการความรู้ทางภาษาจากเร่ืองค าพ้องและความรู้ทางวฒันธรรมไทย
จากเร่ืองร าวงมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่าแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน  
เป็นการบรูณาความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับชาวต่างชาติท่ีมีองค์ประกอบทัง้  3 อย่าง คือ 1. ทกัษะ
ทางภาษา ได้แก่ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 2. หลกัภาษาไทย ได้แก่ เร่ืองค าพ้อง 3. วฒันธรรม
ไทย ได้แก่ เร่ืองร าวงมาตรฐาน  ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติมีความรู้ความเข้าใจภาษาและวฒันธรรมไทยมากขึน้ 

 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the integration of Homonym and Ramwong 
Madtrathan song for teaching Thai language and Thai culture to foreigners. The research was 
conducted by studying documents and research about Integrated Teaching, Homonym and 
Ramwong Madtrathan. The data were analyzed from Homonym appearing in Ramwong Madtrathan 
song, and create lesson plans which integrated the knowledge of Homonym and Ramwong 
Madtrathan. The studying was revealed that the lesson plans have three elements: 1. The language 
skills including listening, speaking, reading and writing. 2. Thai grammar from Homonym 3. Thai 
culture from Ramwong Madtrathan, which will make foreigners understand Thai language and Thai 
culture better.  
 
 
 
 

Key Words: integrated, foreigners, homonym, Ramwong Madtrathan 
* Corresponding author; e-mail address:  napalai.logvit@gmail.com  
1นิสิตหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 
1Student of the Master of Arts degree in Thai, The Graduate School of Srinakharinwirot University, Bangkok 10110 
2ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร., ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
2Assistant Professor Dr., Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University 

บทความนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของปริญญานิพนธ์เร่ืองชดุการสอนภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับชาวตา่งชาติเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน 

กั้น
หน

้าก
ระ

ดา
ษข

วา
 

0.8 
นิ้ว

 ห
รือ

 2.
03 

ซม.
 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 

25



ค าน า  
ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึง

ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ ท าให้การเรียนรู้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษาเป็นท่ีต้องการและท าให้ประเทศต่างๆ  
ให้ความส าคญัต่อการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศมากขึน้  ดงัท่ี  สมพงศ์ วิทยศกัด์ิพนัธุ์ (2549: 3) กล่าวว่า 
“แต่เดิมภาษาไทยมีฐานะเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นภาษาราชการ มีหน้าท่ีและบทบาทในการใช้สื่อสารกัน
ระหวา่งคนในชาติ มาในวนันีฐ้านะและบทบาทของภาษาไทยเปลี่ยนไป มีชาวต่างชาติสนใจเรียนกนัอย่างจริงจงั
และเป็นทางการมากขึน้ ผู้สนใจเรียนภาษาไทยไม่ได้จ ากัดแต่ชาวตะวนัตกเท่านัน้ แต่ยังมีชาวตะวนัออกและ
ประเทศเพ่ือนบ้านของไทยจ านวนไมน้่อยท่ีตา่งสนใจเรียนภาษาไทยกนัเพ่ิมขึน้ตลอดเวลา” 

ความรู้ทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการเรียนการสอนภาษาเป็นอย่างย่ิง และในการท่ีครูผู้ สอน
ภาษาต้องสนใจการศกึษาวฒันธรรมไมใ่ช่เพราะเราต้องการสอนวฒันธรรมชนชาติอ่ืน แต่เพราะมีความจ าเป็นใน
การสอนภาษา ถ้าหากไม่สอนวัฒนธรรมควบคู่ไปด้วยแล้วก็เหมือนกับเราสอนสัญลักษณ์ท่ีไม่มีความหมาย 
(สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์, 2532: 15) ดงันัน้ การบูรณาการความรู้ด้านภาษาไทยและวฒันธรรมไทยเข้าด้วยกนั 
จึงเป็นเร่ืองท่ีผู้สอนควรให้ความส าคญัในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ  การเรียนการสอนแบบ
บรูณาการเป็นการสอนท่ีน าศาสตร์ของสาขาต่างๆ  มาผสมผสานกนั  ได้รับประโยชน์จากหลากหลายวิชาท่ีเน้น
องค์รวมของเนือ้หาวิชามากกว่าความรู้แต่ละวิชา  และจะเน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส าคญั  เป็นเทคนิคการ
สอนโดยเน้นความสนใจ  ความสามารถ  และความต้องการของผู้ เรียน  การผสมผสานของเนือ้หาวิชาในแง่มุม
ต่างๆ  อย่างสัมพันธ์กัน  เพ่ือให้ผู้ เ รียนเกิดความคิดรวบยอดไปสร้างหลักการเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ   ได้   
(เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว, 2545: 4) การบูรณาการความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทย เป็นการน าความรู้ท่ีมี
ความสมัพนัธ์กันมาจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเช่ือมโยงความรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะต่างๆ 
หลายด้าน และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงตามความต้องการของผู้ เรียน นอกจากนีก้ารเรียนรู้เนือ้หาต่างๆ ใน
ลกัษณะเช่ือมโยง จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมมากขึน้ ช่วยท าให้ผู้ เรียนไม่
ลืมง่าย และสนกุสนานกบัการเรียนรู้อีกด้วย 

“ค าพ้อง” เป็นลกัษณะหนึง่ของภาษาไทย ท่ีผู้ เรียนชาวตา่งชาติต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะค าใน
ภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะหลายอย่าง เช่น บางค าออกเสียงเหมือนกนั แต่เขียนสะกดต่างกัน เช่น ท า – ธรรม  
ค าบางค าเขียนเหมือนกนัแตอ่อกเสียงตา่งกนั เช่น พลี อา่นวา่  พฺลี หรือ พะ-ลี ก็ได้ ค าบางค าเป็นค าเดียวกนั แต่
มีหลายความหมาย เช่น เย็น หมายถงึ เวลาใกล้ค ่า ประมาณ 16-18 นาฬิกา และยงัหมายถึง ตรงข้ามกบัร้อน มี
ความรู้สึกเหมือนผิวหนังถูกน า้แข็ง หรือบางค าอาจมีความหมายเดียวกัน แต่ใช้ได้หลายค า เช่น ค าท่ีมี
ความหมายว่า ผู้หญิง อาจใช้ได้ทัง้ค าว่า สตรี นารี กานดา กลัยา กลัยาณี ดวงสมร นงคราญ จอมขวญั เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พราะภาษาไทยมีการยืมค าอื่นมาใช้ เช่น ภาษาบาลี-สันสกฤต เขมร ฯลฯ และอีกประการหนึ่งซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย คือ  ภาษาไทยมี 44 รูป แต่มี 21 เสียง เมื่อมีการผันวรรณยุกต์จึงท าให้มีเสียง
เหมือนกนั เช่น ค าวา่ ข้า กบั ค่า ออกเสียงเหมือนกนั แต่ความหมายต่างกนั รวมทัง้เร่ืองระดบัของภาษาก็มีส่วน
ท าให้การสื่อความหมายเดียวกนั สามารถใช้ค าได้หลายค า ผู้ เรียนชาวต่างชาติต้องเข้าใจความหมายของค าแต่
ละค า และบริบทในการใช้ค าเหลา่นัน้ จงึจะสามารถเลือกใช้ค าได้ถูกต้องและเหมาะสม เพราะการเรียนการสอน
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ภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศนัน้ ไมไ่ด้มุง่หวงัให้ผู้ เรียนอา่นออกเขียนได้เท่านัน้ แต่ต้องน าไปใช้สื่อสารใน
ชีวิตจริงได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพด้วย  

ร าวงเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยมาช้านาน ได้รับความนิยมมาตัง้แต่อดีตถึง
ปัจจบุนั และยงัมีการพฒันาแนวเพลงร าวงเป็นมาตรฐานเดียวกนั เรียกว่าร าวงมาตรฐาน ซึง่เป็นแนวเพลงท่ีเป็น
เอกลกัษณ์สามารถเข้าถงึอารมณ์ของผู้ ท่ีได้ยินและได้ฟัง ร าวงมาตรฐานยงัเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ดัง้เดิมของไทยกบัวฒันธรรมสากล สืบเน่ืองมาจากนโยบายสร้างชาติในสมยัจอมพล ป พิบูลสงคราม ท่ีต้องการ
ยกระดบัการละเลน่ของไทย ให้ชาวตา่งชาติได้เห็นถงึการแสดงท่ีงดงามของไทย ดงันัน้ ร าวงมาตรฐานจงึมิใช่เป็น
เพียงการละเลน่พืน้บ้านท่ีเลน่กนัในหมูช่าวบ้านทัว่ไป หากแต่ได้รับเกียรติให้เป็นการแสดงประจ าชาติไทยในการ
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองคนส าคญัของประเทศ ร าวงมาตรฐานจึงเป็นศิลปวฒันธรรมประจ าชาติ  ท่ีเป็นท่ีช่ืน
ชอบทัง้ของคนไทยและคนต่างชาติ  (ชูวงศ์ กลิ่นเลขา , 2548: 21-25)  นอกจากนีก้ารเสริมกิจกรรมให้ผู้ เรียน
ชาวต่างชาติได้ฝึกปฏิบตัิท่าร าวงง่ายๆ ยงัสามารถเผยแพร่วฒันธรรมไทยให้ชาติอื่นได้เห็นลีลาท่าร าท่ีอ่อนช้อย
สวยงามผ่านบทเพลงหรือท่วงท านองอันไพเราะ สื่อความเป็นไทย ดังนัน้การบูรณาการการสอนภาษาและ
วฒันธรรมไทย โดยการน าเพลงร าวงมาตรฐานมาสอนเร่ืองค าพ้อง จะท าให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาด้าน
ภาษาเร่ืองค าพ้องและเนือ้หาด้านวฒันธรรมเร่ืองร าวงมาตรฐาน ทัง้นีก้ารเรียนรู้เร่ืองค าพ้องท่ีต้องใช้การท่องจ า
เป็นส าคญั อาจจะเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติ การน าเพลงร าวงมาตรฐานมาใช้ในการสอนเร่ือง
ค าพ้อง จะท าให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติสามารถเรียนรู้และจดจ าเร่ืองค าพ้องได้อย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน ซึง่ท าให้
รับความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม  สนุกสนานกับกิจกรรมการสอน และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยไป
พร้อมๆ กนั  

สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 25-31) ได้กล่าวถึงแนวทางในการจัดเนือ้หาและกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการว่า เป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบเช่ือมโยงแนวคิด ความคิดรวบยอด และทักษะ การบูรณาการ
ลกัษณะนีใ้ช้มากในการเรียนการสอนด้านภาษา เป็นกระบวนการพิจารณาความคิดจากความสมัพนัธ์เช่ือมโยง
ระหว่างการฟัง การดู การอ่าน การพูด และการเขียน  ดงันัน้แผนการสอนท่ีได้จากการบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาและวฒันธรรมไทยจงึต้องเช่ือมโยงเนือ้หาสาระของเร่ืองท่ีมีความสมัพนัธ์กนั เม่ือน าเพลงร าวงมาตรฐานมา
ใช้สอนเร่ืองค าพ้องแล้วแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ควรประกอบด้วย
ความรู้ทางด้านภาษาเร่ืองค าพ้องและความรู้ทางวฒันธรรมเร่ืองร าวงมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกนั กิจกรรมการสอนท่ี
หลากหลาย และแบบฝึกท่ีช่วยให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะด้านภาษาหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศแบบบูรณาการ ของโกชยั สาริกบตุร (2553: 1) ว่า
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีควรน ามาบูรณาการกนัมี 3 อย่าง คือ 1. ทกัษะทางภาษา (Language skills)  2. หลกั
ภาษาไทย (Thai grammar) 3. วฒันธรรมไทย (Thai culture) 

การศกึษาครัง้นี ้เพ่ือศกึษาการบรูณาการความรู้เร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ส าหรับสอนภาษา
และวฒันธรรมไทยให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติ และน ามาสร้างเป็นแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลง
ร าวงมาตรฐาน ซึง่มีองค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศแบบบูรณาการอย่างครบถ้วน 
ทัง้ด้านทกัษะทางภาษา หลกัภาษาไทย และวฒันธรรมไทย ส่งผลให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติสามารถใช้ภาษาไทยได้
อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมไทย  
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อุปกรณ์และวิธีการ  
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการบูรณาการความรู้เร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ส าหรับสอนภาษาและ

วฒันธรรมไทยให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติ โดยมีวิธีการดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนแบบบรูณาการ ค าพ้อง และร าวงมาตรฐาน 
2. วิเคราะห์ค าพ้องท่ีปรากฏในเพลงร าวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลงตามขอบเขต ดงันี ้
 2.1 ค าพ้อง แบ่งค าพ้องออกเป็น 4 ประเภทตาม วิเชียร เกษประทุม (2557: 157-169) ได้แก่ 

ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ค าพ้องทัง้รูปและเสียง และค าพ้องความหมาย 
 2.2 เพลงร าวงมาตรฐาน ประกอบด้วยเพลงร าวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลง ได้แก่ เพลงงามแสง

เดือน เพลงชาวไทย เพลงร าซิมาร า เพลงคืนเดือนหงาย เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ เพลงดอกไม้ของชาติ เพลง
หญิงไทยใจงาม เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า เพลงยอดชายใจหาญ และ เพลงบชูานกัรบ 

3. น าผลการวิเคราะห์มาเขียนแผนการสอนแบบบรูณาการท่ีบรูณาการความรู้ทางภาษาไทยเร่ืองค าพ้อง
และความรู้ทางวัฒนธรรมไทยเร่ืองร าวงมาตรฐานเข้าด้วยกัน โดยการจัดกิจกรรมการสอนจากเพลงร าวง
มาตรฐานแล้วโยงเข้าสูเ่ร่ืองค าพ้องจากค าพ้องท่ีปรากฏในเพลง ประกอบด้วยแผนการสอนทัง้หมด 10 แผน ตาม
เพลงร าวงมาตรฐานแตล่ะเพลง และสง่ให้ผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 3 ท่าน ได้แก่  

 3.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาไทย 
3.2 ผู้ เช่ียวชาญด้านสื่อการสอนภาษาไทย 

 3.3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนภาษาไทยในฐานนะภาษาตา่งประเทศ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการวิเคราะห์ค าพ้องท่ีปรากฏในเพลงร าวงมาตรฐาน ได้น ามาสร้างแผนการสอนท่ีบูรณาการความรู้

ทางภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับผู้ เรียนชาวต่างชาติทัง้หมด 10 แผน ตามเพลงร าวงมาตรฐานทัง้ 10 เพลง 
ซึง่สามารถแบ่งกลุม่ตามประเภทของค าพ้องได้ดงันี ้

  แผนการสอนท่ี 1 มารู้จกัค าพ้อง   เพลงร าซิมาร า 
 แผนการสอนท่ี 2 ค าพ้องรูป   เพลงบชูานกัรบ 
 แผนการสอนท่ี 3 ค าพ้องเสียง   เพลงดอกไม้ของชาติ 
 แผนการสอนท่ี 4 ค าพ้องเสียง   เพลงชาวไทย 
 แผนการสอนท่ี 5 ค าพ้องเสียง   เพลงยอดชายใจหาญ 
 แผนการสอนท่ี 6 ค าพ้องทัง้รูปและเสียง  เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า 
 แผนการสอนท่ี 7 ค าพ้องทัง้รูปและเสียง เพลงคืนเดือนหงาย 
 แผนการสอนท่ี 8 ค าพ้องความหมาย  เพลงหญิงไทยใจงาม 
 แผนการสอนท่ี 9 ค าพ้องความหมาย  เพลงงามแสงเดือน 
 แผนการสอนท่ี 10 ค าพ้องความหมาย  เพลงดวงจนัทร์วนัเพ็ญ 
ในแผนการสอนแตล่ะแผนจะประกอบด้วยกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย  เช่น  การเรียงล าดบัเนือ้เพลง  

การเติมค าศพัท์ท่ีหายไปจากเพลงร าวงมาตรฐาน  การร้องเพลงร าวงมาตรฐานและการร าวงท่าร าวงมาตรฐานท่ี
เป็นท่าง่ายๆ เช่น ท่าร าส่ายจากเพลงร าซิมาร า ท่าสอดสร้อยมาลาจากเพลงงามแสงเดือน การอภิปรายความรู้
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และข้อคิดท่ีได้จากเนือ้เพลง ฝึกแตง่ประโยคจากค าศพัท์ท่ีก าหนดให้ เป็นต้น แผนการสอนแบบบูรณาการนีย้งัมี
แบบฝึกท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การจบัคู ่การเติมค าในช่องวา่ง การเลือกตอบ  ถูกผิด เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
พฒันาทักษะในหลายๆ ด้าน และเกิดความสนุกสนานในการเรียน ไม่น่า เบ่ือ นอกจากนีใ้นแผนการสอนแต่ละ
แผนยงัมีใบความรู้เพ่ิมเติมส าหรับให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน เพ่ือช่วยเสริมความรู้ทาง
ภาษาและวฒันธรรมให้กบัผู้ เรียน เช่น เพลงร าซิมาร า ความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองร าไทย เพลงดวงจนัทร์ขวญัฟ้า ความรู้
เพ่ิมเติมเร่ือง “ขวญั” ในภาษาไทย เพลงงามแสงเดือน ความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองงามหรือไม่งาม เพลงหญิงไทยใจงาม 
ความรู้เพ่ิมเติมเร่ืองหญิงงามในวรรณคดี เป็นต้น 

ผลการศกึษาการบรูณาการความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับชาวตา่งชาติ พบวา่แผนการสอน
เร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน มีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกบัการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตา่งประเทศ
แบบบรูณาการของ โกชยั สาริกบุตร (2553: 1)  ว่าองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีควรน ามาบูรณาการกนัมี 3 อย่าง คือ 
1. ทกัษะทางภาษา (Language skills)  2. หลกัภาษาไทย (Thai grammar) 3. วฒันธรรมไทย (Thai culture) 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ทกัษะทางภาษา (Language skills) ได้แก่ การฟัง การพดู การอา่น และการเขียน  
 1.1 ทกัษะการฟัง ผู้ เรียนชาวต่างชาติได้ฝึกทักษะการฟังจากกิจกรรมการสอนต่างๆ เช่น การ

ฟังเพลงยอดชายใจหาญ แล้วเติมค าศพัท์ท่ีหายไปให้ถกูต้อง ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้ 
    เพลงยอดชายใจหาญ 
  โอ้ยอดชายใจ_________  ขอสมานไมตรี 
 น้องขอร่วมชีวี    กอบกรณีย์กิจ________ 
 แม้สดุยากล าเคญ็    ไมข่อเว้นติดตาม 
 น้องจกัสู้พยายาม    _______เตม็ความสามารถ 
จากตวัอย่างข้างต้น  ค าศพัท์ท่ีหายไปคือ  หาญ ชาติ ท า ซึง่ทัง้ 3 ค าเป็นค าพ้องเสียง คือ หาญ-หาร 

ชาต-ิชาด และ ท า-ธรรม ซึง่นอกจากฝึกทกัษะด้านการฟังแล้วยงัสามารถน ากิจกรรมนีเ้ช่ือมโยงการเรียนรู้เร่ืองค า
พ้องเสียงได้ด้วย 

 1.2 ทกัษะการพดู เช่น ให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติช่วยกนัสรุปความรู้และข้อคิดท่ีได้จากเพลงร าซิมา
ร า ซึง่ก็คือการรู้จกัแบ่งเวลาไม่ว่ายามเรียนหรือยามเล่น เราก็ต้องตัง้ใจท าทุกกิจกรรมให้เต็มท่ี  หรือการให้ผู้ เรียน
ช่วยกันแปลความหมายของเนือ้เพลงร าวงมาตรฐาน ผู้ เรียนก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์กัน สนทนาหารือกันและพูด
อภิปรายร่วมกนั นอกจากนี ้กิจกรรมการสอนท่ีให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติร้องเพลงร าวงมาตรฐาน ก็เป็นการฝึกทกัษะ
การพดูได้อีกทางหนึง่ด้วย 

 1.3 ทกัษะการอา่น ในเร่ืองค าพ้องรูป ผู้ เรียนสามารถฝึกทกัษะการอา่นออกเสียงค าพ้องรูป เช่น
บทกลอนค าพ้องรูปท่ีแตง่โดย พระยาศรีสนุทรโวหาร (โสภี สขุเกษม, 2549: 2) 

  กระบวนหนึง่ตวัเขียนไมเ่ปลี่ยนแปลก แตอ่า่นแยกสองความตามวิถี 
 วดัเขมาโกศเขมาเพลาก็ม ี    แตท่ี่น่ีไปถงึป่าเพลาเย็น 
 ท่ีริมเชิงเสลาภผูาใหญ่    ล้วนกอไผ่ล าสล้างเสลาเห็น 
 หดัโบกปนูใบเสมากวา่จะเป็น   หน้าโฮเตล็ปลกูเสมาดเูพลาตา 
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ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะต้องอ่านให้ถูกต้องจากเสียงสมัผัสและความหมายในบริบทของประโยค และ
ผู้ เรียนชาวตา่งชาติยงัสามารถฝึกการอา่น ได้จากแบบฝึกการเขียนค าอา่นค าพ้องรูป ยกตวัอย่างเช่น  

ทหารทกุคนพร้อมพลีชีพเพ่ือชาติได้เสมอ   พลี อา่นวา่ _________ 
พ่อครัวน ากุ้งไปตดักรีออกก่อนน าไปปรุงอาหาร กรี อา่นวา่ __________ 
คณุตาปลกูโกฐเขมาไว้ท ายาสมนุไพร  เขมา อา่นวา่ __________ 
นกัโบราณคดีขดุพบปรัก 3 ก าป่ัน   ปรัก อา่นวา่ __________ 
ฉนัไปด าน า้ท่ีภเูก็ต เจอปลาดาวกบัปลาปักเป้า ปักเป้า อา่นวา่ _________ 
เขาพยายามรวบรวมสมาธกิ่อนขึน้พดูบนเวที  สมาธิ อา่นวา่ _________ 
พ่อซอ่มเพลารถตัง้แตเ่พลาเช้าก็ยงัไมเ่สร็จ  เพลา อา่นวา่ ________, _________ 
สระอา มีเสียงยาวกวา่ สระอะ   สระ อา่นวา่ ________, _________ 
นอกจากนี ้ในแตล่ะแผนการสอนยงัมีใบความรู้เพ่ิมเติมท่ีให้ผู้ เรียนน ากลบัไปเรียนรู้ด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน โดยผู้สอนเสริมความรู้ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองค าพ้องและร าวงมาตรฐาน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
ฝึกทกัษะการอา่นเพ่ิมขึน้ด้วย 

 1.4 ทักษะการเขียน ผู้ เรียนชาวต่างชาติสามารถฝึกทักษะการเขียนจากกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมจากเร่ืองค าพ้องเสียง โดยผู้สอนอา่นประโยคท่ีมีค าพ้องเสียง เช่น  

คณุยายห่มสไบสีชาด  
เราทกุคนล้วนต้องมีความทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้  
ละครเร่ืองนีม้ีทัง้หมด 3 องก์  

แล้วให้นกัเรียนเขียนประโยคตามท่ีครูอา่นให้ถกูต้อง หรือ กิจกรรมส่งเสริมทกัษะการเขียนอื่นๆ  
เช่น ผู้สอนแบ่งผู้ เรียนชาวต่างชาติออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แล้วให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัแต่งประโยค
จากค าพ้องเสียงท่ีผู้สอนก าหนดให้ ยกตวัอย่างเช่น  

  กลุม่ท่ี 1 :  ชาติ  สู้   ธรรม ไม ่ ใจ 
 กลุม่ท่ี 2 :  ท า  ไม ่ ไหม้ หาญ จกั 
 กลุม่ท่ี 3 :  จกัร  ไจ  ชาด สู้ หาร 
 กลุม่ท่ี 4 :  หาร  จกั ซู ่ ท า ใจ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐานจะสามารถพัฒนาทักษะทาง

ภาษาไทยของผู้ เรียนชาวต่างชาติทัง้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่ผู้สอนก็สามารถเน้นทักษะใด
ทกัษะหนึ่งได้ เช่น ถ้าต้องการเน้นทักษะการอ่าน ก็เพ่ิมกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการอ่านให้มากขึน้ โดยการเพ่ิม
เนือ้หาทางด้านวฒันธรรมให้ผู้ เรียนได้ฝึกอา่นจบัใจความ หรือสร้างบทอา่นให้ผู้ เรียนได้ฝึกอา่นออกเสียง เป็นต้น 

2. หลกัภาษาไทย (Thai grammar) เพ่ือให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติได้เรียนรู้เร่ืองค าพ้องอย่างครอบคลมุ ทัง้
เร่ืองการอ่านออกเสียง การเขียนสะกดค า และความหมายของค าในบริบทต่างๆ จึงแบ่งประเภทของค าพ้อง
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
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 2.1 ค าพ้องรูป หมายถงึ ค าท่ีเขียนสะกดเหมือนกนั แตอ่า่นออกเสียงต่างกนั และมีความหมาย
ต่างกัน  จากแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน  ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะได้เรียนรู้
เร่ืองค าพ้องรูปจ านวน 10 ค า ได้แก่ กรี เขมา ปรัก ปักเป้า พลี เพลา สมาธิ สระ เสมา แหน  

 2.2 ค าพ้องเสียง หมายถึง ค าท่ีเขียนสะกดต่างกัน แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน และมี
ความหมายตา่งกนั จากแผนการสอนแบบบรูณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะ
ได้เรียนรู้เร่ืองค าพ้องเสียงจ านวน  15 ค า ได้แก่   กาญจน์-กาน-กานต์-กานท์-การ-การณ์-กาล-กาฬ   จกั-จกัร  
ใจ-ไจ ชาด-ชาติ ทน-ทนต์-ทล-ธน  ท า-ธรรม ทุก-ทุกข์  ไทย-ไท  ไม่-ไหม้  วิลาส-วิลาศ  สขุ-สกุ-ศกุร์  สู้-ซู่  หาร-
หาญ องค์-องก์ อย่า-หย่า 

 2.3 ค าพ้องทัง้รูปและเสียง หมายถึง ค าท่ีเขียนสะกดเหมือนกันและอ่านออกเสียงเหมือนกัน 
แต่มีความหมายต่างกัน จากแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ผู้ เรียน
ชาวต่างชาติจะได้เรียนรู้เร่ืองค าพ้องทัง้รูปและเสียงจ านวน 12 ค า ได้แก่ ขวญั จนัทร์ ชาติ เดือน ท่ี ปก พรม ฟ้า 
ยาม เย็น ร่ม สนิท 

 2.4 ค าพ้องความหมาย หมายถึง ค าท่ีเขียนต่างกนั แต่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
มาก จากแผนการสอนแบบบูรณาการเร่ืองค าพ้องจากเพลงร าวงมาตรฐาน ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะได้เรียนรู้เร่ือง
ค าพ้องความหมาย จ านวน 9 ค า ได้แก่ ค าพดู ดวงใจ ดี ท้องฟ้า ผู้หญิง แผ่นดิน พระจนัทร์ ล าบาก สวย 

นอกจากความรู้ทางภาษาเร่ืองค าพ้องแล้ว ผู้ เรียนชาวตา่งชาติยงัได้เพ่ิมวงศพัท์จากค าพ้อง เช่น ค าพ้อง
ทัง้รูปและเสียง ค าว่า เย็น ท่ีมีความหมายว่า เวลาใกล้ค ่า ประมาณ 16-18 นาฬิกา และอีกความหมายหนึ่งคือ 
ตรงข้ามกับร้อน มีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกน า้แข็ง เมื่อน าค าว่า เย็น มารวมกับค าอื่น อาจท าให้มี
ความรู้สึกเย็นได้หลายแบบ เช่น เย็นฉ ่า เย็นชืด เย็นเจ๊ียบ เย็นยะเยือก นอกจากนี ้ค าว่า เย็น ยังสามารถน ามา
รวมกับค าอื่นแล้วมีความหมายได้หลายความหมาย เช่น เย็นตา เย็นหู เย็นใจ เย็นชา เป็นต้น หรือค าว่า ร า ก็
สามารถเพ่ิมวงศพัท์ค าว่า ร าวง ฟ้อนร า ร่ายร า ละครร า เต้นร า และยงัสามารถเช่ือมโยงไปถึงส านวนไทยท่ีมีค า
วา่ ร า คือ ร าไมด่ีโทษป่ีโทษกลอง ก็ช่วยให้ผู้ เรียนชาวตา่งชาติได้เรียนรู้เร่ืองส านวนไทยได้อีกด้วย 

3. วฒันธรรมไทย (Thai culture) การเรียนรู้วฒันธรรมไทยจากร าวงมาตรฐาน ผู้ เรียนชาวต่างชาติจะได้
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ไทย วิถีชีวิตไทย และลกัษณะสงัคมไทยท่ีสะท้อนอยู่ในร าวงมาตรฐาน สงัคมไทยเป็นสงัคม
เกษตรกรรม เมื่อชาวบ้านว่างจากการงาน ก็รวมกลุ่มกนัร้องร าท าเพลง ร าวง เป็นการละเล่นของชาวบ้านท่ีเล่น
กนัเพ่ือความสนกุสนานและความสามคัคี โดยมีผู้ชายและผู้หญิงร าเป็นคู่ๆ  เดินตามกนัไปเป็นวงกลม บทร้องและ
ท่าร าเป็นไปตามความถนดั ไม่มีแบบแผนก าหนดไว้ ต่อมาในสมยั จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของการละเล่นร่ืนเริงประจ าชาติ และเห็นว่าคนไทยนิยมเล่นร าโทนกันอย่าง
แพร่หลาย จงึได้มอบหมายให้กรมศิลปากรปรับปรุงร าโทนให้เป็นมาตรฐาน มีการแต่งเนือ้ร้อง ท านองเพลง และ
น าท่าร าแมบ่ทมาก าหนดเป็นท่าร าเฉพาะแต่ละเพลงอย่างเป็นแบบแผน เรียกว่า ร าวงมาตรฐาน ผู้สอนสามารถ
ออกแบบแผนการสอนให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติได้ลองปฏิบตัิร าวง จากเพลงท่ีมีท่าร าง่ายๆ ไม่ซบัซ้อน เช่น  ท่าร า
สา่ย จากเพลงร าซิมาร า ท่าชกัแป้งผดัหน้า จากเพลงชาวไทย ท่าสอดสร้อยมาลา จากเพลงงามแสงเดือน และท่า
สอดสร้อยมาลาแปลง จากเพลงคืนเดือนหงาย เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ศิลปะการแสดงจากท่าร าท่ีอ่อนช้อยงดงาม
ของไทย การให้ผู้ เรียนชาวต่างชาติเรียนร าวงมาตรฐานด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ยังสามารถน าไปใช้แสดงในงาน
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หรือโอกาสพิเศษต่างๆ ถือว่าเป็นการเผยแพร่วฒันธรรมไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี ้ผู้ สอนยังสามารถ
สอดแทรกความรู้ทางวฒันธรรมเร่ืองอื่นๆ ในการอธิบายเร่ืองค าพ้อง เช่น ค าพ้องเสียงค าว่า ชาติ-ชาด ค าว่า ชาด 
หมายถงึ วตัถสุีแดงสดชนิดหนึง่ เป็นผงก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ท ายาไทยหรือประสมกบัน า้มนัส าหรับประทบัตราหรือ
ทาสิ่งของ ผู้ สอนอาจอธิบายเพ่ิมเติมโดยการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมเร่ืองสีของไทยว่า สีแดงถือว่าเป็นสีท่ีมี
ความส าคญัตามความเช่ือของไทย เน่ืองจากสีแดงเป็นสีแห่งอ านาจ แสดงถึงการมีพลงั เช่นเดียวกบัประเทศใน
เอเชียสว่นใหญ่ท่ีนิยมสีแดง ด้วยความเช่ือท่ีวา่ สีแดงคือสีแห่งรุ่งอรุณ และสีแห่งความเป็นมงคล สีในโทนสีแดงมี
ช่ือเรียกภาษาไทยท่ีแตกตา่งกนั สีแดงชาด สีดินแดง สีดินแดงเทศ สีแดงลิน้จ่ี สีหงสบาท เป็นต้น จากตวัอย่างจะ
เห็นได้วา่คนไทยสนใจความสวยงามของธรรมชาติรอบกาย พืชพรรณ สตัว์ต่างๆ แม้กระทัง่อิฐ หิน ดิน ทราย จึง
ได้เลือกน าสีจากสิ่งของธรรมชาติเหลา่นีม้าเปรียบเทียบกบัสิ่งอ่ืนท่ีมีสีเหมือนกนั ค าเรียกช่ือสีในภาษาไทยจึงเป็น
ค าท่ีก าหนดเรียกจากวิถีชีวิตคนไทยอนัเป็นเคร่ืองบ่งชีว้ฒันธรรมไทยด้วย  

 
สรุป  

 จากการศกึษาเร่ืองการบรูณาการความรู้ทางภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรับชาวต่างชาติ : ค าพ้องจาก
เพลงร าวงมาตรฐาน พบว่า ได้แผนการสอนแบบบูรณาการ 10 แผน ตามค าพ้องทัง้ 4 ประเภทและเพลงร าวง
มาตรฐานทัง้ 10 เพลง เป็นแผนการสอนท่ีมีองค์ประกอบของการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแบบ
บูรณาการครบทัง้ 3 อย่าง คือ 1. ทกัษะทางภาษา ได้แก่ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 2. หลกั
ภาษาไทย ได้แก่ เร่ืองค าพ้อง 3. วฒันธรรมไทย ได้แก่ เร่ืองร าวงมาตรฐาน ซึง่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเนือ้หาทาง
ภาษา วฒันธรรมและการฝึกทกัษะทางภาษาท่ีเช่ือมโยงกัน ท าให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมไทย  สอดคล้องกับ สิริพชัร์ เจษฎาวิโรจน์ (2546: 14) ท่ีกล่าวว่า 
“การจดัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เนือ้หาตา่งๆ และฝึกทกัษะหลายๆ ทกัษะเช่ือมโยงกนั จะท าให้การเรียนรู้สอดคล้องกบั
ชีวิตท่ีเป็นจริง และมีความหมายตอ่ผู้ เรียนมากย่ิงขึน้” 
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ฉันจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเดน็ทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน                        
เพื่อส่งเสริมการลงมือปฏิบัตด้ิานสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

I Used Socioscientific Issues-Based Teaching to Enhance 10th Grade Students’ 
Environmental Action 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชัน้เรียนนีเ้พ่ือศึกษาการส่งเสริมการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์เป็นฐาน กลุม่ท่ีศกึษา ได้แก่ 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถามการลงมือปฏิบตัิ
ด้านสิ่งแวดล้อม และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ฉันวิเคราะห์แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพโดยใช้วิธีวิเคราะห์การตีความสร้างข้อสรุปเชิงอปุนยั ผลการวิจยัพบวา่ แนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ี
ดีเพ่ือสง่เสริมการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของนกัเรียน ได้แก่ 1) การให้นกัเรียนได้เขียนบนัทึกการลงมือปฏิบตัิด้าน
สิ่งแวดล้อม 2) การใช้สื่อในขัน้น าท่ีกระชบั กระตุ้นความสนใจของนกัเรียนและไมซ่ า้กนัในแต่ละแผน 3) การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนได้ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีนกัเรียนตระหนกัถงึปัญหานัน้ และ 4) การใช้วิธีการจดักลุ่มนกัเรียนท่ีหลากหลาย
และสอดคล้องกบัเนือ้หาในการเรียน 
 

ABSTRACT 
 This classroom action research aimed to enhance10th grade students’ environmental action 
using socioscientific issue-based teaching. The participants of this study included twenty-nine 10th 
grade students. The instruments used in the study comprised of environmental action questionnaire 
and related documents with semi-structured interview. Inductive analysis was used to analyze the 
best practices of using socioscientific issue-based teaching to enhance10th grade students’ 
environmental action. The results revealed that good teaching approaches on socioscientific issue-
based teaching to enhance students’ environmental action were 1) providing journal notebook for 
students to write their environmental actions, 2) using varieties of sufficient media in each class’s 
introduction, 3) supporting students to solve environmental problem that concerned them, and 4) 
using varieties of student grouping strategy that related to content in class. 
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ค าน า 
ปัจจบุนัปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษท่ีเพ่ิมสงูขึน้ ภาวะโลกร้อน การลดลงของระบบนิเวศและการขาด

แคลนทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความสนใจจากหลาย ๆ ฝ่าย เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อความมัน่คงต่อการ

ด ารงชีวิตในอนาคต ทัง้นีปั้ญหาดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ ดงันัน้ประชาชนจึงจ าเป็นท่ี

จะต้องมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือท่ีจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Varela-Losada et al., 2016) ด้วยเหตนีุก้ารศกึษาสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความสนใจมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากการ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาอย่างยัง่ยืนด้าน และให้นกัเรียนได้ร่วมตดัสินใจ

และแก้ปัญหาเพ่ือด ารงรักษาสิ่งแวดล้อม และมีเป้าหมายส าคญัประการหนึ่ง คือ การเตรียมประชากรท่ีรู้เร่ือง

สิ่งแวดล้อม (Environmentally literate citizens) (Potter, 2010; Pigozzi, 2003) ซึง่การศกึษาสิ่งแวดล้อมควร

เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง คือได้ท างานสาธารณะ หรือกิจกรรมจิตอาสา เช่น การช่วยพัฒนาหรือ

แก้ปัญหาชมุชน การช่วยรณรงค์เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียน การร่วมมือแก้ปัญหาน า้เสียในโรงเรียนหรือชุมชน 

เป็นต้น ทัง้นีก้ารลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมนัน้ (Environmental action) นกัเรียนสามารถปฏิบตัิได้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม โดยการปฏิบตัิทางตรงเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึง่ถือเป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างคนกบัสิ่งแวดล้อม (People-environment relations) ส าหรับการปฏิบตัิทางอ้อมเก่ียวกบัการให้ความรู้

หรือรณรงค์เพ่ือให้บุคคลอื่นร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (People-to-people relation) โดยการลงมือปฏิบตัิด้าน

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปรับปรุงพฒันาสิ่งแวดล้อม เช่น การฟืน้ฟูแหล่งท่ีอยู่อาศยัทางธรรมชาติ การให้ความรู้แก่

ชมุชน เช่น การจดันิทรรศการให้ข้อมลูด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสื่อให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น หนงัสือพิมพ์ 

แผ่นพับหรือวีดิทัศน์ การบริการหรือสร้างผลงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่สงัคม เช่น การปลูกพืชผักเพ่ือขายในตลาด

ชมุชนและขายให้แก่แหลง่ปศสุตัว์ในชุมชนอย่างยัง่ยืน (Schusler et al., 2009) 

อย่างไรก็ตาม เยาวชนในปัจจุบนัเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีสนใจหรือมีพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Partridge, 2008; Fien et al. 2002) เน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ในปัจจบุนัยงัให้ความส าคญั

กบัการลงมือปฏิบตัิจริงนอกห้องเรียนน้อย โดยสว่นใหญ่จะให้ความส าคญักบัความรู้จากหนงัสือเรียน และทกัษะ

จากการปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ ท่ีมกัมีวิธีการทดลองให้นกัเรียนได้ท าตามเท่านัน้ (Sperling and Benze, 2013; 

Tal and Abramovitch, 2013) (Bell, 2006 cited in Bencze and Carter, 2011) จากงานวิจยัของ Tan and 

Pedretii (2010) ฉนัยงัพบวา่ครูสว่นใหญ่เห็นด้วยวา่การศกึษาสิ่งแวดล้อมควรจะมีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือ

ปฏิบตัิเพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในสงัคม เน่ืองจากบทบาทส าคญัของโรงเรียนคือการเตรียมเยาวชนท่ีพร้อม

ลงมือปฏิบตัิเพ่ือสงัคมให้แก่สงัคม แต่ครูส่วนใหญ่ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนได้ลงมือ

ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน (Tal and Morag, 2009) รวมไปถึงเวลาท่ีจ ากดัและหลกัสูตรสถานศกึษาท่ียงัไม่ให้

ความส าคญัจงึท าให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมไมม่ากนกั (Dillon et al., 2009)  
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จากปัญหาข้างต้น ท าให้ฉันเกิดค าถามว่าควรจะจดัการเรียนรู้อย่างไรเพ่ือส่งเสริมการลงมือปฏิบตัิด้าน

สิ่งแวดล้อมของนกัเรียน เน่ืองจากโรงเรียนท่ีฉนัได้รับผิดชอบจดัการเรียนรู้นัน้ก็มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน

ได้ลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อม แตเ่น่ืองจากเวลาท่ีจ ากดัและนกัเรียนไมใ่ห้ความสนใจเท่าท่ีควร จงึจ าเป็นต้องตดั

กิจกรรมดงักลา่วออก โดยจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ ฉนัพบวา่การจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Socioscientific Issues (SSI)-based 

teaching) อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้

ตามแนวคิดนีส้ามารถส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ได้ ทัง้ด้านความเข้าใจเนือ้หา รวมไปถึง

การมีสว่นร่วมในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้อย่างมีความหมายท่ีมีการน า

ประเดน็ท่ีสอดคล้องกบัชีวิตจริงและทฤษฎีการเรียนรู้ในบริบทจริง และเห็นความส าคญัของวิทยาศาสตร์ต่อการ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย  โดยมีเป้าหมายสงูสดุเพ่ือสง่เสริมการเป็นพลเมืองท่ีดีและช่วยพฒันาสงัคมให้ดี

ขึน้ (Sadler, 2009) ทัง้ยงัช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนน าความรู้ท่ีได้จากในห้องเรียนไปสูก่ารลงมือปฏิบตัิจริงเพ่ือให้คน

ในชมุชนเห็นถงึความส าคญัของปัญหาด้านพลงังานและสิ่งแวดล้อม (Birmingham and Barton, 2014) ด้วยเหตุ

นี ้ฉนัจงึสนใจท่ีจะพฒันาการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ด้วยการจดัการ

เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้เนือ้หาเร่ืองระบบนิเวศ ซึง่ผลการวิจยัท่ีได้จะ

เป็นประโยชน์ทัง้ตอ่นกัเรียน ครูผู้สอน รวมไปถงึหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านการศกึษาและด้านสิ่งแวดล้อม 

วิธีวิจัย 
 งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียน (Classroom action research)  โดยใช้รูปแบบของ 
Kemmis and McTaggart (2007) โดยมี 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ลงมือปฏิบตัิ (Act) ขัน้สงัเกต 
(Observe) และขัน้สะท้อน (Reflect) และมีลกัษณะเป็นวงจรอย่างนีไ้ปเร่ือย ๆ จนกว่าจะได้แนวปฏิบตัิท่ีดีของ
การจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มที่ศึกษา 

 กลุม่ท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 

29 คน ประกอบด้วยนกัเรียนหญิง 13 คน และนกัเรียนชาย 16 คน ท่ีเรียนรายวิชาชีววิทยาท่ีฉันรับผิดชอบจดัการ

เรียนรู้ ของโรงเรียนในสงักดัของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหนึง่ในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร ประจ าภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

 ฉนัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

 ฉันจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน โดยใช้

ประเด็นเร่ือง ผลกระทบขอการรับประทานเนือ้สตัว์ต่อระบบนิเวศ ทัง้หมด 7 แผน (รวม 10 คาบ) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้วิเคราะห์ปัญหา หวัข้อ การบริโภคเนือ้สตัว์กบัระบบนิเวศ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) 

ขัน้ท าให้เกิดความชัดเจนด้วยวิทยาศาสตร์ โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ท่ียึดการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-
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based teaching) หัวข้อ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การ

ถ่ายทอดพลงังานในระบบนิเวศ การหมนุเวียนสารในระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศและดลุย

ภาพของระบบนิเวศ จ านวน 5 แผน (6 คาบ) และขัน้กลบัมาเน้นท่ีประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์

และให้งานแสดงบทบาทสมมุติ หัวข้อ การบริโภคเนือ้สัตว์กับระบบนิเวศ จ านวน 1 แผน (1 คาบ) ซึ่งจะ

ท าการศกึษาเป็นวงจรโดยแตล่ะแผนคือ 1 วงจร ท่ีจะประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ลงมือ

ปฏิบตัิ (Act) ขัน้สงัเกต (Observe) และขัน้สะท้อน (Reflect) มีการตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้

โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ฉนัได้ปฏิบตัิการสอนตามแผนการ

จดัการเรียนรู้ดงักลา่ว ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 นอกจากนี ้ฉนัเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิท่ีดี

เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการลงมือ

ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ของฉัน บันทึกจากวีดิ

ทัศน์การจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศจากครูพ่ีเลีย้งและอาจารย์นิเทศก์ อนุทินของนักเรียนและผลงานของ

นกัเรียน เช่น งานแสดงบทบาทสมมตุิและโปสเตอร์ท่ีนกัเรียนท าขึน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ฉันวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพจากการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเคร่ืองมือทัง้หมด โดยได้ใช้วิธีวิเคราะห์การตีความสร้างข้อสรุปเชิง

อปุนยั (Inductive analysis) จากการอ่านข้อมลูทัง้หมดท่ีรวบรวมได้ (สภุางค์ จนัทวานิช, 2549) แล้วจึงจดัเป็น

ประเดน็ (Theme) เพ่ือสรุปเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของ

นกัเรียน 
 

ผลวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ฉันพบแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมท่ี เก่ียวเน่ืองกับ

วิทยาศาสตร์เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 หน่วยการ

เรียนรู้เร่ือง ระบบนิเวศ ดงันี ้

แนวปฏิบัติที่  1 การให้ผู้เรียนได้เขียนบันทึกการลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมลงในสมุดบันทึกการ
เรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ทุกครัง้ ร่วมกับการที่ให้นักเรียนได้น าเสนอสิ่งที่นักเรียนได้เขียน 

 ฉันได้ท าสมุดบันทึกการเรียนรู้ขนาดเล็กให้นกัเรียนได้บนัทึกสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้และ

บนัทึกการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองหลงัการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน เพ่ือให้นกัเรียนได้เช่ือมโยง

สถานการณ์จากประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์เข้ากบัสิ่งท่ีนกัเรียนจะได้เรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การลง

มือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากครูพ่ีเลีย้งท่ีได้ระบุว่า  “นกัเรียนได้เห็นภาพรวมว่าจาก

สถานการณ์ทีน่ ามาเชื่อมโยงกบัส่ิงที่พวกเขาก าลงัจะเรียน” (16 สิงหาคม 2559: บนัทึกจากครูพ่ีเลีย้ง) อย่างไรก็

ตาม ฉันพบว่ายงัมีนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่ได้เขียนบันทึกลงในสมดุบันทึกการเรียนรู้ ฉันจึงได้มีการสุ่มให้นกัเรียน

บางคนได้น าเสนอสิ่งท่ีนกัเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนได้เขียนบนัทึกใน

คาบเรียนถัดไป นอกจากนีย้ังเป็นการท าให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจและกระตุ้ นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเ พ่ือช่วย
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แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนกัเรียน ดงัท่ีนกัเรียนได้กล่าวในการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างว่า “การได้

เขียนบนัทึกท าใหห้นูไดเ้ห็นว่าหนูก็ไดท้ าอะไรหลายอย่างในการช่วยแกปั้ญหาส่ิงแวดล้อม” (นกัเรียนคนท่ี 26, 28 

กนัยายน 2559: บนัทกึสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง)  

 

แนวปฏบิัตทิี่ 2 การใช้ส่ือที่ใช้ในขัน้น าเข้าสู่ประเดน็ทางสังคมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ที่กระชับและ
กระตุ้นความสนใจของนักเรียน และไม่ซ า้กันในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์นัน้ ฉันจะใช้ประเด็นนัน้ ๆ มา

ใช้เป็นขัน้น ากระตุ้นความสนใจของนกัเรียนก่อนเร่ิมการจดัการเรียนรู้ในทกุแผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือให้นกัเรียน

ได้เช่ือมโยงประเดน็เข้ากบัสิ่งท่ีนกัเรียนจะได้เรียนรู้ และกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจท่ีจะร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึง่

ฉนัได้เลือกใช้ข่าวเก่ียวกบัประเดน็การทานเนือ้สตัว์และผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ แตฉ่นัพบวา่เวลาท่ีใช้นานเกินไป

และยงัไมส่ามารถกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนได้มากนกั ดงัจะเห็นได้จากการท่ีนกัเรียนได้เขียนข้อเสนอแนะ

มาในอนุทิน ดงันี ้“อยากให้มีการน าสือ่ที่ดูแล้วสนกุแล้วไดส้าระมาเสริมในการเรียนดว้ย” (นกัเรียนคนท่ี 15, 16 

สิงหาคม 2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) ดงันัน้ฉนัจงึได้เลือกสื่อวีดิทศัน์ในการกระตุ้นความสนใจ

ของนักเรียนในขัน้น า โดยฉันพบว่านักเรียนให้ความสนใจกับสื่อวีดิทัศน์ดี แต่เน่ืองจากวีดิทัศน์ท่ีใช้มีระยะ

เวลานานเกินไป นักเรียนจึงไม่สนใจมากนักในช่วงท้ายและเร่ิมคุยกัน ซึง่สอดคล้องกับบนัทึกของเพ่ือนร่วมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพศกึษาศาสตร์ท่ีโรงเรียนแห่งเดียวกนัท่ีระบวุา่ “ตอนแรกเด็กก็ดูสนใจดีนะ แต่มนันานไป ควร

จะตดัต่อบางส่วนออกหรือเร่งความเร็วของวีดิโอ” (17 สิงหาคม 2559: บนัทึกจากเพ่ือนร่วมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพฯ) 

ดงันัน้ในการจดัการเรียนรู้ตอ่มา ฉนัจงึเลือกสื่อท่ีกระชบัและกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนได้ ซึง่หากใช้

เป็นวีดิทัศน์ท่ีมีเวลานาน ฉันจะใช้วิธีการตัดต่อหรือเร่งความเร็วในการเล่นวีดิทัศน์ให้สูงขึน้เพ่ือช่วยลดเวลา 

นอกจากนีฉ้ันจะใช้สื่อท่ีมีลักษณะไม่ซ า้กันในการน าเข้าประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ เช่น 

บทความจากข่าวเร่ืองการทานเนือ้แดง วีดิทัศน์การผายลมของววั วีดิทัศน์ท่ีถ่ายจากโดรนแสดงพืน้ท่ีเลีย้งสตัว์ 

หรือรูปภาพแสดงพืน้ท่ีเลีย้งสัตว์เปรียบเทียบกับพืน้ท่ีป่า เป็นต้น เพ่ือตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ (Learning 

styles) ท่ีแตกตา่งกนัของนกัเรียน ซึง่ฉนัเห็นวา่นกัเรียนให้ความสนใจกบัสื่อในขัน้น ามากขึน้ สอดคล้องกบัอนุทิน

สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีว่า“วิดีโอหรือสื่อต่าง ๆ นัน้ มีความเข้าใจ ชอบ ท าให้เนื้อหาที่เรียนมีความ

น่าสนใจมากข้ึน ขอให้อาจารย์หาสือ่ที่น่าสนใจมาอีกเร่ือย ๆ” (นกัเรียนคนท่ี 10, 24 สิงหาคม 2559: อนุทิน

สะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน)  
 

แนวปฏบิัตทิี่ 3 การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนตระหนักถงึปัญหานัน้ 

 ในแผนการจดัการเรียนรู้ในขัน้กลบัมาท่ีประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ ฉันได้เปิดโอกาส

ให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมทางอ้อม โดยให้นกัเรียนแสดงบทบาทสมมติเพ่ือช่วยในการเรียนรู้และ

กระตุ้นให้เพ่ือนในชัน้เรียนตระหนกัถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกบัอนุทินสะท้อนความคิดเห็นของนักเรียน
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ท่ีว่า“สนกุดีค่ะ บทบาทสมมติุช่วยในการเรียนรู้ และท าให้เห็นตวัอย่างชดัเจน” (นกัเรียนคนท่ี 20, 1 กนัยายน 

2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) 

 นอกจากนีน้กัเรียนยงัได้คิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีนกัเรียนเห็นว่าควรได้รับการแก้ไข จากนัน้จึงให้นกัเรียน

ท าผลงานโปสเตอร์เพ่ือรณรงค์เก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมนัน้ ๆ เพ่ือน าไปใช้ติดตามบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

เพ่ือกระตุ้นให้คนในโรงเรียนเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งท าให้

นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเกิดความภาคภูมิใจ ดงัท่ีนกัเรียนได้กล่าวในการสมัภาษณ์

แบบกึ่งโครงสร้างว่า “หนูดีใจที่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท าให้คนอืน่ ๆ รู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึน” (นกัเรียนคนท่ี 17, 29 

กนัยายน 2559: บนัทกึสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสร้าง)  
 

แนวปฏิบัติที่  4  การใช้วิธีการจัดกลุ่มนักเรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกับเนือ้หาที่จะเรียนใน
แผนการจัดการเรียนรู้นัน้ ๆ 

 ในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้นัน้ จะมีกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้ร่วมกันท าเป็นกลุ่มเพ่ือให้

นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถวางแผนและแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมร่วมกันได้ ซึง่ในแต่ละแผนการเรียนรู้นัน้ฉันจะให้นกัเรียนได้เข้ากลุ่มใหม่ทุกครัง้ ซึง่การการสงัเกตฉัน

พบว่านักเรียนไม่กระตือรือร้นในการแบ่งกลุ่มมากนักและใช้เวลานานในการเข้ากลุ่ม  ฉันจึงเลือกใช้วิธีการท่ี

หลากหลายในการจดักลุ่ม โดยจะให้สอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีจะเรียนด้วย เช่น ในแผนการเรียนรู้เร่ือง การหมนุเวียน

ของสารในระบบนิเวศ ฉนัได้ใช้การให้นกัเรียนจบัสลากช่ือหรือรูปสิ่งมีชีวิต เพ่ือให้นกัเรียนเข้ากลุ่มตามความส าคญั

ของสิ่งมีชีวิตนัน้ ๆ กบัวฏัจกัรของสาร ซึง่นอกจากเป็นเป็นการท าให้นกัเรียนสนุกกบัการเข้ากลุ่มแล้ว ยงัช่วยให้ฉัน

วดัความรู้เดิมของนกัเรียนได้ด้วย ซึง่นกัเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นในการแบ่งกลุ่มมากขึน้ สอดคล้องกบั

อนุทินท่ีนกัเรียนได้เขียนมา ดงันี ้“สนกุมากไดท้ างานร่วมกบัเพื่อน ๆ ชอบวิธีการจบักลุ่ม Creative สูงมาก อยาก

ท างานกลุ่มเยอะ ๆ อยากเห็นวิธีจบักลุ่มแบบแปลก ๆ อีก”  (นกัเรียนคนท่ี 23, 25 สิงหาคม 2559: อนุทินสะท้อน

ความคิดเห็นของนกัเรียน)  
 

สรุปและอภปิรายผล 
ฉันจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมการลงมือ

ปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และพบว่าแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

คือ การให้ผู้ เรียนได้เขียนบนัทกึการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมลงในสมดุบนัทกึการเรียนรู้หลงัการจดัการเรียนรู้

ทกุครัง้ ร่วมกบัการท่ีให้นกัเรียนได้น าเสนอสิ่งท่ีนกัเรียนได้เขียน การใช้สื่อท่ีใช้ในขัน้น าเข้าสู่ประเด็นทางสงัคมท่ี

เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ท่ีกระชับและกระตุ้นความสนใจของนักเรียน และไม่ซ า้กันในแต่ละแผนการจัดการ

เรียนรู้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ Pitiporntapin (2011) ท่ีพบวา่การน าเข้าสูป่ระเดน็ปัญหาในขัน้น านัน้ ควรใช้

วิธีท่ีหลากหลายและสอดคล้องกบัลกัษณะการเรียนรู้ (Learning styles) ของนกัเรียน การเปิดโอกาสให้นกัเรียน

ได้ร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีนกัเรียนตระหนกัถึงปัญหานัน้ ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนรู้สกึว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม

และภมูิใจท่ีได้ใช้ความรู้ของตนเองช่วยแก้ปัญหาชมุชน ซึง่จะเป็นรากฐานในการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของ
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นกัเรียนตอ่ไป (Birmingham and Barton, 2014) และการใช้วิธีการจดักลุ่มนกัเรียนท่ีหลากหลายและสอดคล้อง

กบัเนือ้หาท่ีจะเรียนในแผนการจดัการเรียนรู้นัน้ ๆ  

 
ข้อเสนอแนะ 

 ครูควรมีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการเช่ือมโยงเนือ้หาเข้ากับบริบทจริงท่ี

เกิดขึน้ในสงัคม โดยใช้ประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ โดยควรให้นกัเรียนได้เขียนบนัทึกการลงมือ

ปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองพร้อมทัง้น าเสนอสิ่งท่ีได้เขียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความภูมิใจและกระตุ้นให้

นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีการใช้สื่อท่ีหลากหลายในการน าเข้าสู่ประเด็นทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

วิทยาศาสตร์ ใช้วิธีการจัดกลุ่มท่ีสอดคล้องกับเนือ้หา นอกจากนีย้ังควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ประกอบการศกึษาพฒันาการการลงมือปฏิบตัิด้านสิ่งแวดล้อมของนกัเรียนตอ่ไป 
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แนวปฏิบัตทิี่ดีของฉันในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเดน็ทางสังคมท่ีเก่ียวเน่ือง                        
กับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เร่ือง “หญ้าเทียม” เพื่อส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์        

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 
My Best Practices for Socioscientific Issue-Based Teaching in Topic of “Artificial Grass”        

to Enhance 10th Grade Students’ Scientific Explanation 
 

ณัฐกฤษ ทองน้อย1*  ศศิเทพ ปิติพรเทพิน1 ปราโมทย์ ช านาญปืน2 และ ภาธร พงศ์ไพจิตร3 

Nattakid Thongnoy1*, Sasithep Pitiporntapin1, Pramote Chumnanpuen2 and Partorn Phongpaijit3 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนนี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือหาแนวปฏิบตัิท่ีดีของฉันในการจดัการเรียนรู้โดย
ใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มท่ีศึกษาในครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีฉันรับผิดชอบจัดการ
เรียนรู้ จ านวน 33 คน ฉันเก็บรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหลงัการจดัการเรียนรู้ของฉัน และอนุทินสะท้อนความ
คิดเห็นของนกัเรียน โดยฉันใช้การวิเคราะห์ข้อมลูแบบอปุนยั ฉันพบว่าแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีดงันี ้1) การให้ค าปรึกษานักเรียนทุกคนเก่ียวกับการท างานเป็นกลุ่มอย่างทั่วถึง 2) การ
ก าหนดให้นกัเรียนถามค าถามเพ่ือนหลงัการน าเสนอผลงาน 3) การใช้สื่อมลัติมีเดียท่ีมีความน่าสนใจ และความ
ยาวพอเหมาะ และ 4) การเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้อินเตอร์เน็ตในมือถือเพ่ือสืบค้นข้อมลู 

 
ABSTRACT 

 This classroom action research aimed to explore my best practices for socioscientific issue-
based teaching to enhance 10th grade students. The participants were 33 tenth grade students.           
I collected data through teacher’s journals and students’ reflective journals. An inductive analysis 
approach was used to analyze the data. I found that my best practices of a socioscientific issue-
based teaching to enhance 10th grade students’ scientific explanation were 1) advising all students 
about group working 2) assigning students to ask question after other groups finishing their 
presentations 3) using interesting multimedia with appropriate duration. and 4) giving students’ 
opportunity to use the internet on their mobile phones to search information.  
 
Key Words: Socioscientific Issue, Scientific Explanation, Best Practice 
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ค าน า 
 วิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกบัการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2544) ซึง่การ

สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ (Constructing explanation) ได้รับการจดัให้เป็นสมรรถนะท่ีส าคญัของนกัเรียน

เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (National Research Council (NRC), 2013) นอกจากนีก้ารอธิบาย

ปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์นัน้เป็นทกัษะหนึง่ท่ีส าคญัส าหรับผู้ รู้วิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการ

อธิบาย หรือท านายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติให้แก่ผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ความสามารถในการให้

เหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงได้ (ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน, 2557; Zeidler and Kahn, 2014) โดยค าอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์นัน้ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง (Claim) หลกัฐาน (Evidence) และการให้

เหตผุล (Reasoning) (McNeill, 2012) แตจ่ากการสงัเกตการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาในโรงเรียนท่ีฉันฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ฉันพบว่าการให้เหตผุลสนบัสนุนข้อกล่าวอ้างของนกัเรียนส่วนใหญ่มีการใส่ความคิดเห็น

สว่นตวัรวมเข้าไปด้วย ซึง่แสดงให้เห็นวา่นกัเรียนกลุม่นีย้งัไม่สามารถสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องได้ 

นอกจากนีค้รูชีววิทยาในโรงเรียนยงัระบปัุญหาท่ีพบในการจดัการเรียนรู้เนือ้หาเร่ือง ระบบนิเวศ ท่ีฉนัก าลงัจดัการ

เรียนรู้วา่ “นกัเรียนหลายคนสามารถเรียนรู้ และเขา้ใจส่ิงทีจ่ดัการเรียนรู้ไดเ้ร็ว แต่ปัญหาทีพ่บคือนกัเรียนส่วนมาก

ไม่สามารถอธิบาย หรือถ่ายทอดส่ิงทีต่นเองเขา้ใจใหก้บัเพือ่นได้” 

 จากการตรวจเอกสารของฉนั ฉนัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ 

(Socioscientific issue-based teaching) เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิง

วิทยาศาสตร์ได้ เน่ืองจากมีการน าประเด็นทางสังคมท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ ท่ีสามารถพบได้ใน

ชีวิตประจ าวนัมาประยกุต์เข้ากบัการจดัการเรียนรู้ เช่น ประเดน็เก่ียวกบัการตดัตอ่พนัธุกรรม การโคลนน่ิง เป็นต้น 

(ประสาท  เนืองเฉลิม, 2558; ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน, 2558; Sadler and Zeidler, 2004; McNeill and Krajcik, 

2006; McNeill and Krajcik, 2008; Sahin, 2013) ซึง่มกีารเปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงการให้เหตผุล และฝึกฝน

การปฏิบตัิขัน้สงู เช่น การให้เหตผุล การโต้แย้ง การตดัสินใจในชัน้เรียน (Prestley et al., 2003; Vos, 2014)  

 นอกจากนี ้จากประสบการณ์การของเรียนฉันตัง้แต่ประถมศึกษาส่วนมากจะเป็นการบรรยายโดย

ครูผู้สอน และนกัเรียนส่วนมากไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นในชัน้เรียน หรือบางครัง้ก็จะตอบโดยไม่มีการให้

เหตผุล หรือหลกัฐานประกอบ ดงันัน้จึงไม่ค่อยมีการอภิปรายในห้องเรียน ด้วยเหตุนีฉ้ันจึงมีความสนใจท่ีจะหา

แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้โดยน าประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เร่ือง หญ้าเทียม มา

จัดการเรียนรู้ในเนือ้หาเร่ือง ระบบนิเวศ เพ่ือส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีฉนัรับผิดชอบในการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยา เน่ืองจากฉนัสงัเกตเห็นว่าโรงเรียนท่ีฉัน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีการใช้หญ้าเทียมในการปูสนามหญ้าแทนการใช้หญ้าจริง ซึ่งเป็นประเด็นทางสงัคมท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ และสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาเร่ืองระบบนิเวศท่ีฉันก าลงั

จดัการเรียนรู้ได้ 
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วิธีวิจัย 
 งานวิจยันีฉ้นัใช้รูปแบบการวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน (Classroom Action Research) โดยใช้วงจรตาม

รูปแบบของ Kemmis and McTaggart (1998) ซึง่ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ลงมือ

ปฏิบตัิ (Act) ขัน้สงัเกต (Observe) และขัน้สะท้อนผลการปฏิบตัิงาน (Reflect) โดยแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้

จะด าเนินการทัง้ 4 ขัน้ตอน จากนัน้ฉันจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้าเพ่ือปรับปรุง

แผนการจดัการเรียนรู้ถดัไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่ครบทัง้ 6 วงจร ตามจ านวนแผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผน 

 

กลุ่มที่ศึกษา 

 กลุ่มท่ีศึกษาในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรายวิชาชีววิทยา ปีการศกึษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียนท่ีฉันรับผิดชอบจดัการเรียนรู้ 

นกัเรียนห้องนีม้ีจ านวน 33 คน เป็นนกัเรียนชาย 20 คน และนกัเรียนหญิง 13 คน โดยมีการคละความสามารถ 

 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 

 ฉนัได้สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์จ านวนทัง้หมด 6 

แผน โดยมีการน าประเด็น “หญ้าเทียม” มาใช้ในการด าเนินบทเรียน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้1) ขัน้จุดประเด็น 2) ขัน้

ท้าทายความคิด 3) ขัน้วางแผนและค้นหา 4) ขัน้เผชิญหน้าด้วยหลกัฐาน และ 5) ขัน้หาข้อสรุป จากนัน้ฉันได้ให้

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบทัง้หมดก่อนท่ีจะน าไปใช้จริงในชัน้เรียน หลงัจากท าการปรับแก้แผนการจดัการเรียนรู้ตาม

ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้ว ฉนัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยเมื่อฉันจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เสร็จในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ฉันจะท าการเขียนบันทึกหลงัการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนเขียน

อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นหลงัเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซึง่เนือ้หาในอนุทิน

ประกอบไปด้วย 3 หวัข้อ ได้แก่ สิ่งท่ีได้เรียนรู้ ความรู้สกึต่อกิจกรรม และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ 

นอกจากนีฉ้ันได้มีการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งฉันเป็นผู้ สัมภาษณ์นักเรียนและบันทึกค าตอบของ

นกัเรียนลงในแบบบนัทกึการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการด้วยตวัเอง และเม่ือเสร็จสิน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้

ทัง้หมดฉนัได้ให้นกัเรียนท าแบบวดัความสามารถในการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นแบบทดสอบท่ีฉัน

สร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ฉันวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเคร่ืองมือทัง้หมด โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 

(Inductive analysis) โดยการน าข้อมลูทัง้หมดมาตีความ และจดัเป็นประเด็น (Theme) เพ่ือสรุปแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพ่ือ

สง่เสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู ฉันพบแนวปฏิบตัิท่ีดีในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัวิทยาศาสตร์เป็นฐาน เพ่ือสง่เสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ดงันี ้

แนวปฏบิัตทิี่ 1 การให้ค าปรึกษานักเรียนทุกคนเกี่ยวกับการท างานกลุ่มอย่างทั่วถงึ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขัน้วางแผนและค้นหา ฉันให้นักเรียนได้ร่วมกันหาหลกัฐานประกอบการ

สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ฉันสงัเกตพบว่าในการท างานเป็นกลุ่มนัน้จะมีนักเรียนบางส่วนพูดคุยกับ

เพ่ือนคนอื่นโดยไมช่่วยเพ่ือนในกลุ่มท างาน ดงันัน้เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหานกัเรียนไม่ช่วยเพ่ือนในกลุ่มท างาน 

ฉันจึงปรับรูปแบบการท างานกลุ่มโดยใช้เทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์  ซึง่ระหว่างการท ากิจกรรมฉันได้

สอดแทรกแนวทางการสืบค้นข้อมลู และคดักรองข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้นกัเรียนสืบค้น

ข้อมลูได้ถูกต้อง โดยจากการจดักิจกรรมรูปแบบดงักล่าวฉันพบว่านกัเรียนมีส่วนร่วมในการสืบค้นข้อมลูมากขึน้

เน่ืองจากจ าเป็นต้องเรียนรู้เพ่ือท่ีจะน าความรู้ไปถ่ายทอดให้สมาชิกคนอื่นในกลุม่ตอ่ไป และหลงัจากการปรับปรุง

ครัง้นีฉ้ันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ตัง้ใจท างานมากขึน้  และได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรม ดงัตวัอย่างอนุทินของ

นกัเรียนด้านลา่ง  

“ไดเ้รียนรู้การหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีน่่าเชือ่ถืออีกดว้ย และไดเ้รียนรู้จากการแลกเปลีย่นความรู้กบัเพือ่น 

 ซ่ึงไปสืบคน้ขอ้มูลในหวัขอ้ทีต่่างกนั” 

(นกัเรียนคนที่ 18, 26 สิงหาคม 2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) 

 ดงันัน้การเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม และการให้ค าปรึกษานักเรียนทุกกลุ่มอย่าง

ทัว่ถึงจึงเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือ

สง่เสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

แนวปฏบิัตทิี่ 2 การก าหนดให้นักเรียนต้องถามค าถามเพื่อนหลังการน าเสนอผลงาน 

 ส าหรับกิจกรรมท่ีส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ฉันให้นักเรียนน าเสนอผลงานจากการ

สืบค้นข้อมลูหน้าชัน้เรียน แต่ฉันพบว่าในขณะท่ีตวัแทนนกัเรียนก าลงัท าการน าเสนอผลงานของตนเอง นกัเรียน

กลุม่อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้น าเสนอไม่สนใจรับฟัง และมีการพูดคยุรบกวนน าเสนอหน้าชัน้เรียนของเพ่ือน ฉันจึงใช้วิธีการ

เสริมแรงทางลบด้วยการวา่กลา่วตกัเตือนนกัเรียนท่ีก าลงัพูดคยุเล่น เพ่ือให้นกัเรียนกลบัมาสนใจสิ่งท่ีเพ่ือนก าลงั

น าเสนอ ซึง่หลงัจากท่ีนกัเรียนถกูตกัเตือนนกัเรียนทกุคนก็กลบัมาสนใจการน าเสนอของเพ่ือน แต่ก็ให้ความสนใจ

แค่ในช่วงระยะเวลา   สัน้ ๆ เท่านัน้ และกลับไปคุยเล่นกับเพ่ือนดังเดิม ซึ่งฉันสังเกตพบว่าช่วงหลังนักเรียน

บางส่วนค่อนข้างเพิกเฉยต่อการว่ากล่าวตักเตือนของฉัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าให้ฉันตระหนักว่าควรใช้

เทคนิคท่ีหลากลายในการควบคมุชัน้เรียน เพ่ือให้การจดักิจกรรมประสบผลตามท่ีคาดหวงั ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลู

บนัทกึของอาจารย์นิเทศท่ีระบวุา่ 

“คณุควรหาเทคนิคทีห่ลากหลายในการควบคมุชัน้เรียน เพือ่ใหกิ้จกรรมการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบร่ืน” 

(22 สิงหาคม 2559: บนัทกึอาจารย์นิเทศ) 
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 ดงันัน้ในแผนการจดัการเรียนรู้ในครัง้ต่อมาฉันจึงมีการปรับรูปแบบการน าเสนอของนักเรียน โดยการ

ก าหนดให้นกัเรียนทุกกลุ่มต้องมีการถามค าถามเพ่ือนกลุ่มท่ีน าเสนออย่างน้อยกลุ่มละ 1 ค าถาม ซึง่ข้อก าหนด

ดงักลา่วนีฉ้นัได้แจ้งให้กบันกัเรียนทกุคนได้ทราบก่อนเร่ิมกิจกรรมการ จากการตกลงกบันกัเรียนฉนัพบวา่นกัเรียน

มีการเตรียมข้อมลูในเพ่ือการน าเสนอมากขึน้ และมีการสืบค้นข้อมลูเพ่ิมเติมส าหรับตอบค าถามท่ีเพ่ือนอาจจะ

ถาม นอกจากนีฉ้นัพบวา่ในช่วงของการน าเสนอผลงานนัน้นกัเรียนทกุคนตัง้ใจฟังการน าเสนอของเพ่ือนมากขึน้ 

“พออาจารย์บงัคบัใหถ้ามค าถาม ท าให้เพือ่นตัง้ใจท างานมากข้ึน และตัง้ใจฟังทีส่ิ่งทีเ่ราน าเสนอ” 

(นกัเรียนคนที่ 24, 25 สิงหาคม 2559: สมัภาษณ์ไมเ่ป็นทางการ) 

แนวปฏิบัติที่ 3 การใช้ส่ือมัลติมีเดียที่มีความน่าสนใจ และมีความยาวพอเหมาะประกอบกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

 ในขัน้น าของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 (ขัน้วางแผนและค้นหา) ฉันเลือกใช้การถามค าถามเพ่ือกระตุ้น

ความสนใจของนักเรียน ซึ่งฉันสงัเกตเห็นว่านักเรียนส่วนมากไม่ร่วมในการตอบค าถามเท่าท่ีควร ดงันัน้ใน

แผนการจดัการเรียนรู้ตอ่มาฉนัจงึเลือกใช้สื่อวีดิทศัน์ในการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนในขัน้น า โดยฉันพบว่า

นกัเรียนมีความสนใจสื่อวีดิทศัน์มากในช่วงแรก แต่ช่วงท้ายนกัเรียนเร่ิมไม่สนใจเท่าท่ีควรเน่ืองจากวีดิทศัน์ท่ีใช้

นัน้มีระยะเวลาคอ่นข้างนาน และวีดิทศัน์ดงักล่าวไม่มีบทบรรยายไทยจึงท าให้นกัเรียนหลายคนไม่เข้าใจสิ่งท่ีฉัน

ต้องการสื่อสารจากการน าเสนอวีดิทศัน์ ซึง่สอดคล้องกบับนัทกึของครูพ่ีเลีย้งท่ีระบวุา่ 

“สือ่ทีเ่ลือกใชมี้ความน่าสนใจดี แต่เวลาใชง้านจริงควรตดัใหวี้ดิโอมีความยาวประมาณ 1 – 2 นาทีพอ” 

(24 สิงหาคม 2559: บนัทกึครูพ่ีเลีย้ง) 

 ดงันัน้ในแผนการจดัการเรียนรู้ต่อมาฉันจึงน าข้อเสนอแนะของครูพ่ีเลีย้งมาปรับแก้ โดยฉันเลือกใช้วีดิ

ทศัน์เก่ียวกบัการเกิดการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีของระบบนิเวศ ซึง่เป็นวีดิทศัน์ท่ีถ่ายท าจากสถานท่ีจริงและเป็นวีดิ

ทศัน์ท่ีมีความยาวไม่มาก โดยฉันสงัเกตพบว่านกัเรียนมีความสนใจสื่อวีดิทศัน์ท่ีฉันน าเสนอในครัง้นีม้าก และมี

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลงัรับชมวีดิทศัน์ ซึง่สอดคล้องกบัอนุทินสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน

ท่ีวา่ 

“ไดเ้รียนรู้เร่ืองการเปลีย่นแปลงแทนทีจ่ากวีดิโอทีอ่าจารย์ใหดู้ ช่วยใหเ้ขา้ใจไดง้่ายข้ึน” 

(นกัเรียนคนที่ 8, 26 สิงหาคม 2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) 

 

แนวปฏบิัตทิี่ 4 การเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้อนิเตอร์เน็ตในมือถือเพื่อสืบค้นข้อมูล 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในขัน้วางแผนและค้นหานัน้ ฉันเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกหาหลกัฐานท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างเป็นค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การถ่ายทอดพลงังาน

ในระบบนิเวศ ฉนัได้ให้นกัเรียนทกุคนลงพืน้ท่ีจริงเพ่ือส ารวจสิ่งมีชีวิตในสนามหญ้า เพ่ือน าข้อมลูที่ได้มาสร้างเป็น 

สายใยอาหาร และพีระมิดทางนิเวศวิทยา ซึ่งนักเรียนรู้สึกสนุกมากท่ีได้ลงพืน้ท่ีจริงในการส ารวจสิ่งมีชีวิต          

ดงัอนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีวา่ 
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“ไดเ้รียนรู้เร่ืองสายใยอาหารจากกิจกรรมทีท่ า อยากใหมี้การลงพืน้ทีอี่กเร่ือย ๆ” 

(นกัเรียนคนที่ 8, 17 สิงหาคม 2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) 

 อย่างไรก็ตามฉันไม่สามารถพานักเรียนไปเก็บข้อมูลจากสถานท่ีจริงได้ทุกแผน ฉันจึงให้นักเรียนท า

กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ภายในห้องเรียน ซึ่งฉันสงัเกตพบว่านักเรียนส่วนมากเลือก

ค้นคว้าจากสื่ออินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียน แต่ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนท่ีเลือกสืบค้นข้อมูลจาก

หนังสือ เน่ืองจากโทรศพัท์มือถือท่ีใช้ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ดงันัน้ในจัดการเรียนรู้ถัดมาฉันจะเปิด

โอกาสให้นกัเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูได้ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามฉันได้สร้างข้อตกลง

กบันกัเรียนเก่ียวกบัการแตไ่มอ่นญุาตให้ใช้อินเตอร์เน็ตนอกเหนือจากการสืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียน ซึง่

นกัเรียนค่อนข้างชอบท่ีสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ดงัอนุทินสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี

ระบวุา่ 

“คาบนีไ้ดมี้โอกาสสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ซ่ึงช่วยใหส้ามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน” 

(นกัเรียนคนที่ 24, 29 สิงหาคม 2559: อนทิุนสะท้อนความคิดเห็นของนกัเรียน) 

 

สรุปผลและอภปิรายผล 
 ฉนัพบวา่แนวปฏิบตัิท่ีดีของฉนัในการจดัการเรียนรู้โดยใช้ประเดน็ทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมการสร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ท่ีฉันรับผิดชอบจดัการเรียนรู้ 

ได้แก่     1) การให้ค าปรึกษานกัเรียนทุกคนเก่ียวกบัการท างานกลุ่มอย่างทัว่ถึง ซึง่สอดคล้องกบั อรยา  แจ่มใจ 

(2557) ท่ีระบุว่าการให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มจะช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัการท างานแบบร่วมมือ แต่

อย่างไรก็ตามฉันพบว่าในช่วงแรกครูต้องคอยให้ค าแนะน านกัเรียนเก่ียวกบัการท างานกลุ่มอย่างใกล้ชิด 2) การ

ก าหนดให้มีการถามค าถามเพ่ือนหลงัการน าเสนอ 3) การใช้สื่อมัลติมีเดียท่ีมีความน่าสนใจ และความยาว

พอเหมาะ เพ่ือกระตุ้นความสนใจของนกัเรียน และ 4) การเปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการ

สืบค้นข้อมลู ซึง่สอดคล้องกบั  ณฏัฐ์พธู  เสริมสขุ (2557) ท่ีระบวุา่ควรเน้นให้นกัเรียนได้ส ารวจและศกึษาประเด็น

ปัญหาทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิทยาศาสตร์ด้วยตวัของนกัเรียนเอง โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือกนัในการท างาน ซึง่การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมลูเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 (สพุรรณี  ชาญประเสริฐ, 2556) นอกจากนี ้Bilbokaite (2009) พบว่าการใช้สื่อภาพเคลื่อนไหว

สามารถกระตุ้นความสนใจ และสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมท่ีเก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการ

สร้างค าอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน โดยในการจดักิจกรรมควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้สืบค้นข้อมลูจาก

แหลง่ข้อมลูที่หลากหลาย โดยครูควรให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการท างานกลุ่มอย่างใกล้ชิด และควรมีการก าหนดให้
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ทุกคนต้องถามค าถามหลงัเสร็จสิน้การน าเสนอเพ่ือให้นกัเรียนทุกคนตัง้ใจฟังการน าเสนอของเพ่ือน นอกจากนี ้

การเลือกใช้สื่อมลัติมีเดีย ควรเลือกใช้สื่อท่ีมีความน่าสนใจและมีระยะเวลาเหมาะสม เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ

นกัเรียน 
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การศึกษาแนวคิดของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ เม่ือผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน 

A Study of Tenth Grade Students’ Conceptions on Stoichiometry by 5Es Learning Cycle 

กัลยรัตน์ ธนภทัรเวชพิสฐิ1* จิตตมาส  สขุแสวง1 และ บญุธนา วรรณเลศิ2

Kanyarat Thanaphatwetphisit1*, Chittamas Suksawang1 and Boontana Wannalerse2 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาแนวคิดของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ 

เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน กลุ่มท่ีศึกษาได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 
จ านวน 30 คน ของโรงเรียนมธัยมศกึษาแห่งหนึง่ในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร งานวิจยัเป็นการวิจยัปฏิบตัิการ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดแนวคิดเร่ือง ปริมาณสมัพันธ์ ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์แนวคิดด้วยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรียนและคิดเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม  
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในเร่ืองปริมาณสมัพันธ์ โดยหวัข้อท่ีนกัเรียนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด คือ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวล จ านวน 25 คน (ร้อยละ 
83.33)  รองลงมาคือ ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร จ านวน 24 คน (ร้อยละ 80.00) 
ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับจ านวนอนุภาค จ านวน 22 คน (ร้อยละ 73.33) ตามล าดบั อย่างไรก็ตามยังมี
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางสว่นคลาดเคลื่อนบางสว่น และมีแนวคิดคลาดเคลื่อน เน่ืองจาก  นกัเรียน
ไมส่ามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ในแตล่ะเนือ้หาได้ และขาดความเข้าใจในแนวคิดเร่ืองพืน้ฐาน ซึง่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง และยังขาดทักษะการค านวณ  ดังนัน้ครูผู้ สอนจึงควรเน้นให้นักเรียนเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของแตล่ะแนวคิด 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to study tenth grade students’ conceptions  on Stoichiometry 

by  5Es Learning Cycle.  The participants of this study consisted of 30 tenth grade students  from a 
school situated in Chatuchak, Bangkok. The research design was action research. The instruments 
used in the study comprised of the open-ended concept test with semi-structured interview. The 
findings revealed that in general, the students had sound understanding on Stoichiometry. The topic 
which students had molstly sound understanding was Percent Weight by Weight 25 students 
(83.33%), Percent Volume by Volume 24 Students (80.00%), Relation between Moles and the 
Numbers Particles 22 students (73.33%) respectively. However, the students had partial 
understanding with specific misconception and specific misconception because the students 
couldn’t connect the relationship between the concepts  and lack the understanding of basic 
concepts  which was  affected to  the related concepts. In addition, they lacked calculation skill. 
Therefore the teachers should focus on students’  connections for each concepts. 

Key Words; Studens’ Conceptions, Stoichiometry 
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ค าน า 
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้การสอนวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการ ทฤษฏีท่ีเป็นพืน้ฐานของวิชาวิทยาศาสตร์  มีทักษะท่ีส าคัญใน
การศึกษาค้นคว้า และคิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2546) ดงันัน้ การเรียนรู้แนวคิดจึงนบัว่าเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัในการศกึษาทุกระดบัท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดในสิ่งท่ีเรียน (นาตยา ปิลนัธนานนท์, 2542) เน่ืองจาก เมื่อนักเรียนเข้าใจใน
แนวคิด นกัเรียนจะสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของแต่ละแนวคิด ได้ (Glynn, Yeany, Britton,  1991) และ
สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั และเกิดประโยชน์ต่อสงัคมได้ ทัง้นีก้ารท่ีผู้ เรียน
สามารถสร้างแนวคิดได้  ผู้ เรียนต้องสามารถแยกแยะลกัษณะท่ีแตกต่างและท่ีเหมือนกันของความรู้ รวมทัง้
สามารถอธิบาย และ สรุปความหมายของแนวคิดนัน้จากความรู้ความเข้าใจของตนเองเช่ือมโยงความรู้เดิม กับ
ความรู้ใหม่ได้ (สณีุย์ ธีดากร, 2525 ; นาตยา ปิลนัธนานนท์, 2542)  แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากธรรมชาติของ
เนือ้หาวิชาเคมี มีความจ าเพาะเน้นการศึกษาเก่ียวกับสสารและการเปลี่ยนแปลงของสสาร ซึ่งเป็นการอธิบาย
ปรากฏการณ์ใน 3 ระดบั คือ ระดบั มหภาค (macroscopic level) ระดบัจุลภาค (submicroscopic level) และ
ระดบัสญัลกัษณ์ (Symbolic level) ดงันัน้หากผู้ เรียนไมเ่ข้าใจปรากฏการณ์ทัง้ 3 ระดบัและความสมัพนัธ์แล้วอาจ
สง่ผลให้ผู้ เรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ( ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2558; Justi and Gilbert, 2002) 

จากประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2559  
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร พบว่าการปฏิบตัิการสอนในช่วง
เดือนแรกมีปัญหาเกิดขึน้ โดยผู้ วิจยัยงัไม่สามารถกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และ ความสนใจของนกัเรียนได้ จึงท า
ให้นกัเรียนไมค่อ่ยมีสว่นร่วมในการเรียนเท่าท่ีควร  และเมื่อผู้ วิจยัถามค าถาม นกัเรียนมกัไม่ค่อยอภิปรายร่วมกนั
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ค าตอบหรือค าอธิบายของนกัเรียนแสดงถงึ ความเข้าใจในแนวคิดทางเคมีท่ีคลาดเคลื่อน เช่น 
ในเร่ือง แรงระหว่างโมเลกุลกับพันธะโคเวเลนต์ นักเรียนเข้าใจว่า แรงระหว่างโมเลกุลและพันธะโคเวเลนต์
ระหวา่งอะตอม เป็นแรงชนิดเดียวกนั หรือในเร่ือง การละลายน า้ของสารประกอบไอออนิก นกัเรียนสบัสนและไม่
สามารถอธิบายกระบวนการละลายน า้ของสารประกอบไอออนิกได้ เป็นต้น จากการส ารวจในด้านทศันคติต่อการ
เรียนวิชาเคมีและลกัษณะในการเรียนรู้ของนกัเรียนในรายวิชาเคมี โดยพิจารณาจากการเขียนอนุทินของนกัเรียน 
และแบบวดัความต้องการของนกัเรียน (Need assessment) พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่คิดว่าวิชาเคมี เป็นวิชาท่ี
ท าความเข้าใจได้ยาก ต้องอาศยัทัง้ความเข้าใจ ความจ า และค านวณ เป็นวิชาท่ีมีความละเอียด  ต้องเข้าใจจริง
อย่างถ่องแท้ เนือ้หาคอ่นข้างเยอะและมีความซบัซ้อน ในด้านลกัษณะการเรียนรู้พบว่า นกัเรียนชอบการเรียนรู้ท่ี
เข้าใจในเนือ้หามากกว่าการท่องจ าสิ่งท่ีเรียนถึง 90%  อยากเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิการทดลอง 80 % ชอบ
การเรียนท่ีมีการใช้รูปภาพหรือสื่อตา่ง ๆ 86.67%  

จากปัญหาข้างต้น ประกอบกบัผลการวดัความต้องการของนกัเรียนท่ีได้ ผู้ วิจยัจึงได้ศกึษาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สอดคล้องกับลกัษณะการเรียนรู้ของนักเรียน 
และยังช่วยพัฒนาการสอนของผู้ วิจัยเองให้ดีขึน้  พบว่าแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม คือการ
จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ซึง่ประกอบด้วย 1) ขัน้สร้างความสนใจ (engagement)  2) ขัน้
ส ารวจและค้นหา (exploration) 3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 4) ขัน้ขยายความรู้ (elaboration) 
และ 5) ขัน้ประเมินผล (evaluation)     ซึง่มุ่งเน้นให้นกัเรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ี
สามารถพฒันาแนวคิดของนกัเรียนได้ (สิทธาปกรณ์ ศรีโสภา, 2540;  Burcin และ Leman, 2013)  โดยลกัษณะ
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน คือผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตัง้ค าถามทาง
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วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ การเก็บรวมรวมข้อมูล การสร้างค าอธิบายจากหลักฐาน 
วิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมลู เพ่ือน าไปสูก่ารสรุปข้อค้นพบท่ีได้ (Bybee, 1997)   

ส าหรับแนวคิดเร่ืองปริมาณสมัพันธ์จัดอยู่ในสาระท่ี 3  เร่ือง สารและสมบัติของสาร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึง่มุ่งหวงัให้นกัเรียนมีความ
เข้าใจในแนวคิดดงักล่าว เน่ืองจากแนวคิดเร่ืองปริมาณสมัพันธ์  เป็นความรู้พืน้ฐานของการเรียนรู้วิชาเคมีใน
แนวคิดอื่น ๆ เช่น ปฏิกิริยาเคมี  สมดุลเคมี และยังเป็นเนือ้หาพืน้ฐานของการศึกษาเคมีขัน้สูงต่อไป (Larson, 
1997) อย่างไรก็ตาม แนวคิดเร่ืองปริมาณสารสมัพันธ์ เป็นแนวคิดท่ียากและมีความซบัซ้อนต่อการท าความ
เข้าใจของผู้ เรียน เน่ืองจากมีความเป็นนามธรรม (Ben-Zvi, Eylon and Silberstein, 1988 cited in Huddle and 
Pillay, 1996) และค าศัพท์ท่ีใช้ในเนือ้หาดังกล่าว แตกต่างจากค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน (Bergquist and 
Heikkienen, 1990 cited in Huddle and Pillay, 1996) เนือ้หาเป็นแนวคิดทฤษฏีท่ีเป็นนามธรรม มีความ
ซบัซ้อน (staver and Lumpe, 1999) ตลอดจนต้องอาศยัความเข้าใจทางทฤษฏีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการค านวณ
โจทย์ปัญหา (Ben-Zvi et al, 1988)  ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัท่ีผ่านมาซึง่พบว่า นกัเรียนขาดความเข้าใจใน
แนวคิดเร่ืองโมล ซึง่เป็นแนวคิดพืน้ฐานในการเรียนรู้แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในเร่ือง ความเข้มข้นของสารละลาย 
(Staver and Lumpe, 1993) นอกจากนีน้กัเรียนท่ีขาดทกัษะในการค านวณท่ีเก่ียวกบัปริมาณสมัพนัธ์ของสาร 
ย่อมส่งผล ต่อการเรียนรู้และความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในเนือ้หาปริมาณสมัพนัธ์ได้ (Kind, 2004) หรือในเร่ือง 
มวลอะตอม นกัเรียนเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า  มวลอะตอม คือ มวลของธาต ุ1 อะตอม หรือเข้าใจว่า มวลอะตอม
คือมวลเปรียบเทียบระหว่างมวลของธาตุ 1 อะตอมกับมวลของ C12  1 อะตอม ซึ่งสาเหตุของความเข้าใจท่ี
คลาดเคลื่อน อาจเน่ืองมาจากนกัเรียนจ าตวัเลขเพ่ือใช้ในการค านวณเพียงอย่างเดียว แตไ่มเ่ข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า
มวลอะตอมได้มาจากการเปรียบเทียบกบัธาตไุฮโดรเจนมาตรฐานหรือ 1/12 มวลของ C-12 1 อะตอม เป็นต้น  
 ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดเร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ กบั นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
เมื่อผ่านการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ว่าเป็นอย่างไร ซึง่ผลการวิจยันีจ้ะได้เป็นแนวทางให้
ผู้สอน ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น ามาใช้ในการพฒันาและจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
ซึง่จะช่วยให้นกัเรียนเกิดแนวคิดในเร่ืองนีอ้ย่างแท้จริง และเป็นพืน้ฐานในแนวคิดเคมีเร่ืองอื่น ๆ ตอ่ไปได้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุ่มท่ีศึกษาในงานวิจัยนีค้ือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน เป็น

นกัเรียนชาย 15 คน นกัเรียนหญิง 15 คน มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากห้องเรียนท่ีผู้ วิจยัเป็นผู้สอน 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2559 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร  รูปแบบการวิจยั เป็น
งานวิจยัปฏิบตัิการ (Action Research) โดยผู้ วิจยัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิการสอนของตนเอง  และ
เพ่ือพัฒนาแนวคิดของนักเรียน เร่ือง ปริมาณสมัพันธ์ ให้เพ่ิมมากขึน้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการ
เรียนรู้ 5 ขัน้ตอน ซึง่การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้กรอบแนวคิดของการวิจยัปฏิบตัิการของ Kemmis and  McTaggart  
(1998) ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ปฏิบตัิตามแผน (Act) ขัน้สงัเกต (Observe) และ
ขัน้สะท้อนการปฏิบัติงาน (Reflect) ส าหรับผลวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยขอน าเสนอเฉพาะแนวคิดของนักเรียนเร่ือง
ปริมาณสมัพนัธ์ สว่นแนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้วฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน จะขอน าเสนอในครัง้ต่อไป 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบวดัแนวคิด เร่ือง ปริมาณสมัพนัธ์ จ านวน 17 ข้อ ซึง่เป็นแบบวดัแนวคิด
ชนิดค าถามปลายเปิด โดยผู้ วิจยัได้สร้างขึน้เอง และได้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรง
เชิงเนือ้หา และมีการแก้ไขแบบวดัแนวคิดตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าแบบวดัแนวคิดไปทดลองใช้กบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 10 คน  และน าไปใช้จริงกับกลุ่มท่ีศกึษา  ในส่วน การเก็บรวบรวมและ
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วิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขัน้ตอน เพ่ือศกึษาแนวคิด เร่ืองปริมาณสมัพนัธ์ ของ
นักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4  โดยเนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ปริมาณสัมพันธ์ประกอบด้วย 7 
แนวคิด ได้แก่ 1) มวลอะตอม 2) มวลโมเลกุล 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างโมลกบัจ านวนอนุภาค 4) ความสมัพนัธ์
ระหว่างโมลกบัมวล 5) ความสมัพนัธ์ระหว่างโมลกบัปริมาตรของแก๊ส  6) ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย
ร้อยละ และ 7) ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย โมลาริตี หลงัจากผู้ วิจยัจดัการเรียนรู้ครบทุกแผนแล้ว จึงให้
นักเรียนท าแบบวดัแนวคิด จากนัน้วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าค าตอบของนักเรียนมาจ าแนกตามกลุ่มค าตอบตาม
กรอบแนวคิดของ Haidar (1997) ได้จ าแนกออกเป็น 5 แนวคิด คือ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Sound 
Understanding : SU) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (Partial Understanding : PU)  แนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial understanding with a specific misconception : 
PUSM)  แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific misconception : SM) และ ไม่มีแนวคิด (No understanding : NU) ใน
กรณีท่ีผู้ วิจัยพบว่าค าตอบในแบบวัดของนักเรียนคลุมเครือ และไม่ชัดเจน ผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างร่วมด้วย  แล้วนบัจ านวนนกัเรียนและเปรียบเทียบคา่เป็นร้อยละของนกัเรียนในแตล่ะกลุม่แนวคิด 
 

ผลวิจัยและการวิจารณ์ 
เมื่อพิจารณาแนวคิดของนักเรียน เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ พบว่าในภาพรวม นักเรียนมีแนวคิดเชิง

วิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยแนวคิดหลงัเรียนท่ีนักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดคือ 
ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลตอ่มวล และน้อยท่ีสดุในเร่ือง ความเข้มข้นในหน่วยโมลาลิตี ตามล าดบั ซึง่
ผลวิจยัแสดงดงัตารางท่ี  1 ทัง้นีผู้้ วิจยั ขอน าเสนอผลการวิจยั แตล่ะหวัข้อ ดงัตอ่ไปนี ้

แนวคิดเร่ือง มวลอะตอม  เมื่อพิจารณาเก่ียวกบัแนวคิด เร่ือง มวลอะตอม ผลวิจยัพบว่า นักเรียนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสดุ จ านวน  20 คน (ร้อยละ 66.67) โดยนกัเรียนสามารถอธิบายความ
แตกต่างระหว่างมวลอะตอมของธาต ุกบั มวลของธาต ุ1 อะตอมได้ถูกต้อง และสามารถค านวณหาค่ามวลของ
ธาต1ุ อะตอมได้  แตม่ีนกัเรียนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดย
นักเรียนแสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่บางส่วนไม่ได้กล่าวถึง เช่น นักเรียนอธิบาย
ความหมายของมวลอะตอมของธาตุ Fe เพียงความหมายเดียว แต่ไม่ได้อธิบายความหมายของธาตุ Fe 1 
อะตอม  และพบวา่มีนกัเรียนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางสว่นและคลาดเคลื่อน
บางส่วน (PUSM)  เช่น นกัเรียนตอบว่า มวลอะตอมของธาต ุFe กบัมวลของธาต ุFe 1 อะตอม ต่างกนัตรงท่ีว่า 
มวลอะตอมของธาต ุFe เป็นค่าสมมติ แต่มวลของธาต ุFe  1 อะตอม คือมวลจริง ๆ ของธาต ุจากค าตอบแสดง
ให้เห็นวา่นกัเรียนมีความเข้าใจถกูต้อง วา่มวลของธาต ุ1 อะตอมเป็นมวลท่ีแท้จริง แต่ยงัขาดความเข้าใจว่า มวล
อะตอมเป็นมวลของอะตอมท่ีได้จากการเปรียบเทียบกบัธาตไุฮโดรเจนมาตรฐาน หรือ 1/12  มวลของ C-12 1 
อะตอม และนักเรียนสามารถค านวณหาค่ามวลของธาตุ 1 อะตอมได้ แต่ใช้เลขอะตอมในการค านวณและ
เปรียบเทียบว่า ค่ามวลของธาตุ 1 อะตอม ธาตุใดมากท่ีสุด และน้อยท่ีสุด  นอกจากนีน้ักเรียนท่ีมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน (SM) มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.33) โดยนกัเรียนอธิบายความแตกต่าง มวลอะตอมของธาต ุFe 
กบั มวลของธาต ุFe  1 อะตอม ได้ไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ เรียนอธิบายว่า มวลอะตอมของธาต ุFe คือ เกิดจากอะตอม
ของธาต ุFe หลาย ๆ ธาตมุารวมกนั  แต่ มวลของธาต ุFe  1 อะตอม เป็นการเทียบกบัธาตไุฮโดรเจนมาตรฐาน 
จากค าตอบแสดงให้เห็นว่า นกัเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะมวลอะตอมไม่ได้เกิดจากอะตอมของธาต ุ
Fe หลาย ๆ ธาตมุารวมกนั แตเ่ป็นมวลที่ได้จากการเปรียบเทียบกบัธาตมุาตรฐาน  

แนวคิดเร่ือง มวลโมเลกุล เมื่อพิจารณาเก่ียวกบัแนวคิด เร่ือง มวลโมเลกุล ผลวิจัยพบว่า นกัเรียนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสุด จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60.00) โดยนักเรียนสามารถอธิบายความ
แตกตา่งระหวา่งมวลโมเลกลุของสาร กบั มวลโมเลกลุของสาร 1 โมเลกลุ และนกัเรียนสามารถค านวณหาคา่มวล
โมเลกุลของสารต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับธาตมุาตรฐานได้ แต่มีนักเรียนจ านวน 6 คน (ร้อยละ 13.33) ท่ีมี
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แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไมส่มบรูณ์ (PU)  โดยนกัเรียนแสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วน แต่
บางส่วนไม่ได้กล่าวถึง  โดยนักเ รียนอธิบายความหมายของมวลโมเลกุลของกลูโคส แต่ไม่ได้อธิบายว่า
ความหมายของกลโูคส 1 โมเลกลุมีความหมายวา่อย่างไร และพบวา่ มีนกัเรียนจ านวน 6 คน (ร้อยละ 23.33) ท่ีมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) เช่น นักเรียนอธิบายว่ามวลโมเลกุลของ
กลโูคสเป็นมวลสมมติ แตม่วลของกลโูคส 1 โมเลกุล คือมวลจริง ๆ ของกลโูคส  1 โมเลกุล  จากค าตอบแสดงให้
เห็นวา่นกัเรียนมีความเข้าใจถกูต้อง วา่มวลของกลโูคส 1 โมเลกุล เป็นมวลท่ีแท้จริง แต่ยงัขาดความเข้าใจว่า ค่า
มวลโมเลกลุเป็นมวลของอะตอมท่ีได้จากการเปรียบเทียบกบัธาตไุฮโดรเจนมาตรฐาน หรือ 1/12  มวลของ C-12 
1 อะตอม  นอกจากนีย้งัพบว่ามีนกัเรียนจ านวน  2 คน (ร้อยละ 6.67 ท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) เน่ืองจาก 
นกัเรียนเข้าใจวา่ มวลโมเลกลุของกลโูคสเกิดจากมวลของกลโูคสหลาย ๆ โมเลกลุมารวมกนั จากค าตอบแสดงให้
เห็นว่า นกัเรียนยงัมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะมวลโมเลกุลไม่ได้เกิดจากมวลของกลโูคสหลายโมเลกุลมา
รวมกนั แตเ่ป็นมวลที่ได้จากการเปรียบเทียบกบัธาตมุาตรฐาน เช่นเดียวกบัมวลอะตอม  

แนวคิด เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับจ านวนอนุภาค เมื่อพิจารณาเก่ียวกับแนวคิด เร่ือง 
ความสมัพันธ์ระหว่างโมลกับจ านวนอนุภาค  ผลวิจยัพบว่า นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสุด 
จ านวน  22 คน (ร้อยละ 73.33) เน่ืองจาก โดยนกัเรียนสามารถระบุได้ว่าสารใดเมื่อละลายในน า้แล้วแตกตวัเป็น
ไอออนได้  สามารถค านวณปริมาณไอออนในน า้เมื่อก าหนดจ านวนโมลมาให้ได้ถูกต้อง และสามารถหาจ านวน
โมเลกลุของสารได้เม่ือก าหนดมวลเป็นกรัมมาให้ แสดงวา่นกัเรียนเข้าใจวา่ โมลกบัจ านวนอนภุาคมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างไร  แต่มีนักเรียนจ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.67) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดย
นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าสารใดเมื่อละลายในน า้แล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ และมีก่ีอนุภาค  เช่น 
นกัเรียนตอบว่า Na2CO3 และ NaCl สามารถแตกตวัเป็นไอออนในน า้ได้เพราะเป็นสารประกอบไอออนิก โดย
จ านวนไอออนของ  Na2CO3  จะแตกตวัได้มากกว่า เพราะแตกตวัได้ 2Na+ กบั CO3

2-   แต่นกัเรียนไม่ได้แสดงวิธี
ค านวณให้เห็นว่า จ านวนอนุภาคมีความสมัพันธ์กับโมลโดยคูณกับเลขอาโวกาโดร (6.02 × 1023 ไอออน)  
นอกจากนีย้งัมีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) โดยเมื่อถามนกัเรียนว่าสาร
ชนิดใดท่ีจะมีปริมาณของไอออนมากท่ีสดุ โดยก าหนดสารชนิดต่าง ๆ มาให้คือ แมกนีเซียม (Mg), โซเดียมคลอ
ไรด์ (Nacl), น า้ตาลซูโครส (C12H22O11) , โซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) และก าหนดจ านวนโมลท่ีแตกต่างกนั 
นกัเรียนตอบว่า ผงแมกนีเซียม (Mg) มีปริมาณไอออนมากท่ีสดุ เน่ืองจากสามารถละลายน า้ได้ และ มีจ านวน
โมลมากท่ีสุดในสารทัง้หมด หรือนักเรียนตอบว่า น า้ตาลซูโครส (C12H22O11) จะมีปริมาณของไอออนมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นสารประกอบท่ีเกิดจากหลายธาต ุเมื่อละลายสารจะแตกเป็นไอออนจ านวนมาก จากค าตอบแสดง
ให้เห็นว่า  นักเรียนพิจารณาว่า สารใดท่ีมีจ านวนโมลมากจะท าให้มีจ านวนอนุภาคมากท่ีสุดตามไปด้วย โดย
ไมไ่ด้ค านงึถงึชนิดของสาร และ จ านวนไอออนของสารประกอบไอออนิกนัน้   

แนวคดิ เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับมวล เมื่อพิจารณาเก่ียวกบั แนวคิด เร่ือง ความสมัพนัธ์
ระหว่างโมลกับมวล ผลวิจยัพบว่า นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสุด จ านวน 20 คน (ร้อยละ 
66.67) โดยนักเรียนสามารถแสดงวิธีค านวณเปลี่ยนจากจ านวนโมลเป็นจ านวนกรัมได้อย่างถูกต้อง โดยรู้ถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโมลกบัมวลของสารวา่ สารใด ๆ จ านวน 1 โมลจะมีมวลเท่ากบัมวลโมเลกุลของสารนัน้  แต่
มีนกัเรียนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วน และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM)  
เน่ืองจากนักเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้องบางส่วน แต่บางส่วนนักเรียนค านวณผิดพลาด  นอกจากนีย้ังมีจ านวน
นักเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.33) เน่ืองจาก นักเรียนยังสบัสนระหว่าง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโมลกบัมวล และ โมลกบัจ านวนอนภุาค โดยนกัเรียนค านวณหาจ านวนกรัมของสาร โดยใช้
เลขอาโวกาโดร (6.02 × 1023 อนภุาค) คณูกบัจ านวนโมลท่ีก าหนดให้ ค านวณเป็นจ านวนกรัม ซึง่ควรน าค่ามวล
โมเลกลุคณูกบัจ านวนโมลของสาร นอกจากนีย้งัมีนกัเรียนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) ไมไ่ด้ตอบค าถาม  
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แนวคิด เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาตรของแก๊ส เมื่อพิจารณาเก่ียวกบั แนวคิด เร่ือง 
โมลกบัปริมาตรของแก๊ส ผลวิจยั พบวา่ นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสดุ จ านวน 21 คน (ร้อยละ 
70.00) โดยนกัเรียนสามารถแสดงวิธีค านวณได้ถูกต้อง โดยรู้ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างโมลกบัปริมาตรของแก๊ส 
แต่มีนักเรียนจ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.00) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน 
(PUSM) โดยนกัเรียนมีแนวคิดว่าแก๊สหรือไอของสารใด ๆ จ านวน 1 โมล จะมีปริมาตร 22.4 dm3 ท่ี STP แต่
นกัเรียนแต่นกัเรียนค านวณตวัเลขผิดพลาด ส่งผลให้ค่าน า้หนกัของถงัเปล่าท่ีค านวณได้คลาดเคลื่อน อย่างไรก็
ตาม มีนกัเรียนจ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.67 ) ท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) เน่ืองจาก เมื่อให้นกัเรียนค านวณ
จ านวนกรัมของแก๊สออกซิเจนท่ีอยู่ในถงัปริมาตร 100 dm3 ท่ีสภาวะมาตรฐาน นกัเรียนค านวณผิด เน่ืองจากไม่
เข้าใจความสมัพนัธ์วา่สารใด ๆ จ านวน 1 โมลจะมีปริมาตร 22.4 ลิตร ท่ีสภาวะมาตรฐาน(STP)  นอกจากนีย้งัมี
นกัเรียนจ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.33) ท่ีไมต่อบค าถาม 

แนวคิดเร่ือง ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ เมื่อพิจารณาเก่ียวกับ แนวคิด เร่ือง 
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ ผลวิจยั พบวา่ ในหน่วยร้อยละโดยมวลตอ่มวล นกัเรียนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสดุ จ านวน 25 คน (ร้อยละ 83.33) โดยนกัเรียนสามารถค านวณความเข้มข้นได้ถูกต้อง 
และสามารถระบุตวัท าละลาย และตวัละลายได้  แต่ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวล และ ในหน่วยร้อยละโดย
ปริมาตรต่อปริมาตร มีนกัเรียนจ านวน 5 คน (ร้อยละ 16.67) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วนคลาดเคลื่อน
บางสว่น (PUSM) เน่ืองจากเมื่อให้นกัเรียนค านวณความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลของโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 
15 กรัม ละลายในน า้ 85 กรัม นักเรียนเข้าใจถูกต้องว่าตวัท าละลายคือ NaCl 15 กรัม แต่นักเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อนวา่สารละลายทัง้หมดเท่ากบั 85 กรัม ส่งผลให้นกัเรียนค านวณความเข้มข้นคลาดเคลื่อน  ในหน่วย
ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร นักเรียนสามารถค านวณหาค่าความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ ได้ สามารถระบุ
ปริมาณตวัละลายได้ถกูต้อง แต่ยงัระบุปริมาณตวัท าละลายได้คลาดเคลื่อน เช่น  นกัเรียนตอบว่า สารละลายเอ
ทานอลเข้มข้น ร้อยละ 15 โดยปริมาตร หมายความว่าในสารละลายเอทานอล 100 cm3 มีเอทานอลละลายอยู่ 
15 cm3 มีตวัท าละลาย 100 cm3 ซึง่ควรอธิบายวา่มีตวัท าละลาย 85 cm3  จากค าตอบแสดงให้เห็นวา่นกัเรียนยงั
ขาดความเข้าใจ ความหมายของสารละลายอย่างถ่องแท้  ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร มีนักเรียนท่ีมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางสว่นคลาดเคลื่อนบางสว่น (PUSM) จ านวน 4 คน (ร้อยละ 13.33) เน่ืองจาก นกัเรียน 
อธิบายความหมายของสารละลายกรดแอซีติกเข้มข้นร้อยละ 5 โดยมวลตอ่ปริมาตรได้ถูกต้อง แต่นกัเรียนมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน โดยใช้ค่าความหนาแน่นของกรดแอซีติก ไปค านวณหาจ านวนกรัมของสารละลายกรดแอ
ซีติกทัง้หมด 100 cm3  แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนยงัสบัสนกบัการค านวณโดยใช้ค่าความหนาแน่นของเนือ้สาร กบั 
คา่ความหนาแน่นของสารละลาย สง่ผลให้นกัเรียนค านวณคา่ความเข้มข้นได้ผิดพลาด 

แนวคิด เร่ือง ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย โมลาริตี เมื่อพิจารณาเก่ียวกับ แนวคิด เร่ือง 
ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลาริตี  ผลวิจยั พบว่า นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากท่ีสดุ 
จ านวน 17 คน (ร้อยละ 56.67) โดยเมื่อก าหนดความเข้มข้นของตวัละลายชนิดต่าง ๆ มาให้ นกัเรียนสามารถ
ค านวณความเข้มข้นของสารละลายจากน้อยไปมาก ในหน่วยโมลต่อลกูบาศก์เดซิเมตร (mol/dm3) ได้ ซึง่แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในความหมายของหน่วยความเข้มข้นดงักล่าว  นอกจากนีน้กัเรียนอธิบายได้ว่า
สารละลายในบีกเกอร์ใดท่ีมีค่าการน าไฟฟ้ามากท่ีสุด และ น้อยท่ีสุด โดยพิจารณาจากการค านวณค่าความ
เข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตร (mol/L)  โดยสารละลายท่ีมีความเข้มข้นมากท่ีสดุ จะน าไฟฟ้าได้มากท่ีสดุ  ส่วน
สารละลายท่ีมีค่าความเข้มข้นน้อยท่ีสุด จะน าไฟฟ้าได้น้อยท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียน จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 20.00) ท่ีมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วน และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) เน่ืองจากแสดงวิธีการ
ค านวณหาความเข้มข้นได้ถูกต้องเพียงบางส่วน แต่บางส่วนคลาดเคลื่อน เช่น เมื่อให้ผู้ เรียนค านวณ หาความ
เข้มข้นในหน่วย mol/L ของสารละลาย CH3COOH ซึง่เข้มข้น ร้อยละ 8 โดยมวลต่อปริมาตร ความหนาแน่นของ
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สารละลาย 1.13 g/cm3 นกัเรียนค านวณจ านวนโมลของตวัละลายโดยคิดจากจ านวนกรัมของสารละลายทัง้หมด 
ซึ่งค านวณได้จากค่าความหนาแน่น ซึ่งนักเรียนจะต้องค านวณโมลเฉพาะตัวละลายเท่านัน้ แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนยงัมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และ นกัเรียนสามารถค านวณจ านวนกรัมของตวัละลายในสารละลายทัง้ 3 
บีกเกอร์ ได้ถูกต้อง และมีแนวคิดถูกต้องว่าสารละลายท่ีมีความเข้มข้นมากท่ีสุด จะมีค่าการน าไฟฟ้ามากท่ีสุด
ตามไปด้วย แต่นักเรียนค านวณเปรียบเทียบว่าสารละลายใดมีค่าความเข้มข้นมากท่ีสุดและน้อยท่ีสุด ได้ไม่
ถกูต้อง เน่ืองจาก นกัเรียนพิจารณาจากปริมาณตวัละลายตอ่ปริมาตร แตไ่มไ่ด้ค านงึถงึชนิดของตวัละลายซึง่เป็น
คนละสารกนั 

สรุป 
 โดยสรุป นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสุด ในเร่ือง ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อ
มวล รองลงมา ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรตอ่ปริมาตร ความสมัพนัธ์ระหวา่งโมลกบัจ านวนอนุภาค 
ความสมัพนัธ์ระหว่างโมลกบัปริมาตรของแก๊ส ความสมัพนัธ์ระหว่างโมลกบัมวลและมวลอะตอม  ความเข้มข้น
ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร มวลโมเลกุล ความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี อย่างไรก็ตามผลการวิจัย
ชีใ้ห้เห็นว่า นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วน คลาดเคลื่อนบางส่วน และยังมีนักเรียนบางส่วน ท่ีมี
แนวคิดคลาดเคลื่อน อาจเป็นเพราะ เนือ้หาปริมาณสัมพันธ์มีความซบัซ้อน ถ้านักเรียนไม่เข้าทฤษฏี หรือกฎ
ความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ จะท าให้ไม่สามารถค านวณโจทย์ปัญหาท่ีซบัซ้อนได้ เช่นในเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโมล
กบัปริมาตรของแก็ส นกัเรียนไมเ่ข้าใจความสมัพนัธ์วา่ แก๊สของสารใด ๆ จ านวน 1 โมลจะมีปริมาตร 22.4 ลิตร ท่ี 
STP จึงไม่สามารถค านวณหาจ านวนกรัมของแก๊สออกซิเจนได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีผ่านมา ซึ่งกล่าวว่า 
แนวคิดเร่ืองปริมาณสัมพันธ์ เป็นแนวคิดท่ียาก ซับซ้อน ผู้ เรียนต้องเข้าใจแนวคิดท่ีส าคัญอย่างแท้จริง จึงจะ
สามารถน าความรู้ไปใช้ตอ่ได้ (จรรยา ดาสา และ คณะ, 2549) หากนกัเรียนขาดทกัษะการค านวณย่อมส่งผลให้
ยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจในเนือ้หา (Kind, 2004) และผู้ วิจยัยงัพบว่าหากนกัเรียนขาดความเข้าใจในแนวคิด
เร่ืองโมล ย่อมสง่ผลตอ่การเรียนรู้แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง เช่น ในเร่ืองความเข้มข้นของสารละลาย นอกจากนีย้งัพบว่า
นกัเรียนไม่สามารถแยกความแตกต่างของความสมัพนัธ์ในแต่ละเนือ้หาได้ และขาดความเข้าใจในแนวคิดเร่ือง
พืน้ฐาน ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้แนวคิดท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้แนวคิดเร่ืองปริมาณสมัพันธ์ มีความเป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงเป็นเร่ืองยากส าหรับนกัเรียนในการท าความเข้าใจ ซึง่อาจส่งผลให้นกัเรียนมี
ความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า การท่ีนักเรียนมีข้อจ ากัดในการอธิบาย
ปริมาณของสารในระดบัจลุภาค ย่อมสง่ผลให้นกัเรียนขาดความเข้าใจและมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนได้  
(ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2558) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 แนวคิด เร่ือง ปริมาณสัมพันธ์ เป็นแนวคิดท่ีมีความซับซ้อน หากนักเรียน ไม่เข้าใจทฤษฎี หรือ กฏ
ความสมัพนัธ์ตา่ง ๆ และไมส่ามารถแยกความแตกต่างของความสมัพนัธ์แต่ละเนือ้หาได้ อาจส่งผลให้นกัเรียนมี
แนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนได้ ครูผู้สอนจงึควรมุง่เน้นให้นกัเรียนแยกความสมัพนัธ์ของแตล่ะเนือ้หาได้ โดยในขัน้ขยาย
ความรู้อาจ ให้นกัเรียนได้ฝึกท าแบบฝึกหดัท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์แตล่ะแนวคิดให้หลากหลายมากย่ิงขึน้ และใน
บางเนือ้หาท่ีนกัเรียนขาดความเข้าใจในแนวคิดพืน้ฐาน ซึง่ส่งผลให้นกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน เช่น แนวคิด
เร่ืองสมการเคมี นกัเรียนจ าเป็นต้องมีความรู้พืน้ฐานเร่ืองการเขียนสมการไอออนิกมาก่อน ดงันัน้ครูผู้สอนควร
ทบทวนแนวคิดพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องโดยอาจให้ท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในห้อง หรือทดสอบย่อย เพ่ือกระตุ้นให้
นกัเรียนสนใจและเป็นการทบทวนแนวคิดพืน้ฐานก่อนเรียนแนวคิดในเร่ืองตอ่ไป 
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาท่ีมีต่อธรรมชาตวิิทยาศาสตร์และความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Learning STEM Education Approach on the Nature of Science and the Scientific Creative 
Thinking Skill of Undergraduate Students 

  

ศุภชัย ทวี1*  
Supachai Tawee1*  

 

บทคัดย่อ 

               การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบสะเตม็ศกึษา และศกึษาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษา  กลุ่มท่ีศกึษา 
ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม (4000111)  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  จ านวน  62 คน ใช้เวลาในการ
ทดลองจ านวน 22  ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จ านวน    
7 กิจกรรม  แบบทดสอบวัดแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าคะแนนที (t-test)  ผลการวิจัยพบว่า   
1) นักศกึษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษามีคะแนนแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) นักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 59.50  ของคะแนนเตม็ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to compare the concept’s Nature of Science between 
those of pre and post-learning and to study scientific creative thinking skill.  The participants of this 
study were sixty-two undergraduate students which learned Science and Technology to life and 
society subjects at Nakhon Sawan Rajabhat University, academic year of 2015. The research instruments 
were 1) the 7 activities based on STEM  Education  Approach,  2) the concept’s Nature of Science test, 
and 3) the  Scientific  Creative  Thinking  Achievement test.  The Analysis was mean ( x ), standard 
deviation (SD) and t-test. The research findings were as follows: 

1. The students who were taught by STEM Education Approach had the concept’s 
Nature of Science significantly higher than those of pre-learning at the 0.01 level. 

2. The students who were taught by STEM Education Approach had scientific creative 
thinking skill mean of  59.50 %.  
 

Key Words :STEM Education Approach, Nature of Science, Scientific Creative Thinking Skill. 
* Corresponding author; e-mail address: supachai.t@nsru.ac.th  
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ค าน า 
                สะเต็ม (STEM) เป็นค าย่อจากภาษาองักฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science 
:S) เทคโนโลยี (Technology :T)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering :E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics 
:M)  หมายถงึองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทัง้สี่ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในโลกของความเป็นจริงท่ีต้องอาศยัองค์
ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกนัในการด าเนินชีวิตและการท างาน ค าว่า STEM ถูกใช้ครัง้แรกโดยสถาบนั
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช้ค านีเ้พ่ืออ้างถึง
โครงการหรือโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามท่ีชดัเจนของค าว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้
ความหมายของค านีแ้ตกต่างกนัไป (Hanover Research, 2011) เช่น มีการใช้ค าว่า STEM  ในการอ้างอิงถึง
กลุ่มอาชีพท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557)   สะเต็มศกึษาจึงเป็นแนวทางการจดัการศกึษาท่ีบูรณาการความรู้ 
โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้การพฒันากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยผู้ เรียนสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กบัชีวิตจริงและการ
ท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษาเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฎทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านัน้ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง
ควบคูก่บัการพฒันาทกัษะการคิด  ตัง้ค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมลูและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม ่ๆ พร้อมทัง้
สามารถน าข้อค้นพบนัน้ไปใช้หรือบรูณาการกบัชีวิตประจ าวนัได้ 

สะเต็มศึกษานัน้ไม่ใช่หลักสูตรแต่เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้และเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งท่ีได้เรียนรู้ (Vasquez, et al., 2013) โดยเนือ้หาท่ีใช้ในการ
จดัการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสาระการเรียนรู้และตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรของวิชาท่ีเก่ียวข้อง และ
ต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนือ้หาท่ีจะน ามาบูรณาการกนั (Maryland State Department of Education, 
2012) ซึง่การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษานัน้เป็นการเติมเตม็และสนบัสนนุให้เกิดการเรียนรู้ท่ีสมบรูณ์ 
โดยไม่ได้แทนท่ีหรือเพ่ิมจนท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสตูรปกติ การจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศกึษาอยู่บนฐานแนวคิดท่ีว่า สะเต็มศกึษาสามารถน าไปจดัการเรียนรู้กบัผู้ เรียนทุกคน และ
สามารถเรียนรู้ในทุกระดบัชัน้ได้  โดยค่อย ๆ เพ่ิมความเข้มของเนือ้หาและทักษะท่ีเก่ียวข้องไปตามระดบัชัน้ท่ี
สงูขึน้ (Hanover Research, 2011, Vasquez,  et al.,2013) โดยเสนอหลกัการส าหรับการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษาเพ่ือการพฒันาหน่วยการเรียนรู้ในชัน้เรียน ซึง่ประกอบไปด้วย 5 หลกัการ ดงันี ้

1) มุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary approach) ตัง้แต่สองวิชาเข้า
ด้วยกัน โดยเน้นการบูรณาการ จะช่วยให้ผู้ เรียนได้มองเห็นความสมัพันธ์ของแนวคิดต่างๆ ท่ีเป็นพืน้ฐานและ
ความเช่ือมโยงของข้อมูล  รวมทัง้การประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมอง
ปัญหาด้วยความคิดท่ีกว้างขึน้ 2) ท าให้เห็นความสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง(Establish Relevance) ให้ผู้ เรียนรู้ว่าสิ่งท่ี
ได้เรียนรู้นีม้ีประโยชน์หรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร  3) มุ่งเน้นการพัฒนาการทักษะศตวรรษท่ี 21 
(Emphasize Twenty-First-Century Skills) มีความสามารถในการเข้าถงึข้อมลู การใช้ข้อมลูอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหา ความสามารถในการสื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการท างานเป็นทีม และ
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การท างานแบบร่วมมือกนัรวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการมีความคิดสร้างสรรค์ 
4) ท้าทายผู้ เรียน (Challenge Your Students) การจดัการเรียนรู้ควรมีความท้าทายและเหมาะสมกบัระดบัการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน และ 5) ผสมผสานเข้าด้วยกนั (Mix It Up) มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียนได้
พฒันาและแสดงออกถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทัง้ในด้านขององค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะ กิจกรรมการเรียนรู้
แบบโครงงานสะเตม็ศกึษาเป็นระดบัการบรูณาการแบบข้ามสาขาวิชา  

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของบุคคล ในการแสดงความคิดได้
หลายๆ แบบเป็นการคิดท่ีก่อให้เกิดสิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้มีรูปแบบใหมท่ี่มีประสิทธิภาพสงูกว่าเดิม และเป็นการคิดท่ีไม่ซ า้
กบัผู้อื่น ในการคิดจะใช้ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งความสามารถนีป้ระกอบด้วยความคิด
คลอ่ง ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเร่ิม ท่ีใช้ในการแก้ปัญหา หรือหาค าตอบตา่ง ๆ  (สมปัญญา ศรีภคนานนท์ ,2535, 
อ้างถงึใน บวัซ้อน  ต ามะ, 2554) ดงันัน้จะเห็นได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์มีความหมายใกล้เคียง
กบัความคิดสร้างสรรค์ทัว่ไป ในส่วนท่ีเป็นกระบวนการคิด และการกระท าให้เกิดผลผลิตแต่จะแตกต่างกนัตรงท่ี
วา่ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศยัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะก่อให้เกิดการพฒันา
ด้านสติปัญญา การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่สอดคล้องกบัความหมายของ
วิทยาศาสตร์ ซึง่ประกอบด้วยความรู้ (Body of Knowledge) และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Process of science inquiry) กระบวนการของการเกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity process)  

จากปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสงัคม ผู้ เรียนไม่สนใจการเรียนรู้  
ขาดการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ปัญหาตา่ง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั  แนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ และ
ความสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาค้นคว้าการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มท่ีมีต่อธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ และความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบูรณาการทัง้ด้านศาสตร์ต่าง ๆ 
และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนกับชีวิตจริง โดยน าการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาบูรณาการเข้ากับ
เนือ้หาทางวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัศกึษาตอ่ไป 
 

วิธีการวิจัย 
กลุ่มที่ศึกษา 
              กลุ่มท่ีศึกษาในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครสวรรค์          
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตและสังคม (4000111) ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีเน้นให้
นกัศกึษาเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์และสามารถน าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 62 คน 
 

วิธีการเกบ็ข้อมูล 
            ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
           1. จัดท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษา จ านวน  7 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวดัความสงูของต้นไม้        
2) การสืบค้นสารในน า้ 3) การศึกษานักวิทยาศาสตร์ 4) การจ าแนกน า้มันดิบ 5) การใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ  6) การประดิษฐ์เคร่ืองมือวดัสภาพอากาศ และ 7) การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพอากาศแบบ
ต่าง ๆ  มีการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน โดยกิจกรรมทัง้หมดมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ผู้ วิจัยน าไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มท่ีศกึษา ในระหว่างการจดักิจกรรมผู้ วิจัยใช้มโนภาพพลวตัท่ีมีประสิทธิภาพจาก
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เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บันทึกหลังการจัดกิจกรรม บันทึกภาคสนาม การสังเกตระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรม อนุทินของนักศึกษาและผลงานของนักศึกษา เช่นใบกิจกรรม แบบฝึกหัด และแบบฝึกความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  
            2. น าแบบวดัแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ ซึง่มีความตรงเชิง
เนือ้หา มีคา่อ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.55-0.87 คา่ความยากง่ายระหว่าง 0.43- 0.80  และค่าความเท่ียง 0.89 ไป
วดักบันกัศกึษากลุม่ท่ีศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา 
            3. น าแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 กิจกรรม มีค่าอ านาจจ าแนก 18.6, 16.8, 
18.9, 18.5 และ 20.89 ตามล าดบั ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.86 ไปวดักบันักศึกษากลุ่มท่ีศกึษาท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยหาค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และค่าคะแนนที (t-test)  และการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการสอนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนสะเต็มศึกษาโดยการหาค่าเฉลี่ย  ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) และวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบโดยหาค่าเฉลี่ย ( x )  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
ตามล าดบั 
 

ผลการวิจัยและการอภปิรายผล 
ผลการวิจัย 
             1.การเปรียบเทียบแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การทดสอบ t-test กรณี
กลุม่ตวัอย่างไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั  ดงัตารางท่ี 1 
 

Table 1   Nature of Science’ s  Mean, standard deviation, t-test  of pre -test – post- test (n = 62) 
 

The participants 
Pre-test  Post-test 

t 
  x  SD  x    SD    

Nature of Science 15.56 3.68  32.74 4.25 24.22* 
1.The Empirical Nature of Scientific 
Knowledge 

2.90 
 

0.32  6.48 1.23 21.06* 

2.Observation,Inference, and 
Theoretical Entities in Science 

3.05 1.23  6.23 1.24 14.44* 

3.Scientific Theories and Laws 3.05 1.35  6.65 0.77 17.98* 
4.The Creative and Imaginative 
Nature of Scientific Knowledge 

3.24 0.55  6.40 0.56 21.60* 

5.The Tentative Nature of Scientific 
Knowledge 

3.32 0.23  7.00 0.45 16.33* 

     *Significant at P 0.01 
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จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษามีคะแนนวดัแนวคิดธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์มีคา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากบั  15.56   คะแนน และหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั  32.74  คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบแนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร์โดยใช้การทดสอบคะแนน t  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยแนวคิดธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์หลงัเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีประเด็นจ านวน 5 
ประเดน็ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) หลกัฐานเชิงประจักษ์ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากับ  2.90   
คะแนน และหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั  6.48  คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบคะแนน  t  พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเด็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนมากกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

2) ความแตกตา่งระหวา่งการสงัเกตและการลงความเห็นจากข้อมลู มีคา่คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากบั  
3.05 คะแนน และหลงัเรียนมีคา่เท่ากบั  6.23 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบคะแนน t  พบวา่ คา่
คะแนนเฉลี่ยประเดน็ความแตกตา่งระหวา่งการสงัเกตและการลงความเห็นจากข้อมลูหลงัเรียนมากกวา่คะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

3) ความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากับ 3.05   
คะแนน และหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 6.65 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบคะแนน t  พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเด็นความแตกต่างระหว่างกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มากกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

4) วิทยาศาสตร์ต้องอาศยัจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากบั 3.24   
คะแนน และหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 6.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบคะแนน t  พบว่า ค่าคะแนน
เฉลี่ยประเดน็วิทยาศาสตร์ต้องอาศยัจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์หลงัเรียนมากกวา่คะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีเท่ากบั 3.32  คะแนน 
และหลงัเรียนมีค่าเท่ากับ 7.00  คะแนน เมื่อเปรียบเทียบโดยใช้การทดสอบคะแนน t  พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ย
ประเดน็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลงัเรียนมากกวา่คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 
 2. การศกึษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนกัศกึษาท่ีได้รับการสอนโดยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้แบบนสะเตม็ศกึษาโดยการหาคา่เฉลี่ย (Mean) ดงัตารางท่ี 2 
 

Tabel 2  Mean and Standard deviation of Scientific creative thinking skill. 
 

             Variable x  SD 
Scientific creative thinking skill    59.50 0.66 
     Fluency 58.89 0.56 
     Flexibility 59.09 0.85 
     Originality 60.52 0.56 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ คา่คะแนนเฉลี่ยความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนน

เฉลี่ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ด้านความคิดคล่อง มีคะแนนเฉลี่ย 58.89 คะแนน 
ความคิดยดึหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 59.09 คะแนน และความคิดริเร่ิม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52 คะแนน ตามล าดบั 
 

การอภปิรายผล 
1. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบสะเตม็ศกึษามีคะแนนธรรมชาติวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  ผลมาจากการที่นกัศกึษาได้ผ่านขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็
ศกึษา ซึง่ในแตล่ะกิจกรรมมีขัน้ตอนการพฒันานกัศกึษาด้านธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทัง้  5 ขัน้ แต่ละขัน้นกัศกึษา
ได้ฝึกปฏิบตัิกิจกรรมท าให้เข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากขึน้ กิจกรรมได้มีการสร้างสถานการณ์ท่ีเ ป็นปัญหา 
เป็นการกระตุ้นให้นกัศกึษาต้องพยายามแก้ปัญหาตา่ง ๆ (Gupta, 1981)  นกัศกึษาได้ฝึกให้คิดและถูกกระตุ้นให้
ใช้ศกัยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ท าให้เห็นองค์รวมในการศกึษา
และปฏิบัติกิจกรรม คะแนนเฉลี่ยธรรมชาติวิทยาศาสตร์  5 ประเด็น แต่ละประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน
สงูสดุคือ 1)ประเดน็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้  2) ความแตกตา่งระหวา่งกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ 3) หลกัฐานเชิงประจกัษ์ขององค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา นักศึกษาได้ฝึกกิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถ และเป็นกิจกรรมท่ีมีความสนุกสนาน ประกอบกับการ
ยกตวัอย่างประกอบการจดักิจกรรมท าให้เห็นตวัอย่างเป็นนามธรรม   

    2. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศกึษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  ผลมา
จากการท่ีนักศึกษาได้ผ่านขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ผู้ วิจยัได้ด าเนินการจดัการเรียนรู้ผ่านขัน้ตอนสะเต็มศกึษา ประกอบด้วยความคิด 3 ลกัษณะ คือ ความสามารถ
ของนกัศกึษาในการใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มาคิดได้กว้างไกล หลายทิศทาง ดดัแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสาน 
เป็นความคิดแปลกใหมแ่ละมีคณุคา่ ซึง่ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย
ความคิด 3 ลกัษณะ คือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถของนกัศกึษาในการใช้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์ในการคิดตอบสนองต่อปัญหา หรือเหตุการณ์ได้จ านวนมากท่ีสุดในเวลาจ ากัด  ด้านความคิด
ยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถของนกัศกึษาในการใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดหาค าตอบ
ได้หลายประเภทหลายทิศทางหลายรูปแบบ และด้านความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์ นักศึกษาได้ฝึกกิจกรรม
ร่วมกนัในกลุ่มมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั สามารถใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์ คิดตอบสนองต่อเหตกุารณ์ หรือปัญหา 
เป็นความคิดแปลกใหม ่ได้ไตรตรองความคิดแตกตา่งไปจากความคิดของคนอื่น  การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเตม็ศกึษาให้นกัศกึษาได้คิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในขัน้ท่ี 1 ขัน้จุดประกายความสนใจ เป็นขัน้ตอนจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้โดยยดึผลการเรียนรู้เป็นหลกั ด าเนินกิจกรรมให้ผู้ เรียนเกิดความอยากรู้ ใช้
ค าถามและรูปภาพกระตุ้นเพ่ือให้นักศึกษาหาค าตอบภายในเวลาท่ีก าหนด และในขัน้ท่ี 2 วางแผนก าหนด
แนวทางการศกึษาเรียนรู้ของ สะเตม็ศกึษานกัศกึษาได้ใช้ความสามารถและใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์มาคิดให้
ได้กว้างไกล หลายทิศทาง มี ความคิดดัดแปลง ปรุงแต่ง ผสมผสาน  เป็นความคิดแปลกใหม่ มีกระบวนการ
ท างานอย่างเป็นกลุ่ม ยอมรับ ความคิดของเพ่ือนเพ่ือท่ีจะหาแนวทางแก้ปัญหาหรือด าเนินการวางแผนท า
โครงงานให้บรรลเุป้าหมายและประสบ ความส าเร็จ  สอดคล้องกบั สมปัญญา ศรีภคนานนท (2535, อ้างอิงใน 
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บวัซ้อน  ต ามะ  ,2554 ) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความสามารถของบุคคลในการแสดง
ความคิดได้หลาย ๆ แบบ เป็นการคิดท่ีก่อให้เกิดสิ่งท่ีมีอยู่เดิมให้มีรูปแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสงูกว่าเดิม และ
เป็นการคิดท่ีไมซ่ า้กบัผู้อื่น ในการคิดจะใช้ความรู้พืน้ฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศยัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสติ ปัญญา การ
แก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ของ  กิติภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน (2550)  ได้ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกโครงการวิทยาศาสตร์ 

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้นนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษาจงึมีแนวคิดทาง 
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01  และด้านความคิด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา พบว่า  ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็นองค์ประกอบ พบว่า ด้านความคิดคล่อง มีคะแนน
เฉลี่ย 58.89 คะแนน ความคิดยึดหยุ่น มีคะแนนเฉลี่ย 59.09 คะแนน และความคิดริเร่ิม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52 
คะแนน ตามล าดบั 
 

สรุป 
1. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบสะเตม็ศกึษามีคา่คะแนนธรรมชาติวิทยาศาสตร์เฉลี่ยหลงัเรียน

สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  
             2. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษามีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์คา่คะแนน
เฉลี่ย 59.50 คะแนน โดยแยกเป็นองค์ประกอบ พบวา่ ด้านความคิดคลอ่ง มีคะแนนเฉลี่ย 58.89 คะแนน 
ความคิดยึดหยุ่น มีคะแนนเฉลีย่ 59.09 คะแนน และความคิดริเร่ิม มีคะแนนเฉลี่ย 60.52 คะแนน ตามล าดบั 
 

ข้อเสนอแนะ 
               1. การจดัการเรียนรู้โดยน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษาไปใช้ควรมีการกระตุ้นให้นกัศกึษาได้
ปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุม่โดยให้มีความคิดอย่างหลากหลาย 
               2. การจดัการเรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษาสามารถการบรูณาการได้หลายวิชาเข้า
ด้วยกนัเพ่ือให้เนือ้หามีการผสมผสานกนั    
               3. ควรศกึษาผลการจดัการเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเตม็ศกึษาในการพฒันาการ
เรียนการสอนกบัตวัแปรด้านอืน่ ๆ  เช่น กระบวนการทกัษะทางวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  จิต
วิทยาศาสตร์ ความคงทนการเรียน เป็นต้น 
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 เร่ือง ธาตุแทรนซิชันและกัมมันตรังสี 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวัต 

The Development of Tenth Grade Students’ Conceptions on Transition and Radioactive 
Elements Using Context-based Learning Integrated with Dynamic Visualization 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีศ้ึกษาแนวคิดของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและ
กมัมนัตรังสี และแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวตั ท่ีช่วยพฒันาแนวคิดของ
นกัเรียน กลุ่มท่ีศกึษา ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 24 คน ท าการวดัแนวคิดด้วยแบบวดัแนวคิดร่วมกบัการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยจดักลุ่มแนวคิดของนกัเรียนและคิดเป็นร้อยละ วิเคราะห์แนวทางการจดัการ
เรียนรู้โดยการตีความสร้างข้อสรุปเชิงอปุนยั ผลการวิจัยพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโน
ภาพพลวัตช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยนักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดในเร่ือง การ
สลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสี  (ร้อยละ 95.83) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์มากท่ีสดุในเร่ืองสารประกอบเชิงซ้อน
ของธาตแุทรนซิชนั (ร้อยละ 33.33) และแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 12.50  และ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีดี ได้แก่ การน าเสนอสถานการณ์จริงในระดบัชุมชนหรือสงัคม สถานการณ์ปัญหาท่ีนักเรียนมี
ความสนใจ การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม มีการสืบค้นข้อมูล การใช้การทดลองเสมือนจริง การใช้และสร้างมโนภาพพลวัตท่ี
หลากหลาย การให้นกัเรียนอธิบายและลงข้อสรุปร่วมกนั และการใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย  

 

ABSTRACT 
 This study investigated gifted-science 10th graders’ conceptions on transition and radioactive elements and the 
effective ways of Context-based Learning integrated with Dynamic Visualization. The participants consisting of 24 10th 
graders. Multiple data sources included a concept test and semi-structured interview. The data of students’ conceptions 
was categorized and analyzed to percentage. Inductive analysis was used to explore the effective ways of the 
approach. The results revealed that this approach could develop students’ scientific conceptions. 95.83% of the 
students had sound understanding in the topic of radioactive decay while 33.33% of them had partial understanding. 
Anyway, 12.50% of the students had partial understanding with specific misconception about complex compounds of 
transition elements. The effective ways of this approach are to: present the examples of real situation in the community or 
society, present interesting problems, assign group experiments, provide data sources and visual experiments, use and 
create various dynamic visualizations, assign group discussion, and, use various assessment methods. 
Key Words :Conceptions, Context-based Learning, Dynamic Visualization, Transition and Radioactive Elements, Gifted Science Students 
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ค าน า 

เป้าหมายท่ีส าคญัประการหนึง่ของการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือการพฒันาให้นกัเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในหลกัการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมและการด ารงชีวิต 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) โดยการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของการสอนวิทยาศาสตร์นัน้จะต้องมุ่งไปท่ี
การสร้างแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน เพ่ือให้นกัเรียนได้เกิดทกัษะการคิดในการสร้างองค์ความรู้ และการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ตอ่ไป (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2545 : 45) อย่างไรก็ด ีการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเคมียงัคงพบ
ปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก ซึง่ผลการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเนือ้หาวิชา
เคมี โดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองธาตุแทรนซิชันและกัมมนัตรังสี เช่น นักเรียนมีแนวคิดว่าธาตุกัมมนัตรังสีทุกชนิดเป็น
อันตราย อะตอมไม่สามารถเปลี่ยนจากธาตุหนึ่งไปเป็นธาตุอื่นได้ (Nakiboglu, 2006) หรือนักเรียนบางคนไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าการแผ่รังสีของธาตกุมัมนัตรังสีเกิดขึน้บริเวณใดของอะตอม (Johnson and Hafele, 2010; 
Prather, 2005) หรือนกัเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัผลกระทบของสารกมัมนัตรังสีต่อสิ่งมีชีวิต (ทศันีวรรณ์ 
เลิศเจริญฤทธ์ิ, 2548; Nakiboglu, 2006) หรือ นกัเรียนมีความสบัสนในการใช้ค าศพัท์เก่ียวกบักมัมนัตรังสี เช่น ธาตุ
กมัมนัตรังสี (Radioactive elements) และ กัมมนัตภาพรังสี (Radioactivity) (Henriksosen, 1996; Millar and 
Gill,1996) ทัง้นี ้สาเหตสุ าคญัท่ีส่งผลต่อการเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนของนกัเรียน อาจเป็นเพราะธรรมชาติเนือ้หาของ
วิชาเคมีนัน้เข้าใจยากและมีความเป็นนามธรรม เพราะค าอธิบายสว่นใหญ่ไมไ่ด้อยู่ในระดบัท่ีผู้ เรียนจะสงัเกตได้ เช่น 
ระดบัอะตอมหรือโมเลกลุ จงึอาจท าให้ผู้ เรียนนกึภาพไมอ่อกและไมส่ามารถท าความเข้าใจแนวคิดหลกัทางเคมีได้ (พชั
รี ร่มพยอม วิชยัดิษฐ์, 2558) อีกทัง้ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นครูเป็นส าคญั โดยไม่ได้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมหรือการทดลองด้วยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนขาดความเข้าใจถึงการได้มาซึง่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือนกัเรียน
ไมไ่ด้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Huba and Freed, 2000) 

จากปัญหาข้างต้นเก่ียวกับแนวคิดคลาดเคลื่อนของนักเรียนประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พทุธศกัราช 2542 ได้ระบวุา่ การจดัการศกึษาส าหรับบคุคลซึง่มีความสามารถพิเศษต้องจดัด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดย
ค านึงถึงความสามารถของบุคคลนัน้ (กรมวิชาการ, 2542)  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์นัน้ควรมุง่เน้นกระบวนการทางความคิดระดบัสงู รวมถึงกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าการจดจ าเนือ้หา มีกิจกรรมท่ีตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู้ และการท างานเป็นกลุ่ม 
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2548) ซึง่การจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์วิธีหนึ่งท่ีเหมาะสมและช่วยส่งเสริมแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก็คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (Context-based Learning) ซึง่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้
และการเช่ือมโยงความรู้กบัชีวิตจริงของนกัเรียน โดยเน้นการจดัประสบการณ์ท่ีใช้บริบททัง้ท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมทางสงัคม
และวฒันธรรมท่ีอยู่รอบตวัของนกัเรียนหรือประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนมาเป็นจุดเร่ิมต้นในการพฒันา
นกัเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการ รวมทัง้มีเจตคติท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร์ (เอกรัตน์ 
ศรีตญัญ,ู 2555) ซึง่ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ดงักล่าว ประกอบด้วย ขัน้ก าหนดสถานการณ์ ขัน้ลงมือปฏิบัติงาน ขัน้
น าเสนอข้อค้นพบท่ีได้ และขัน้ประยุกต์ใช้ (Gilbert, 2006) ซึง่การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานนีช้่วยพฒันาแนวคิด
ของนกัเรียนได้ (จินดา พราหมณ์ช,ู 2553; ภรณ์ภสัสร จ่าชยัภมูิ, 2553; Bennett and Lubben, 2006) 

อย่างไรก็ตาม การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ยงัคงมีข้อจ ากดัในขัน้น าเสนอข้อค้นพบท่ีได้ ซึง่เป็นขัน้ของ
การเรียนรู้แนวคิดส าคญั ทัง้นีห้ากนกัเรียนไม่สามารถน าข้อมลูในขัน้ลงมือปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอแล้ว อาจส่งผลให้นกัเรียนมีความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนในแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม  โดยไม่สามารถสร้างค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปท่ีถูกต้องได้ ซึ่งจากผลการวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า ยังมีนักเรียนบางส่วนไม่สามารถอธิบาย
แนวคิดในระดบัจุลภาคได้ในขัน้นี ้เช่น นกัเรียนตอบว่าการวางแอปเปิลท่ีปอกเปลือกไว้บนโต๊ะท าให้แอปเปิลเห่ียวเฉา
หรือเมื่อแอปเปิลสมัผสัลมท าให้เนือ้ของแอปเปิลมีสีด า แตน่กัเรียนไมส่ามารถอธิบายการเกิดปฏิกิริยาท่ีผิวของแอปเปิลได้ 
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(ภรณ์ภัสสร จ่าชยัภูมิ, 2553) ดงันัน้ สิ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ก็คือ การสร้างมโนภาพ
พลวัต (Dynamic Visualization) ซึ่งเป็นตัวแทนท่ีสามารถช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ 
ตวัอย่างของมโนภาพพลวตั เช่น วีดิทศัน์  (video) ภาพเคลื่อนไหว (animation) การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ (computer 
simulation) ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนท่ีหยุด (animation-stop motion) เป็นต้น การสร้างมโนภาพพลวตัสามารถ
ช่วยให้นกัเรียนเห็นอะตอม โมเลกุล และไอออนเป็นรูปธรรม และเห็นการแสดงพฤติกรรมของสารในระดบัจุลภาคได้ดี
ย่ิงขึน้ (Suits and Sanger, 2013) จากผลการวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า การใช้มโนภาพพลวตั ช่วยพฒันาแนวคิดและทักษะ
การสร้างมโนภาพ โดยนกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในระดบัมหภาค ระดบัจลุภาค และระดบัสญัลกัษณ์ ซึง่เป็นตวัแทน
ของแนวคิดทางเคมีได้ (Wegner and Montana, 1983) จากข้อดีของการสร้างมโนภาพพลวตัข้างต้น ประกอบกับ
งานวิจัยท่ีผ่านมายังไม่ได้มีการศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน
ร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวัต ด้วยเหตุนี ผู้้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวคิดของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 เร่ืองธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสีเมื่อผ่านการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบั
การสร้างมโนภาพพลวตั และแนวทางการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโนภาพพลวตัท่ีช่วยพฒันา
แนวคิดของนกัเรียน ผู้ วิจยัหวงัว่าผลการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้ สอน โรงเรียน รวมถึงสถาบนัการผลิตและ
พฒันาครูตอ่ไป  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัปฏิบตัิการ (Action Research) โดยผู้ วิจยัมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาการปฏิบตัิการสอนของตนเอง 
และเพ่ือช่วยให้นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี เพ่ิมมากขึน้ โดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบบริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโนภาพพลวตั ซึง่การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้กรอบแนวคิดของการวิจยัปฏิบตัิการของ Kemmis 
and McTaggart (1998) ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้วางแผน (Plan) ขัน้ปฏิบตัิ (Act) ขัน้สงัเกต (Observe) และขัน้
สะท้อนการปฏิบตัิ (Reflect) โดยงานวิจยันี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการแต่ละขัน้ตอนอย่างต่อเน่ืองเป็นวงจรดงัท่ีเรียกว่า วงจรการวิจัย
ปฏิบัติการ กลุ่มท่ีศึกษา ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบุรี เขต 3 ท่ีศึกษาในรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
ห้องเรียน ซึง่เป็นห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามหลกัสตูรของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
โดยมีนกัเรียนจ านวน 24 คน ประกอบด้วยนกัเรียนชายจ านวน 14 คน และนกัเรียนหญิงจ านวน 10 คน ส่วนเนือ้หาท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี ซึง่เป็นเนือ้หาวิชาเคมีในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ตามหนงัสือเรียน
รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้จดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้และก าหนดคาบของการสอน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง ธาตแุทรนซิชัน จ านวน 1 แผน (2 คาบ) การเกิด
กมัมนัตภาพรังสีและการสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสี จ านวน 1 แผน (2 คาบ) คร่ึงชีวิตของธาตกุมัมนัตรังสี จ านวน 1 แผน 
(2 คาบ) ปฏิกิริยานิวเคลียร์ จ านวน 1 แผน (2 คาบ) และการตรวจสอบสารกมัมนัตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
สารกมัมนัตรังสี จ านวน 1 แผน (2 คาบ)  รวมใช้แผนการจดัการเรียนรู้ในการวิจยัครัง้นีท้ัง้หมด 5 แผน (10 คาบ) ทัง้นี ้ผู้ วิจยัมี
การตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา ตลอดจน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวดัผลและประเมินผล มีการแก้ไขแผนการ
จดัการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองใช้กบัห้องเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศกึษา 
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และน าไปใช้จริงกบัห้องเรียนซึง่เป็นกลุ่มท่ีศกึษา ตามล าดบั ทัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2559 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้สิน้ 3 สปัดาห์ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 1) แบบวดัแนวคิดเร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี จ านวน 19 ข้อ 
ซึ่งเป็นแบบวดัแนวคิดชนิดค าถามปลายเปิด โดยผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เอง และได้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา ความถกูต้องของแนวคิดส าคญั ความเหมาะสมของข้อค าถามและแนวค าตอบ การสื่อความของค าถาม 
และมีการแก้ไขแบบวดัแนวคิดตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวก่อนน าแบบวดัแนวคิดไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 5 จ านวน 21 คน และน าไปใช้จริงกบักลุม่ท่ีต้องการศกึษา โดยทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการ
สร้างมโนภาพพลวตั ใช้เวลาทดสอบจ านวน 2 คาบ (100 นาที) นอกจากนี ้ผู้ วิจยัใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างร่วมด้วยใน
กรณีท่ีพบว่าค าตอบของนักเรียนคลุมเครือ และไม่ชัดเจน  2) เอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ บันทึกภาคสนามการสงัเกตการ
ปฏิบัติการสอน อนุทินสะท้อนความคิดของผู้ วิจัย อนุทินสะท้อนความคิดของนกัเรียน บนัทึกการนิเทศของครูพ่ีเลีย้งและ
อาจารย์นิเทศก์ และงานต่าง ๆ  ท่ีนักเรียนได้รับมอบหมาย เช่น ใบกิจกรรม ใบงาน แบบฝึกหัด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ 
ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัแนวคิดของนกัเรียนโดยการจดักลุ่มแนวคิด ออกเป็น 5 กลุ่ม ตามกรอบแนวคิดของ Haidar (1997) 
แล้วนบัจ านวนนกัเรียนและเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มแนวคิด นอกจากนี ้ผู้ วิจยัวิเคราะห์แนวทางการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโนภาพพลวตัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีวิเคราะห์การตีความสร้างข้อสรุปเชิง
อปุนยั (Inductive analysis) จากข้อมลูทัง้หมดท่ีรวบรวมได้ (สภุางค์ จนัทวานิช, 2545) เพ่ือศกึษาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ผู้ วิจยัมีการตรวจสอบคณุภาพของงานวิจยัโดยการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมลู  (methodological 
triangulation) (สภุางค์ จนัทวานิช, 2543) 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ผลการวิจยันี ้เพ่ือตอบค าถามวิจยัท่ีกล่าวว่า “นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ มีแนวคิด 
เร่ือง ธาตุแทรนซิชันและกัมมนัตรังสีอย่างไร เมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพ
พลวตั” และ “แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโนภาพพลวตั ท่ีช่วยพฒันาแนวคิดของนกัเรียน ชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เร่ืองธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี ควรมีลกัษณะอย่างไร” โดยผู้ วิจยัขอ
น าเสนอผลวิจยั โดยสรุป ดงัตอ่ไปนี ้

เมื่อพิจารณาแนวคิดของนกัเรียน เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี ซึง่ครอบคลมุ 8 แนวคิด ได้แก่  สมบตัิของธาต ุ
แทรนซิชัน สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชนั ธาตแุทรนซิชันในชีวิตประจ าวนั การเกิดกมัมนัตภาพรังสี การสลายตวัของ
ธาตกุมัมนัตรังสี คร่ึงชีวิตของธาตุกมัมนัตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และการตรวจสอบสารกมัมนัตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง
กบัการใช้สารกมัมนัตรังสี ผลการวิจัยพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวตั ช่วยพฒันา
แนวคิดของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้พัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดในหัวข้อ การ
สลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  รองลงมาคือ สมบัติของธาตุแทรนซิชัน การเกิดกัมมนัภาพรังสีและคร่ึงชีวิตของธาตุ
กมัมนัตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้สารกมัมนัตรังสีและธาตแุท
รนซิชนัในชีวิตประจ าวนั และสารประกอบเชิงซ้อนของธาตแุทรนซิชนั ตามล าดบั ผลวิจยัแสดงดงัตารางท่ี 1 
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Table 1 Numbers and Percentages of 10th Grade Gifted Science Students’ Conceptions on Transition 
and Radioactive Elements using Context-based Learning integrated with Dynamic Visualization (N = 24) 

 

Topics 
Numbers and percentages of 10th grade students’ conceptions 

SU PU PUSM SM NU 
n % n % n % n % n % 

Properties of transition elements 22 91.67 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Complex compounds of transition 
elements 

13 54.17 8 33.33 3 12.50 0 0.00 0 0.00 

Transition elements in daily life 18 75.00 6 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Occurrences of radioactivity 21 87.50 3 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Radioactive decay 23 95.83 1 4.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Half-life of radioactive elements 21 87.50 3 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Nuclear reaction 20 83.33 4 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Examination and technology of 
radioactive materials 18 75.00 6 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PUSM = Partial Understanding with Specific Misconception;  
         SM = Specific Misconception; NU = No Understanding  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่านกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์มากท่ีสดุในเร่ือง การสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสี ซึง่มี
จ านวน 23 คน (ร้อยละ 95.83) โดยนักเรียนสามารถอธิบายการสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสีท่ีท าให้มีการแผ่รังสีต่าง  ๆ
ออกมาพร้อมทัง้สามารถเขียนสมการนิวเคลียร์แสดงการแผ่รังสีต่าง ๆ  ได้ และสามารถอธิบายอตัราส่วนของคาร์บอน -14 และ
คาร์บอน -12 ในสิ่งมีชีวิตขณะมีชีวิตอยู่และเมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทัง้นี ้การท่ีนกัเรียนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ในเร่ือง การสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสีมากถงึร้อยละ 95.83 อาจเน่ืองมาจากแนวคิดดงักล่าวนกัเรียนมี
แนวคิดพืน้ฐานในเร่ืองสญัลกัษณ์นิวเคลียร์มาก่อนหน้านีแ้ล้ว นกัเรียนจึงสามารถอธิบายในระดบัสญัลกัษณ์ได้ เมื่อ
พิจารณาแนวคิดในเร่ืองสมบตัิเชิงซ้อนของธาตแุทรนซิชนั พบวา่ นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีไมส่มบรูณ์มากท่ีสดุ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 กล่าวคือ นักเรียนอธิบายว่าสีของสารประกอบเชิงซ้อนของธาตแุทรนซิชนัขึน้อยู่กับลิ
แกนด์หรือไอออนท่ีเกิดจากอะตอมหรือกลุ่มอะตอม แต่ไม่ได้บอกถึงปัจจัยอื่นท่ีส่งผลต่อสีของสารประกอบเชิงซ้อน เช่น เลข
ออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชัน และจ านวนหรือชนิดของลิแกนด์ท่ีมาเกาะ นอกจากนีแ้นวคิดดงักล่าวยังพบนักเรียนท่ีมี
นักเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางส่วนและแนวคิดคลาดเคลื่อนบางส่วน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
กล่าวคือ นักเรียนอธิบายว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อสีของสารประกอบเชิงซ้อนคือลิแกนด์ แต่ไม่ขึน้กับเลขออกซิเดชัน เมื่อ
พิจารณาถงึสาเหตท่ีุท าให้นกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์บางสว่นและคลาดเคลื่อนบางส่วน อาจเน่ืองมาจากผู้ วิจยั
ยกตวัอย่างการพิจารณาลิแกนด์และเลขออกซิเดชนัน้อย ไม่หลากหลายและไม่ได้เน้นย า้ในเร่ืองดงักล่าว สอดคล้องกบั
อนทิุนสะท้อนความคิดของนกัเรียนท่ีนกัเรียนบางสว่นยงัไมเ่ข้าใจกบัค าวา่ “ลิแกนด์" คืออะไร 
 แนวทางในการจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกบัการสร้างมโนภาพพลวตั เร่ืองธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสรุปมีดงันี ้
 ขัน้ก าหนดสถานการณ์ ผู้ วิจัยได้ใช้ตวัอย่างสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในระดบัชุมชน สงัคม หรือระดบัโลก หรือ
สถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนมีความสนใจ เป็นตวัแทนในการน าเสนอแนวคิดในเร่ืองท่ีจะสอน และเพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมของ
นกัเรียน เช่น การปฏิบตัิการสอน เร่ือง การเกิดกมัมนัตภาพรังสี ผู้ วิจยัใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ือง สารคดีภยัพิบตัินิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ
ไดอิชิ ประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบการถามค าถาม หรือ การปฏิบัติการสอนเร่ือง การตรวจสอบสารกัมมนัตรังสี ผู้ วิจยัใช้สื่อวีดิ
ทศัน์ เร่ือง ข่าวสารกมัมนัตรังสีร่ัวไหลในซอยพหลโยธิน 24 เพ่ือกระตุ้นความสนใจและสงสยัในเร่ืองท่ีจะสอน 
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 ขัน้ลงมือปฏิบัติงาน ผู้ วิจยัให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่มด้วยการทดลอง การสืบค้นข้อมลู และ
การใช้การทดลองเสมือนจริง ซึง่การทดลองเสมือนจริงดงักลา่ว ใช้การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ (computer simulation) ท่ี
เห็นการเปลี่ยนแปลงทัง้ 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัมหภาค ระดบัจุลภาค และระดบัสญัลกัษณ์ โดยใช้สอนหวัข้อท่ีนกัเรียนไม่
สามารถปฏิบตัิการทดลองในห้องเรียน ด้วยข้อจ ากดัของธรรมชาติของเนือ้หา และอนัตรายท่ีเกิดขึน้ เช่น การปฏิบตัิการ
สอนเร่ือง การสลายตวัของธาตกุมัมนัตรังสี คร่ึงชีวิตของธาตกุมัมนัตรังสี และปฏิกิริยานิวเคลียร์ จากนัน้ นกัเรียนน า
ข้อค้นพบหรือแนวคิดท่ีได้มาสร้างเป็นมโนภาพพลวตัท่ีเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนท่ีหยุด (animation-stop 
motion) 

ขัน้น าเสนอข้อค้นพบที่ได้ ผู้ วิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีช่วยสง่เสริมให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้แนวคิดด้วยการ
ให้นกัเรียนน าเสนอข้อค้นพบท่ีได้จากการท ากิจกรรมในขัน้ลงมือปฏิบตัิงาน แลกเปลี่ยนสิ่งท่ีได้เรียนรู้ อธิบายและลงข้อสรุป
ร่วมกนั เพ่ือน าไปสูก่ารสรุปแนวคิดส าคญัท่ีได้   

ขัน้ประยุกต์ใช้ ผู้ วิจยัใช้วีดิทศัน์น าเสนอบริบทใหมใ่ห้กบันกัเรียน เพ่ือกระตุ้นนกัเรียนให้มีการประยุกต์ใช้ความรู้
หรือแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์อื่น ๆ  หรือการประยกุต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน และมีการประเมินความ
เข้าใจในแนวคิดของนกัเรียนโดยใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย ได้แก่ การตอบค าถามในใบงาน ใบกิจกรรม แบบฝึกหดั 
และการตอบค าถามออนไลน์ เช่น การปฏิบตัิการสอนเร่ือง การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
สารกมัมนัตรังสี ผู้ วิจยัใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ือง เคร่ืองตรวจวดัรังสีแบบพกพา ท่ีสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวนัตามความ
ต้องการของผู้ ท่ีนิยมการบริโภคอาหารท่ีปราศจากรังสีปนเปือ้น หรือ การปฏิบตัิการสอน เร่ือง คร่ึงชีวิตของธาตกุมัมนัตรังสี 
ผู้ วิจยัใช้สื่อวีดิทศัน์ เร่ือง ซากเจดีย์หอยนางรม อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือให้นกัเรียนเห็นถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีคาร์บอน -14 ในการตรวจหาอายขุองซากหอยนางรม 
 โดยสรุป การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการสร้างมโนภาพพลวัต เร่ือง ธาตุแทรนซิชันและ
กัมมันตรังสี ช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนได้พัฒนาแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์มากท่ีสดุในหวัข้อ การสลายตวัของธาตกุัมมนัตรังสี  รองลงมาคือ สมบตัิของธาตแุทรนซิชนั การเกิดกมัมนั
ภาพรังสีและคร่ึงชีวิตของธาตกุมัมนัตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจสอบสารกมัมนัตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ใช้สารกมัมนัตรังสีและธาตแุทรนซิชนัในชีวิตประจ าวนั และสารประกอบเชิงซ้อนของธาตแุทรนซิชนั ตามล าดบั ส่วนแนวทางใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การน าเสนอตวัอย่างสถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ในระดบัชุมชน สงัคม หรือระดบั
โลก หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนมีความสนใจ การปฏิบตัิกิจกรรมเป็นกลุ่มด้วยการทดลอง การสืบค้นข้อมูล และ
การใช้การทดลองเสมือนจริง การใช้และสร้างมโนภาพพลวัตท่ีหลากหลาย เช่น  วีดิทัศน์ (video) ภาพเคลื่อนไหว 
(animation) ภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนท่ีหยุด (animation-stop motion) การจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 
(computer simulation) ท่ีแสดงการเคลื่อนท่ีของโมเลกลุในระดบัจลุภาคเพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจแนวคิดทางเคมีท่ีเป็นนามธรรม
มากย่ิงขึน้ การให้นกัเรียนอธิบายและลงข้อสรุปร่วมกนั และการใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย  
 จากผลการวิจยัดงักลา่วจงึชีใ้ห้เห็นวา่การท่ีนกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ือง ธาตแุทรนซิชนัและกมัมนัตรังสี 
อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นสถานการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนโดยตรงหรือ
สถานการณ์จริงในระดบัชมุชน สงัคม หรือระดบัโลก หรือสถานการณ์ปัญหาท่ีนกัเรียนมีความสนใจ เน้นกิจกรรมการลงมือปฏิบตัิ
จริง และนกัเรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือชีวิตจริงได้ ประกอบกบัการใช้มโนภาพพลวตัท่ีช่วย
สง่เสริมให้นกัเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทัง้ในระดบัมหภาค ระดบัจุลภาค และระดบัสญัลกัษณ์ เข้าด้วยกนั ท าให้นกัเรียน
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เข้าใจในแนวคิดทางเคมีท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั จินดา พราหมณ์ช ู(2553), ภรณ์ภสัสร จ่าชยัภมูิ (2553), 
Bennett and Lubben (2006) ท่ีกลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานนีช้่วยพฒันาแนวคิดของนกัเรียนได้ นอกจากนี ้
การใช้และสร้างมโนภาพพลวตัท่ีหลากหลายช่วยให้นกัเรียนสามารถมองเห็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมมากขึน้  (รัตติยา นามงาม
, 2557; วรวฒัน์ จิราธิวฒันาณกุลุ, 2557) 

อย่างไรก็ตามผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นวา่ยงัมีนกัเรียนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์แบบไม่สมบูรณ์ และมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์บางสว่นและคลาดเคลื่อนบางส่วน ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะความรู้พืน้ฐานของนกัเรียนมีผลต่อการเรียนรู้ในเร่ืองต่อไป 
กล่าวคือ หากนักเรียนมีความรู้พืน้ฐานท่ีไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีต้องอาศยั
ความรู้พืน้ฐานนัน้ได้ เช่น นกัเรียนบางสว่นไมส่ามารถหาคา่เลขออกซิเดชนัได้ซึง่เป็นพืน้ฐานตอ่การเรียนเร่ืองสมบตัิของ
ธาตแุทรนซิชนั หรือนกัเรียนบางสว่นไมเ่ข้าใจเร่ืองสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่การศกึษาเร่ืองการสลายตวั
ของธาตุกัมมันตรังสี เป็นต้น  จากผลการวิจัยดงักล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตท่ีผ่านมาซึ่งพบว่า การท่ีนักเรียนมี
ความรู้พืน้ฐานท่ีไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้นักเรียนเกิดแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์ส าหรับการเรียนในเร่ืองถัดไป 
(Osborne and Cosgrove, 1993) 
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บทคัดย่อ 
งานวิ จัย  มี วัตถุประสง ค์ เพื่ อศึกษาจุดก า เนิดและพัฒนาการของ โครงการ  สควค .  ระยะที่  3                           

ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเมินการบริหารจดัการ ประสิทธิผลของโครงการ ศึกษาแนวปฏิบตัิที่ดีและอนาคต
ภาพของโครงการ เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตบรรยาย
และการวิเคราะห์อปุนยั ก าหนดตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน ผลการวิจยัระบวุ่า ศนูย์เข้าร่วมเป็นศนูย์ผลิตนิสิต
ทนุ สควค.ตัง้แตร่ะยะที่ 1 จึงมีประสบการณ์และแนวปฏิบตัิที่ดีในการบริหารจดัการโครงการและสง่ผลต่อการด าเนินการ
โครงการในปัจจุบนั มีการด าเนินการตามตวับ่งชีทุ้กตวั หลกัสตูรมีคุณภาพระดบัดี แนวปฏิบตัิที่ดีคือ  มีประสบการณ์ 
ทีมงานที่เข้มแข็ง ความเช่ียวชาญ ตรวจสอบและสะท้อนความคิดอย่างต่อเนื่อง ท างานอิงมาตรฐาน น าข้อค้นพบจาก
งานวิจยัด้านการพฒันาวิชาชีพครูมาปรับใช้ สร้างอตัลกัษณ์และอนาคตภาพ ศนูย์มหาวิทยาลยัฉายภาพบณัฑิตที่จบจาก
ศนูย์มีความเป็นผู้น า เช่ียวชาญด้านการสอน สร้างสรรค์นวตักรรมการศกึษา มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและวิชาการ 
มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ของตนเองและสงัคมมีจิตสาธารณะ 

 
 

ABSTRACT 
This study aims to study the origin and development of Kasetsart University’s Center for PSMT 

Project, evaluate the administration, management, and outcomes, study the good practice and postulate 
preferable future of the program. The data collection includes questionnaire survey, interviewing,                
and document analysis. The data were analyzed using descriptive statistics and inductive approach.         
The indicators and criteria were made. The Center had experience and good practices that was passed on 
to the current working committees. It met the benchmarks and standards; the curriculum was evaluated at 
Good level by internal auditors. The success may have stemmed from experience, teamwork, expertise, 
reflective practice, goal oriented process, research-informed practice, and setting and building the identity in 
the graduates. It forecasted the graduates to be a change agent, an expert in teaching innovation,            
have academic honesty and bravery, and be socially responsible and pubic-minded.  
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ค าน า 
 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  และสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือผลิตครูตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา  ระยะท่ี 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีความเข้มแข็งทางวิชาการ  มีความช านาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณใน
วิชาชีพครู  จึงคดัเลือกผู้ ท่ีส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และมี
ความศรัทธาในวิชาชีพครู  เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาโททางการศกึษา ใช้เวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  และเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุในโรงเรียนท่ีมีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโรงเรียน
มาตรฐานสากลหรือโรงเรียนท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสอนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.)  (สถาบันส่ง เส ริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,  2556)  ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ได้ด าเนินการโครงการดงักลา่วมาเป็นเวลา  3  ปี  (พ.ศ. 2556- 2559)  และนิสิตทุน
โครงการ สควค.  รุ่นท่ี 1  (พ.ศ. 2556)  ได้ส าเร็จการศกึษาตามเกณฑ์ของนิสิตนกัศกึษาทุนโครงการ สควค. แล้ว 
จึงเห็นควรด าเนินการศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของศนูย์คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
เพ่ือประเมินและน าผลการประเมินโครงการดงักล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการพัฒนาโครงการ สควค. ของ
ศูนย์ และเป็นการสงัเคราะห์แนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ในเชิง
นโยบายและในระดบัปฏิบตัิในวงกว้างตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาจดุก าเนิดและพฒันาการของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2. เพ่ือประเมินการบริหารจดัการโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
3. เพ่ือประเมินประสทิธิผลของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4. เพ่ือศกึษาการปฏิบตัิท่ีดีของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5. เพ่ือศกึษาอนาคตภาพของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ระดบัมหาวิทยาลยัและระดบัชาติ 

  
วิธีการวิจัย 

 การวิจัยนีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน (รัตนะ บัวสนธ์, 2553) สิ่งท่ีประเมินได้แก่ การบริหารจัดการ 
ประสิทธิผล ทัง้นี ้โดยมีบริบทการวิจัยคือศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศูนย์ผลิตนิสิตทุน โครงการ 
สควค. ระยะท่ี 3 จึงได้ศกึษาและรายงานจุดก าเนิดและพฒันาของศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ด้วย อนัเป็น
ลกัษณะเฉพาะท่ีสง่ผลตอ่มมุมองและการปฏิบตัิของศนูย์มหาวิทยาลยั นอกจากนีง้านวิจยันีย้งัใช้วิธีการวิจยัเชิง
อนาคต (จุมพล พูนภทัรชีวิน, 2559) เพ่ือฉายภาพอนาคตท่ีเป็นไปได้ ตลอดจนทางเลือกของอนาคตต่าง ๆ ของ
ศนูย์มหาวิทยาลยั โดยอิงพืน้ฐานข้อมลูและข้อค้นพบท่ีจะได้จากการวิจยั (Trend Extrapolation) ผลการท านาย
จะช่วยวางแผนและก าหนดนโยบายตลอดจนแนวทางการด าเนินการในอนาคต  
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พลวิจัยและแหล่งข้อมูล   
 ในการประเมินโครงการ สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากผู้ ท่ี
เก่ียวข้องได้แก่ ผู้ ริเร่ิมโครงการฯ จ านวน 3 คน คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ฯ จ านวน 16 คน  อาจารย์
ผู้สอน จ านวน 8 คน อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 16 คน อาจารย์พ่ีเลีย้ง จ านวน 36 คน นิสิตปัจจุบนั จ านวน 23 คน 
บัณฑิต จ านวน 36 คน และผู้ ใช้บัณฑิต นอกจากนีย้ังวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ สควค. ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ รายงานผลการเรียน บนัทึกการนิเทศ 
แฟ้มสะสมผลงานของนิสิตขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายงานผลการด าเนินงานโครงการพฒันานิสิต   
 

เคร่ืองมือวิจัย  
 ในการเก็บข้อมลูวิจยัจากผู้ให้ข้อมลู คณะผู้ วิจยัรวบรวมข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือ ตอ่ไปนี ้

1.  แบบสมัภาษณ์ประธานคณะกรรมการด าเนินการโครงการ วพว. (สควค.ระยะท่ี 2) จ านวน 1 ฉบบั 
2.  แบบสมัภาษณ์ส าหรับการสนทนากลุ่ม (focus group) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ สควค. 

ระยะท่ี 1 ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เพ่ือสะท้อนแนวคิดเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการและการด าเนินงาน และแบบสมัภาษณ์เพ่ือสะท้อนความคิดเก่ียวกบัอนาคตภาพของโครงการฯ 

3.  แบบสอบถามออนไลน์ผู้ ใช้บณัฑิตเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและสมรรถนะของบณัฑิต สควค.  
รุ่นท่ี 1 จ านวน 1 ฉบบั  

4.  แบบสอบถามออนไลน์บณัฑิต สควค.รุ่นท่ี  1 ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลกัสตูรและการ 
ด าเนินงานของศนูย์มหาวิทยาลยั  

5.  แบบสอบถามออนไลน์นิสิตปัจจุบนั (รุ่นท่ี 2 และ รุ่นท่ี 3) ได้แก่ แบบสอบถามเพ่ือประเมินหลกัสตูร
และการด าเนินงานของศนูย์มหาวิทยาลยั 

6.  แบบสมัภาษณ์อาจารย์พ่ีเลีย้งและอาจารย์นิเทศเก่ียวกบักระบวนการจดัการฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพและความรู้ความสามารถของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นอกจากนีค้ณะผู้ วิจัยยังได้วิเคราะห์เอกสารเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตอบค าถามวิจัย ได้แก่  ค าสั่ง
แต่งตัง้ หนังสือราชการ รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
แฟ้มภาพ มคอ 3-6 มคอ. 7 SAR  
 

กระบวนการพัฒนาเคร่ืองมือ มีดงันี ้
1. ก าหนดวตัถปุระสงค์ของเคร่ืองมือตามกรอบแนวคิดในค าถามเชิงประเมิน แล้วระบุค าถามท่ีต้องการ

หาค าตอบ แหลง่ข้อมลูที่จะน าข้อมลูไปจดัเก็บ  ผู้ ให้ข้อมลู  ลกัษณะและรูปแบบของเคร่ืองมือ 
2. สร้างข้อก าหนดลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือแต่ละชนิด ระบุประเด็นค าถามย่อยเพ่ือให้ได้ค าตอบท่ี

ครอบคลุมและเพียงพอต่อการตอบค าถาม และเขียนรายการข้อค าถามท่ีจะให้ผู้ ให้ข้อมูลตอบ จัดรูปแบบ
เคร่ืองมือให้ชดัเจน อา่นง่าย 

3. คณะผู้ วิจัยประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาเคร่ืองมือแต่ละชนิด ท าการปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมทัง้ในด้านความตรงเชิงเนือ้หา และความตรงเชิงโครงสร้าง แล้วน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 
 4. น าเคร่ืองมือฉบบัจริงไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 เน่ืองด้วยข้อมูลท่ีวัดได้มีทัง้ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับข้อมูลเชิง
ปริมาณ จะใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย  (สุภางค์  จันทวานิช,  
2545) คือ อา่นข้อมลูโดยละเอียดและลดทอนข้อมลู ค้นหารูปแบบหรือแนวโน้ม หาความเช่ือมโยงระหว่างข้อมลู 
เพ่ือสร้างความหมายและหัวเร่ือง ( theme) ตามล าดับ  ในการสร้างความเช่ือถือให้กับการวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้ วิจยัใช้เทคนิคตรวจทานยืนยนัข้อมลู วดัเร่ืองเดียวกนัจากผู้ให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย หรือใช้วิธีการวดั
หลายวิธี นอกจากนีย้ังมีการตรวจทานความถูกต้องระหว่างคณะผู้ วิจัยเพ่ือป้องกันการเกิดอคติในการ
ตีความหมายและลงข้อสรุป   
 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
 ในการประเมิน คณะผู้ วิจยัได้ก าหนดตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์ในการประเมิน ซึง่การก าหนดตวับ่งชีม้าจากการ
สงัเคราะห์มาตรฐานหลกัสตูรของ สกอ. ตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์          
ปีการศกึษา 2558 มาตรฐานวิชาชีพของครุุสภาและคณุลกัษณะบณัฑิตสควค.ท่ีพึงประสงค์ของสถาบนัส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดงันี ้

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้5 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 
1) มีคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน  2) มีการวางแผนการปฏิบัติงานและก าหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 3) มีการก ากบั ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ 4) มีการประเมินผลและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างตอ่เน่ือง 5) มีระบบสนบัสนนุและระบบคลงัสมอง 
 - เกณฑ์ในการประเมิน:  ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 

ด้านที่ 2 การด าเนินการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 1 การคัดเลือกนิสิต ได้แก่ 6) มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคดัเลือกตามท่ีผู้ ให้ทุน

ก าหนด  7) มีการด าเนินตรวจสอบคุณสมบัติ สอบสัมภาษณ์ตามแนวทางท่ีผู้ ให้ทุนและบัณฑิตวิทยาลัยมก.
ก าหนด 
 - เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ 8) มีการก าหนดอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูร อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ผู้สอน ตามเกณฑ์ สกอ. 9) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
หลกัสตูรและคณุลกัษณะบณัฑิต สควค. 7 ประการ 
 - เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 

องค์ประกอบท่ี 3 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ 10) มีการคดัเลือกอาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พ่ีเลีย้ง
ตามเกณฑ์ของคุรุสภา 11) มีการก าหนดภาระงานสอนและงานครูเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา       
12) มีการคดัเลือกโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีมีความพร้อมเป็นไปตามข้อก าหนดของครุุสภาและผู้ ให้ทุน 
13) มีกระบวนการนิเทศติดตามอย่างตอ่เน่ือง 14) มีการประเมินด้านงานครูและงานสอนจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 

- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การพัฒนานิสิต ได้แก่ 15) มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการกิจกรรม
พัฒนานิสิตและคุณลักษณะของบัณฑิต สควค. 7 ประการ 16) มีการจัดวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญและ          
จดัประสบการณ์ท่ีสง่เสริมคณุลกัษณะบณัฑิต สควค. 7 ประการ   

- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 
องค์ประกอบท่ี 5 การท าวิทยานิพนธ์ ได้แก่ 17) มีแผนและปฏิทินการท าวิทยานิพนธ์18) มีการจัด

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและร่วมท่ีมีความเช่ียวชาญ19) มีการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ การติดตาม
และโครงการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั 

- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 
ส าหรับคุณภาพวิทยานิพนธ์ของนิสิตทุน สควค. คณะผู้ วิจัยให้นิสิตท าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย

ปฏิบัติการในชัน้เรียนของตนเอง จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบประเมินโดยหาค่าความถ่ี (frequency) 
และร้อยละ (percentage) ของจ านวนคนท่ีเลือกในแต่ละช่องคะแนน จากนัน้น าจ านวนคนท่ีได้ไปคูณด้วย
น า้หนกัคะแนนในช่องนัน้ ๆ ได้แก่ 0 คะแนน 1 คะแนนและ 2 คะแนน ตามล าดบั เสร็จแล้วจึงน าค่าท่ีได้ของทุก
ช่องมารวมกันเพ่ือหาคะแนนเฉลี่ยรายข้อ (population mean, µ) โดยคะแนนเต็มรายข้อของนิสิตทุนรุ่นท่ี 1 
เท่ากบั 72 คะแนน เน่ืองจากมีนิสิตจ านวน 36 คน (36 คน x 2 คะแนน =72 คะแนน) ส่วนคะแนนเต็มรายข้อของ
รุ่นท่ี 2 อยู่ท่ี 16 คะแนน เน่ืองจากมีนิสิตจ านวน 8 คน  

จากนัน้ท าการแปลผลคะแนนรายข้อตามระดบัคณุภาพ 3 ระดบั ตามสตูรการจดัช่วงระดบัคะแนน ดงันี  ้
การจดัช่วงระดบัคะแนน  =  (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ) / จ านวนชัน้ 
 รุ่นท่ี 1 = (72 คะแนน – 0 คะแนน) / 3 = 24 คะแนน 
 รุ่นท่ี 2 = (16 คะแนน – 0 คะแนน) / 3  = 5.33 คะแนน 

ช่วงระดบัคะแนนของนิสติทนุรุ่นที่ 1 ช่วงระดบัคะแนนของนิสติทนุรุ่นที่ 2 การแปลความหมาย 
49 – 72 คะแนน 10.67 – 16.00 คะแนน ระดบัสงู 
25 – 48 คะแนน 5.34 – 10.67 คะแนน ระดบัปานกลาง 
0 – 24 คะแนน 0 – 5.33 คะแนน ระดบัต ่า 

 

องค์ประกอบท่ี 6 เครือข่ายความร่วมมือ สสวท. ศนูย์มหาวิทยาลยัและโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ได้แก่ 20) มีการแต่งตัง้คณะกรรมบริหารด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของศูนย์
มหาวิทยาลัย 21) มีการจัดประชุมชีแ้จงและการพัฒนาวิชาชีพ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ อาจารย์พ่ีเลีย้ง 
อาจารย์นิเทศ 

- เกณฑ์ในการประเมิน: ผ่านเกณฑ์เม่ือมีการด าเนินการตามตวับ่งชีค้รบถ้วนทกุข้อ 
ด้านที่ 3 ประสิทธิผลโครงการประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ 22) ผลการประกันคณุภาพหลกัสตูร

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคณุภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดบัดี  23) คุณภาพวิทยานิพนธ์อยู่ในระดบัดี 24) นิสิต
สามารถส าเร็จการศกึษาและผ่านเง่ือนไขทุนตามกรอบเวลามากกว่าร้อยละ 90 และ 25) มีนิสิตร้อยละ 5 ได้รับ
การคดัเลือกทนุ super premium 
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- เกณฑ์ในการประเมิน: ทุน premium ผ่านเกณฑ์เมื่อนิสิตทุนส าเร็จการศกึษาตามเง่ือนไขทุน สควค. 
ระยะท่ี 3 ตามก าหนดเวลา มากกว่าร้อยละ 90 ส าหรับทุน super premium ผ่านเกณฑ์เมื่อมีสดัส่วนผู้ส าเร็จ
การศกึษาท่ีผ่านมาเข้าสูท่นุ super premium มากกวา่ร้อยละ 5 

 
ผลการวิจัย 

1) ผลการวิจยัในสว่นของจดุก าเนิดและพฒันาการโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มก.ชีว้า่ศนูย์ มก. มี 
ประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการดแูลนิสิตทุนโครงการ สควค. เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็นศนูย์ผลิตนิสิตทุนครู สควค. มาตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 จึงมีประสบการณ์ในการผลิตครู ภายใต้
โครงการ สควค. มาตัง้แต่ระยะท่ี 1 จนถึงระยะท่ี 3 อีกทัง้มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ยังเป็นศูนย์ผลิตนิสิตทุน
โครงการผลิตนกัวิจยัและพฒันาด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ โครงการ วพว. ซึง่เป็นโครงการปริญญา
โทควบเอกท่ีตอ่ยอดมาจากโครงการ สควค. ระยะท่ี 1 ดงันัน้ศนูย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จงึมีประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการโครงการ สควค. และมีแนวปฏิบตัิท่ีดีจากการด าเนินโครงการโดยคณาจารย์ในอดีต ประกอบ
กับคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ชุดปัจจุบันได้น าเอาหลักการของการวิจัยปฏิบัติการ 
(Action research) มาใช้เพ่ือประเมินและสะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละด้านอย่างต่อเน่ืองทุกปี ท าให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ตามล าดบัโดยโครงการ สควค. ศนูย์ มก. มุ่งเป้า
ผลิตบณัฑิตครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 7 ประการของครู สควค. พร้อมทัง้สร้างอตัลกัษณ์“การ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรรสร้างนวตักรรม (Being a change agent; Creating innovation)”ตามนโยบาย
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

2) ผลการวิจยัในด้านการบริหารจดัการโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์ มก. พบวา่ ศนูย์มก.ได้จดัตัง้ 
คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจและขับเคลื่อน อาทิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตร์ส่วน
คณะกรรมการด าเนินงานประกอบด้วยผู้ ปฏิบัติงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นต้น นอกจากนี ้ศูนย์มก.ยังได้จัดจ้างเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานทั่วไป 1 คนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านธุรการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้คณะกรรมการ
ด าเนินงานได้จัดท าแผนการด าเนินงานรวมทัง้กรอบงบประมาณรายปีเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการโครงการ สควค. และคณะกรรมการบริหารโครงการ สควค. พิจารณา ก ากับติดตาม และให้ความ
ช่วยเหลือ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน นอกจากนีศ้นูย์มก.ยงัได้น าผลการประกนัคณุภาพภายในระดบั
หลกัสูตรและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพมาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์
อย่างตอ่เน่ืองทกุปี  

ด้านการคัดเลือกผู้ เข้ารับทุนโครงการ สควค. ศูนย์มก.มีการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบคัดเลือกตาม
ข้อก าหนดของ สสวท. และด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิและสอบสมัภาษณ์ผู้สมคัรตามแนวทางท่ีสสวท. และ
บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ก าหนดด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน พบว่า ศนูย์ มก. มีการ
ออกแบบรายวิชาในหลักสูตรยึดสาระตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
บณัฑิต สควค. โดยมีการท าแผนผงักระจายความรับผิดชอบไปยงัรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนต่าง ๆ ท่ีทาง
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ศนูย์ มก. จดัขึน้ รวมทัง้มีการจัดอาจารย์ผู้สอนและผู้ รับผิดชอบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนตามความเช่ียวชาญด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่าศูนย์ มก. มีการแต่งตัง้คณะกรรมการเครือข่ายและคดัเลือกอาจารย์นิเทศก์
และอาจารย์พ่ีเลีย้งตามเกณฑ์ของคุรุสภา มีการประชุมชีแ้จงอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลีย้งก่อนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต มีกิจกรรมพฒันาวิชาชีพให้แก่อาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลีย้งในทกุปีการศกึษา 
มีการก าหนดภาระงานสอนและการปฏิบัติงานครูของนิสิต สควค.ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา 
ส าหรับการนิเทศ ศนูย์ มก. ใช้การนิเทศ 4 ฝ่าย ได้แก่ อาจารย์นิเทศก์จากคณะศกึษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์จาก
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์พ่ีเลีย้งและตวันิสิตเอง เป็นผู้ประเมินการสอนของนิสิตโดยการนิเทศจะเร่ิมจากการให้
นิสิตเป็นผู้ สะท้อนความคิดความรู้สึกเก่ียวกับการสอนของตนเองก่อน จากนัน้อาจารย์จึงให้ข้อเสนอแนะและ
ก าลงัใจในภายหลงั โดยมีจ านวนครัง้ของการนิเทศทัง้สิน้ 4 ครัง้ต่อภาคการศกึษาซึง่ท าให้นิสิตได้พฒันาตนเอง
อย่างตอ่เน่ือง  

ด้านการพฒันานิสิตศนูย์ มก.ยึดการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นครูตามท่ีครุุสภาสสวท.และหลกัสตูร 
ก าหนด โดยท าแผนผังการกระจายความรับผิดชอบไปยังรายวิชาและกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน รวมทัง้จดัอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและกิจกรรม โดยมีการก ากบัติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเน่ืองจากคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการ สควค. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ด้านการควบคุมคุณภาพการท าวิทยานิพนธ์ศูนย์ มก. มีการจัด
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัและร่วมซึ่งมีความเช่ียวชาญประเด็นวิจยัของนิสิต และยงั เปิดโอกาสให้นิสิต
เป็นผู้ เลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเองอีกทัง้ศนูย์ มก.มีแผนงานการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีใช้
กลยทุธ์การน าเป้าหมายและผลผลิตเป็นตวัตัง้ (Goal and product directed strategy) เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานมีการจดัตารางเวลาให้นิสิตพบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีชดัเจน
และตอ่เน่ืองมีระบบก ากบัติดตามช่วยเหลือการท าหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษา ทัง้จากการท่ีอาจารย์ต้องรายงาน
ความก้าวหน้าของนิสิตในท่ีประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาและการติดตามความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตจากการท่ีนิสิตประชุมน าเสนองานวิจัยร่วมกันมีการช่วยเหลือและสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยการจดัรายวิชาต่างๆ และประสบการณ์ในโรงเรียนท่ีเอือ้ให้นิสิตเกิดความรู้ความเข้าใจ
และสร้างสรรค์งานเขียนอันเก่ียวเน่ืองกับวิทยานิพนธ์ รวมทัง้สามารถเช่ือมโยงตัวแปรท่ีสนใจศึกษาเข้ากับ
สถานการณ์ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนได้ นอกจากนี ้ศนูย์ มก. ยงัได้จดัประสบการณ์เก่ียวกบัประเด็นวิจยัในระดบั
นานาชาติให้แก่นิสิตอย่างต่อเน่ือง ในการสอบโครงการวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขัน้สุดท้ายมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกมหาวิทยาลยัด าเนินการสอบ
ในลกัษณะเปิดคือมีการประชาสมัพนัธ์ให้ผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมรับฟังและซกัถามได้    

3) ผลการวิจยัในสว่นของประสิทธิผลของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์มก. พบว่า จากผลการประกนั
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 2557 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึษา มีมาตรฐานและคุณภาพเฉลี่ยในระดบัดี (3.38 คะแนน)ทัง้ตวัป้อน กระบวนการ 
และผลผลิต มีจ านวนอาจารย์และคณุสมบตัิอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานสกอ. บณัฑิต นิสิตอาจารย์ หลกัสตูร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดับดี โดยองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพท่ีได้คะแนนสูงสุดคือบัณฑิตได้ 4.00 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณภาพระดับดีส่วนผลการประกัน
คณุภาพภายในระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2558 พบว่า หลกัสตูรฯมีผลการประเมินเฉลี่ยในระดบัดีเช่นเดียวกบั
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ปีการศกึษาท่ีผ่านมา แต่มีคะแนนเพ่ิมขึน้จากเดิมเป็น 3.57 คะแนนและองค์ประกอบท่ียงัคงมีคะแนนสงูสดุคือ
บณัฑิต ได้ 4.72 คะแนน ซึง่ถือวา่อยู่ในระดบัดีมาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอแนะส าคญัท่ีได้รับจากคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพหลกัสูตรฯ ในทัง้ 2 ปีการศึกษา คือหลกัสตูรฯ ควรสนับสนุนให้นิสิตน าเสนองานวิจัยแบบปาก
เปลา่และตีพิมพ์บทความวิจยัในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 1 และ SCOPUS มากขึน้ 

ส าหรับด้านคณุภาพของวิทยานิพนธ์จากการให้นิสิตประเมินตนเองพบว่าโดยภาพรวม นิสิตรุ่นท่ี 1 ส่วน
ใหญ่มองว่าวิทยานิพนธ์ของตนเองมีคณุภาพในระดบัปานกลาง โดยต้องปรับปรุงทัง้เร่ืองของการเขียนท่ีมาและ
ความส าคญัของงานวิจยัการตรวจเอกสารระเบียบวิธีวิจยัผลการวิจยัการสะท้อนความคิดและน าไปใช้และการ
อภิปรายผลซึง่แตกตา่งจากนิสิตครูสควค. รุ่นท่ี 2 ท่ีนิสิตเกือบทัง้หมดมองว่าวิทยานิพนธ์ของตนเองมีคณุภาพใน
ระดบัสงูโดยเฉพาะในเร่ืองการตรวจเอกสารระเบียบวิธีวิจยัและการสะท้อนความคิดและน าไปใช้อย่างไรก็ดีสิ่งท่ี
ต้องพฒันาต่อยอดในวิทยานิพนธ์ของนิสิตคือการเขียนท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยัและการอภิปรายผลท่ี
ต้องมีการเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ปัญหาท่ีพบในชัน้เรียนมากขึน้ ส่วนด้านองค์ความรู้ท่ีได้จากวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตพบวา่ นิสิตศกึษาตวัแปรท่ีเป็นท่ีสนใจในประชาคมนกัวิทยาศาสตร์ศกึษาระดบันานาชาติ ศกึษาและอ้างอิง
งานวิจัยจากวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับใช้วิธีสอนท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสมกับผลการเรียนรู้ท่ีต้องการ
พฒันาในผู้ เรียนและลกัษณะกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตหลายคนมีความแปลกใหม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้ เรียนได้ดี  

ส าหรับด้านปริมาณบัณฑิต พบว่าโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศูนย์ มก.สามารถผลิตบัณฑิตครู
วิทยาศาสตร์ได้ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลยัและตามเง่ือนไขทุน สควค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวน
นิสิตในแต่ละปีการศึกษา และยังพบว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากศูนย์ มก.  มากกว่าร้อยละ 5 ได้รับการ
คดัเลือกเข้ารับทนุ Super premium 

4) ผลการวิจยัในเร่ืองแนวปฏิบตัิท่ีดีของโครงการสควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์ มก. สรุปได้ดงันี ้คือ ศนูย์ มก. มี
การแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีมีประสิทธิภาพในการขบัเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างครอบคลุมทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตร มีแผนการด าเนินงานและจัดสรร
งบประมาณรายปี รวมทัง้ระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และช่วยเหลือเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน
และกรอบงบประมาณของผู้ให้ทนุ อีกทัง้มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบ กรอบวงเงิน และระยะเวลาในการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจนในทุกกิจกรรม/โครงการ ศูนย์ มก. มีการคดัเลือกอาจารย์ผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญในศาสตร์การสอน
และเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเช่ียวชาญในประเด็นวิจัยท่ีนิสิตสนใจ ศูนย์ มก. มีเครือข่าย
โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภาและ สสวท.และมีระบบการวางแผน ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรวมทัง้มีโครงการพฒันาวิชาชีพ
ของอาจารย์นิเทศก์และอาจารย์พ่ีเลีย้งในทุกปีศนูย์ มก. ใช้รูปแบบการนิเทศ 4 ฝ่าย คือ อาจารย์พ่ีเลีย้ง อาจารย์
นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์จากคณะวิทยาศาสตร์ และตวันิสิตเอง โดยนิสิตเป็นผู้ สะท้อน
ความคิดเก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของตนเองก่อน จากนัน้อาจารย์จะให้ข้อเสนอแนะและก าลงัใจ มีจ านวนครัง้
ของการนิเทศ 4 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา เพ่ือให้นิสิตได้พฒันาการสอนของตนเองอย่างตอ่เน่ือง 

ศูนย์ มก.มีแผนงานการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีใช้กลยุทธ์การน าเป้าหมายและผลผลิตเป็นตัวตัง้ 
(Goal and product directed strategy) เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ใช้เป็นแนวทางในการ
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ปฏิบตัิงาน และมีระบบก ากบัติดตามช่วยเหลือการท าหน้าท่ีของอาจารย์ท่ีปรึกษาและความก้าวหน้าในการท า
วิทยานิพนธ์ของนิสิต ศูนย์ มก. มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาองักฤษโดยสอดแทรกในทุกรายวิชา มีการจัด
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรทัง้ในไทยและ
ตา่งประเทศท่ีมีความเช่ียวชาญมาอบรมเร่ืองการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และการสอบภาษาองักฤษ 

จากผลการวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นสะท้อนภาพอนาคตของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ระดบัมหาวิทยาลยั
และระดับชาติดังนี  ้โครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศูนย์ มก. มีความคาดหวังให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัมีความเป็นผู้น า สร้างสรรค์นวตักรรมการศกึษา มีความกล้าหาญทางจริยธรรมและวิชาการ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม ซึง่การขบัเคลื่อนสู่เป้าหมายดงักล่าวศูนย์ มก.ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรโดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิตได้สร้างนวตักรรมการสอนกิจกรรมการเรียนรู้จากการลง
มือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ให้นิสิตวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้ เรียนและพัฒนาการสอนของตนเองกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) และการวิจัยเป็นฐาน (Research-based learning) 
ควบคู่ไปกับกิจกรรมท่ีหล่อหลอมให้นิสิตมีความเป็นผู้ น า มีจิตส านึกความเป็นค รู และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสงัคม  

ผลการวิจัยข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าศูนย์ มก. ได้น าหลักการในการพัฒนาครูและโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ (Loucks-Horsley et al., 2003) มาประยุกต์ใช้ในโครงการ สควค. อย่าง
เหมาะสม  ได้แก่ 1) การเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะแบบวิทยาศาสตร์  2) การท างานร่วมกบันกัวิทยาศาสตร์  3) การ
น าหลกัสตูรไปใช้  4) การใช้หน่วยการเรียนรู้ใหมแ่ทนหน่วยการเรียนรู้เดิม  5) การพฒันาและการปรับปรุงหลกัสตู
6) การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ  7) การอภิปรายกรณีศกึษา  8) การส ารวจงานและความคิดของนกัเรียน  9) การสร้าง
กลุม่เรียนรู้ร่วมกนั  10) การแนะแนวและการนิเทศ  11) การเป็นหุ้นสว่นกบันกัวิทยาศาสตร์ในธุรกิจอตุสาหกรรม
และมหาวิทยาลยั12) การสร้างเครือข่ายวิชาชีพ  13) การประชุมเชิงปฏิบตัิการการเรียนรู้ในสถาบนัการเรียน
รายวิชาและการสมัมนา  14) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพฒันาวิชาชีพและ 15) การพฒันานกัพฒันาวิชาชีพ   
 

การอภปิรายผล 
 จากผลการประเมินการบริหารจัดการ ประสิทธิผลและแนวปฏิบัติท่ีดี คณะผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัย
ความส าเร็จ พบวา่ มีหลายปัจจยั ปัจจยัแรกคือ ประสบการณ์ในการเป็นศนูย์ผลิตนิสิตทนุ สควค.มาก่อน ท าให้มี
แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการบริหารจัดการ และระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการชุด
ปัจจบุนัสามารถน าไปปรับใช้ได้ ปัจจยัท่ีสองคือ ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์ท่ี
มีอย่าง     แนบแน่น ท าให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการนิเทศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการควบคมุ
การท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีอาจารย์จากทัง้สองฝ่ายร่วมกันด าเนินการ ปัจจัยท่ีสาม คือสะท้อนความคิดและการ
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง อนัเป็นผลพ่วงของกระบวนการประกันคณุภาพการศึกษา ซึ่งท าให้ศูนย์
มหาวิทยาลยัเกิดความตื่นตวัตลอดเวลา มีการสะท้อนความคิดจากการปฏิบตัิและปรับปรุงการบริหารจัดการ
อย่างต่อเน่ือง จนเกิดแนวปฏิบัติท่ีดี ปัจจัยท่ีสี่ คือการด าเนินการโดยใช้เป้าหมายเป็นตวัขับเคลื่อน อันได้แก่ 
มาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพของ สกอ. มาตรฐานวิชาชีพของครุุสภาและเง่ือนไขของโครงการทุน สควค. ดงัจะเห็นได้
จากการออกแบบหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีตอบสนองเป้าหมาย ปัจจยัท่ีห้า คือระบบสนับสนุนและ
คลงัสมอง ระบบสนับสนุนในท่ีนีค้ือ งบประมาณ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและทรัพยากร การ
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จดัท าแผนงบประมาณท าให้ศนูย์มหาวิทยาลยัมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ครอบคลมุตาม
จุดประสงค์ของผู้ ให้ทุน มีเจ้าหน้าท่ีช่วยท างานส านกังานต่าง ๆ ซึง่โครงการ สควค. มีงานเอกสารมาก และต้อง
ประสานงานกบัหลายฝ่ายอยู่เสมอ ศนูย์มหาวิทยาลยัมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ท่ีจ าเป็น อาทิ ฐานข้อมลูงานวิจยั
ท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จดัซือ้ มีหนงัสือด้านวิทยาศาสตร์ศกึษาท่ีทนัสมยั ซึง่ศนูย์มหาวิทยาลยัได้จดัสรร
งบประมาณในการจัดซือ้ทุกปี ในด้านคลงัสมอง ศูนย์มหาวิทยาลยั มีการก าหนดอตัลกัษณ์ของบัณฑิต สควค.
จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Being a Change Agent; Creating Innovation) และได้บริหารและจดัการ
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีมุง่เป้าหมาย มีอนาคตภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 ในด้านการพฒันาวิชาชีพครู ศนูย์มหาวิทยาลยัได้น าหลกัการในพฒันาครูและโปรแกรมพฒันาวิชาชีพ
ครูวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพจากวรรณกรรมมาปรับใช้ (Loucks-Horsley et al., 2003; Supovitz and 
Turner, 2000) ได้แก่ หลักสูตรต้องสะท้อนภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเรียนรู้และการสอนในห้องเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าลองสถานการณ์ให้นิสิตครูมีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นผู้ เรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้ท่ีนิสิตครูจะใช้กับ
นักเรียนของเขาให้นิสิตครูทดลองสอน การให้นิสิตครูปฏิบัติการเรียนรู้แบบต่าง ๆ ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับท่ี
คาดหวงัให้ครูไปใช้สอนเด็กให้นิสิตครูท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน เป็นการให้นิสิตครูตรวจสอบการสอนของครู
เอง และตรวจสอบการเรียนรู้ของเดก็โดยการท าวิจยัในชัน้เรียน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการประเมินการบริหารจดัการ ประสิทธิผลและแนวปฏิบตัิท่ีดีของโครงการ สควค. ระยะท่ี 3 ศนูย์ 
มก. คณะผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีส่งผลให้การผลิตบัณฑิตครู สควค . 
เป็นไปอย่างมีคณุภาพโดยปัจจยัแรกคือประสบการณ์ในการเป็นศนูย์ผลิตนิสิตทนุ สควค.มาอย่างยาวนาน ท าให้
ศูนย์ มก. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดปัจจุบันสามารถน ามาปรับใช้ได้ปัจจยัท่ีสองคือความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะ
ศกึษาศาสตร์ท่ีมีอย่างแนบแน่น ท าให้เกิดความเข้มแข็งในกระบวนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการ
ควบคมุการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ปัจจัยท่ีสามคือการใช้การวิจยัปฏิบัติการในการด าเนินงาน อนัเป็นผลพวง
จากกระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษา ซึง่ท าให้ศนูย์ มก. มีความตื่นตวัและมีการสะท้อนความคิดจากการ
ปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองจนเกิดเป็นแนวปฏิบตัิท่ีดี ปัจจยัท่ีสี่คือ การด าเนินงานศนูย์ มก.โดยใช้กลยุทธ์เป้าหมายและ
ผลผลิตเป็นตวัขบัเคลื่อน อนัได้แก่ มาตรฐานคณุวฒิุวิชาชีพของ สกอ. มาตรฐานวิชาชีพของครุุสภาและเง่ือนไข
ของโครงการทนุ สควค. ดงัจะเห็นได้จากการออกแบบหลกัสตูรและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีตอบสนองเป้าหมาย
และผลผลิตดงักล่าวและปัจจัยท่ีห้าคือระบบสนับสนุนในท่ีนีค้ือการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและ
ทรัพยากร การจัดท าแผนงบประมาณ ซึ่งท าให้โครงการ สควค. ศูนย์ มก. สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ครอบคลมุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคุณภาพของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยท่ี

สมัพนัธ์กบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา กลุ่มตวัอย่างคือ นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ จ านวน 124 คน ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถามคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา มีค่าความเช่ือมัน่ระหว่าง  .852 - .904 สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ คาโนนิคอล  พบว่า 
ค่าน า้หนกัความส าคญั และค่าสหสมัพนัธ์คาโนนิคอลของปัจจยัด้านนกัศกึษา ปัจจยัด้านผู้สอน ปัจจยัด้านท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์กบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษา มีค่าน า้หนกัท่ีส่งผลซึง่กนัและกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ฟังก์ชนั โดยค่าสหสมัพนัธ์คาโนนิคอล
เท่ากบั .660, .622, .415 ตามล าดบั  
 

ABSTRACT 
             The aims of this research were to study the quality of graduate students and to analyze the factors 
related to the quality of graduate students. The sample group comprised 124 graduate students 
Educational Administration in Nakhon Sawan Rajabhat University selected by Stratified Random Sampling. 
The research tool used in this research to analyze the quality of graduate students was a questionnaire 
while for the factors related to the quality of graduate students, the research tool was Canonical 
Correlation. 

              The findings of the research were as follows: the Canonical  Weights and Canonical Correlations 
of the student's factor, lecturer factor, mentor factor, environment factor and experience-enhancing 
activities, with the quality of graduate students had Canonical Weights related to the levels of statistical 
significance of .660, .622 and .415 respectively. 
 

Key Words: The Analysis of Factors, Quality of Student, Graduate Student 
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ค าน า 
 การจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทยปัจจบุนัด าเนินการภายใต้กรอบของพระราชบญัญัติการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545) ซึง่การพฒันาคณุภาพบณัฑิตมีความส าคญัต่อการพฒันาประเทศไทย 
และเป็นภารกิจหนึ่งของสถาบนัอดุมศกึษา  การพฒันาคณุภาพบณัฑิตไทย มีความส าคญัด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ        
(1) ความท้าทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอดุมศึกษา ในประเด็นการบริการการศกึษาข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้าย
นกัศกึษาและบณัฑิตอนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ (2) สถาบนัอดุมศกึษามีความจ าเป็นท่ี
จะต้องสร้างความมัน่ใจแก่สงัคมว่า สามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ (สุบิน ยุระรัช, 2556) ส าหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานัน้ถือเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
นกัวิชาการและนกัปฏิบตัิ ในสาขาวิชาตา่ง ๆ  ในระดบัมืออาชีพ เพ่ือมาเสริมสร้างและผลกัดนักระบวนการพฒันาประเทศใน
มิติต่าง  ๆให้ก้าวหน้าในท่ามกลางกระแสของการแข่งขนักนัทัว่โลกอย่างรุนแรง (อทุยั ดลุบเกษม, 2557) ดงันัน้การเผชิญ
สถานการณ์และการประยกุต์ความรู้มาใช้จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างสมดุล รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา นอกจากนีต้้องมีลกัษณะหลากหลาย มีทัง้สาระท่ีเป็นวิชาการและ
วิชาชีพ มุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสงัคม
แล้ว ต้องมีจุดมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพัฒนาวิชาการ การค้นคว้า วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และสงัคมและพัฒนาวิชาชีพ
ชัน้สูง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) ด้วยความส าคญัดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างมีความส าคญัท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาการจัด
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา และจากปัจจยัดงักล่าวท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตมหาบณัฑิต สามารถใช้ตวั
แปรท่ีเป็นสาเหตเุหล่านีไ้ปใช้เป็นข้อมลูเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในการรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาในการเข้า
ศกึษาตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
การตรวจเอกสาร 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2552) กล่าวถึง การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอดุมศึกษาของประเทศไทย   หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาพัฒนาขึน้ในตนเอง จาก
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหวา่งการศกึษา ซึง่ก าหนดผลการเรียนรู้ให้บณัฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ด้งนี ้ 1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
หมายถึง การพฒันานิสยัในการประพฤติอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ความ 
สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขดัแย้งทางคา่นิยม การพฒันานิสยัและการปฏิบตัิตนตามศีลธรรม 2) ด้านความรู้  หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลกัการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการ ต่าง  ๆและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการ วิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลกัการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ  ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4) ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
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หมายถงึ ความสามารถในภารท างานเป็นกลุม่ การแสดงถงึ ภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสงัคม ความลามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบ ในการ เรียนรู้ของตนเอง และ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทัง้การพดู การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีสมัพันธ์กับคุณภาพของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา (ดวงจันทร์  เดียววิไล (2532), 
เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2541), พรเทพ  ไทยรักษ์ (2539) และอ านาจ  จันทร์แป้น (2541) ได้แก่  ปัจจัยด้านนักศึกษา 
ประกอบด้วย  ความสนใจในการเรียน (X1)  ความรู้ความสามารถพืน้ฐาน (X2) ความส าเร็จท่ีต้องการ (X3)  ปัจจัยด้านผู้สอน 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในเนือ้หาท่ีสอน (X4) ความสนใจและเอาใจใส่นกัศึกษา (X5) บุคลิกภาพของผู้สอน (X6)  
ปัจจัยด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการวิจัย (X7) ความรู้ความสามารถในการบริหาร
การศึกษา(X8) ความสามารถในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ (X9) การให้เวลากับนักศึกษา (X10) และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการศกึษา (X11) การจดักิจกรรม
เสริมประสบการณ์ (X12)    ตัวแปรตาม คือ คณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ( อดลุย์  วิริยเวชกุล,   2541) ได้แก่ 
ความสามารถในเชิงวิชาการ (Y1)  การเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ (Y2) ความรู้ความเข้าใจในปฏิรูปการศกึษา (Y3) ความสามารถในการ
บริหารจดัการ (Y4) 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ปัจจัยด้านนักศึกษา ด้านผู้ สอน ด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์มีสหสมัพนัธ์แบบคาโนนิคอลกบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 2. ปัจจัยด้านนักศึกษา ด้านผู้ สอน ด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์อย่างน้อยหนึง่ปัจจยัสง่ผลซึง่กนัและกนักบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์  ปีการศกึษา 2559 ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 124 คน  
เคร่ืองมือการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลู
ทั่วไปของนักศึกษา ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และตอนท่ี 3 
แบบสอบถามคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือให้ทราบลกัษณะการแจกแจงในแต่ละตวัแปร โดยใช้สถิติ
พืน้ฐานบรรยายให้ทราบคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา โดย  Canonical Correlation  
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า ชุดตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านนักศึกษา ปัจจัยด้านผู้ สอน ปัจจัยด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ โดยภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยู่ระดบัมากและมากท่ีสดุ โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัด้านผู้สอน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม
และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปัจจยัด้านนกัศกึษา และปัจจยัด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และชุดตวัแปรตาม คือ  คณุภาพของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับ จากความรู้ความเข้าใจในปฏิรูป
การศกึษา การเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ความสามารถในการบริหารจดัการ และความสามารถในเชิงวิชาการ ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 
1   
Table 1 : The basic statistics of the independent variables with the dependent variables. 

variables   SD mean 
Student Factors 4.139 .378 high 
 Learning attention (X1) 4.206 .451 high 
 Basic knowledge and abilities (X2) 3.739 .552 high 
 Desire to succeed (X3) 4.471 .454 highest 
Lecturer Factors 4.507 .381 highest 
 Knowledge and understanding of teaching materials (X4) 4.450 .489 highest 
 Interest in and empathy for students (X5) 4.441 .482 highest 
 Personality of lecturers (X6) 4.629 .411 highest 
Mentor Factors 3.935 .233 high 
 Knowledge and ability in research (X7) 3.854 .336 high 
 Knowledge and ability in educational administration (X8) 4.107 .458 high 
 Ability to guide on thesis (X9) 4.066 .425 high 
 Time spent with students (X10) 3.711 .557 high 
Environmental/experience-enhancing Factors 4.325 .404 highest 
  Environment and atmosphere for education (X11) 4.285 .481 highest 
  Environmental and Experience-enhancing activities (X12) 4.366 .513 highest 
Quality of graduate 4.297 .408 highest 
 Academic ability (Y1) 4.177 .479 high 
 Visionary ability (Y2) 4.344 .488 highest 
 Knowledge and ability in education reform 4.348 .469 highest 
 Ability in administration and management (Y4) 4.320 .443 highest 
 
 2. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอิสระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า ค่า
สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตวัแปรอิสระปัจจัยด้านนกัศึกษา ปัจจยัด้านผู้สอน ปัจจยัด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ กับชุดตวัแปรตามคุณภาพของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มีค่า
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เรียงตามฟังก์ชนัท่ี 1, ฟังก์ชนัท่ี 2, ฟังก์ชนัท่ี 3 และฟังก์ชนัท่ี 4  เท่ากบั .660, .622, .415 และ .319 ตามล าดบั ผลการวิเคราะห์
ดงัตารางท่ี  2 
 
Table 2 :  The canonical correlation between the set of  independent variables and the set of dependent variables. 
Function 

F 
Canonical 

correlation (Rc) 
Eigen value 
 (R2c) 

Wilk’s Lambda 

  

Chi-square 
2  

df p 
 

1 .660 .435 .257 155.474 48.000 .000 
2 .622 .386 .456 90.021 33.000 .000 
3 .415 .172 .743   33.988 20.000 .026 
4 .319 .101 .898 12.326   9.000   .196 

 
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าน า้หนักความส าคัญคาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรอสิระกับชุดตัวแปรตาม พบว่า 
ค่าน า้หนักความส าคญัคาโนนิคอลระหว่างชุดตวัแปรอิสระปัจจัยด้านนักศึกษา ปัจจัยด้านผู้สอน ปัจจัยด้านท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ทัง้ 12 ด้าน กับชุดตวัแปรตามคุณภาพของ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาทัง้ 4 ด้าน คือ ความสามารถในเชิงวิชาการ การเป็นผู้มีวิสยัทศัน์ ความรู้ความเข้าใจในปฏิรูป
การศกึษา และความสามารถในการบริหารจดัการ  สามารถสง่ผลซึง่กนัและกนัได้ 3 ฟังก์ชนั ผลการวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 3 
 
Table 3 : The important  canonical correlation weightages between the set of  independent variables and the set of 
dependent variables. 

 
Types of variables 

 
variables 

The important canonical 
correlation weightages 
F1 F2 F3 

The set of independent variables    
Student  Factors Learning attention (X1) -.5081 -.083 .136 
 Basic knowledge and abilities (X2) -.5281 -.2611 .010 
 Desire to succeed (X3) -.7711 .467X -.152 
Lecturer  Factors Knowledge and understanding of teaching materials (X4) -.5611 -.2961 .099 
 Interest in and empathy for students   (X5) -.7471 .063 -.171 
 Personality of lecturers (X6) -.7311 -.062   -.3451 
Mentor Factors Knowledge and ability in research (X7) -.3471 -.144 .163 
 Knowledge and ability in educational administration (X8) -.127 .025 .268 X   
 Ability to guide on thesis (X9) .023   -.066 -.168 
 Time spent with students (X10) -.081 -.160 .125 
Environmental/ Environment and atmosphere for education (X11) -.4601 .157 .471 X 
Experience- Environmental and Experience-enhancing activities (X12) -.5891 -.148 -.2051 
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enhancing Factors     
The set of dependent variables    
The quality of Academic ability (Y1) -.6771 -.4611 .573 X 
Table 3 : The important  canonical correlation weightages between the set of  independent variables and the set of 
dependent variables. (continued) 

 
Types of variables 

 
variables 

The important canonical 
correlation weightages 
F1 F2 F3 

graduate students Visionary ability (Y2) -.9491 .271 X   .155     
 Knowledge and Ability in education reform (Y3) -.9081 -.2381 -.3291 
 Ability in administration and management (Y4) -.8561 -.2501 -.164 

 
วิจารณ์ 

 ผลการวิเคราะห์คา่น า้หนกัความส าคญัและคา่สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลระหวา่งชดุตวัแปรอิสระ ทัง้ 12 ด้าน กบัชดุตวัแปร
ตาม ทัง้ 4 ด้าน พบว่า สามารถส่งผลซึ่งกันและกันได้ 3 ฟังก์ชัน โดยฟังก์ชันท่ี 1 ถึงฟังก์ชันท่ี 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05 สว่นในฟังก์ชนัท่ี 4 ไมม่ีความสมัพนัธ์ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ แสดงวา่ ปัจจยัด้าน
นกัศกึษา ปัจจยัด้านผู้สอน ปัจจัยด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ มี
ความสมัพนัธ์กบัคณุภาพของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  ซึง่สอดคล้องกบั สยาม ค้าสุวรรณ (2557) พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณาการทางการเรียนรู้กบัการท างานของผู้ เรียนและบณัฑิต ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูรการเรียนการสอน 2) 
ด้านผู้ เรียน/นิสิต/นักศึกษาและบัณฑิต 3) ด้านผู้สอน/คณาจารย์/อาจารย์ท่ีปรึกษา/ อาจารย์นิเทศงาน และ 4) ด้านสถาน
ประกอบการ/ผู้บริหารสถานประกอบการ/พนกัท่ีปรึกษา/ พนกังานท่ีเป็นผู้ดแูลนกัศกึษา เช่นเดียวกบั จริยาพร ทองดี (2556) พบว่า 
การประเมินคณุภาพบณัฑิต มีการประเมินคณุภาพบณัฑิตทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้ด้านความรู้ มหาวิทยาลยัเน้นการวิจยั เน้นให้นิสิตมี
ความลกึซึง้และเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเรียน คิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประยกุต์ใช้ความรู้อย่างเป็นระบบ สร้างองค์ความรู้ใหม ่ๆ  
ตามกระบวนการของการวิจยัเป็นฐาน มหาวิทยาลยัเน้นการพฒันาสงัคม เน้นให้นกัศกึษามีความรู้จากสถานการณ์จริง แก้ไขปัญหา 
สร้างองค์ความรู้และมีปฏิสมัพนัธ์ส่วน ร่วมกบัชุมชม ด้านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา มหาวิทยาลยัเน้นการวิจัย 
ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านทกัษะ และด้านสมรรถนะ สว่นมหาวิทยาลยัเน้นการพฒันาสงัคม ประเมินในด้านสมรรถภาพการสอน ด้าน
การปฏบิัตติน มหาวิทยาลยัเน้นการวิจยั มีการประเมินผลด้านลกัษณะครูท่ีดี สว่นมหาวิทยาลยัเน้นการพฒันาสงัคม ประเมินผล
การปฏิบตัิตน และผลงานในหน้าท่ีครู ควบคูก่บัการประเมินด้านการปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา ด้านการพัฒนาคุณลักษณะ
ความเป็นครู จดัให้มีกิจกรรมการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นครู โดยมหาวิทยาลยัเน้นการวิจยั เน้นกิจกรรมด้านวิชาการ ให้
นิสิตได้เข้าร่วมเพ่ือพฒันาและเสริมสร้างการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้น าทางวิชาการ มหาวิทยาลยัเน้นการพฒันา
สงัคม เน้นกิจกรรมด้านเสริมความศรัทธาใน วิชาชีพครูและกิจกรรมพฒันาบคุลิกภาพ ให้นกัศกึษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ สงัคม จะเห็นได้ว่า ปัจจยัต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นด้านนกัศกึษาโดยนกัศกึษาจะต้องมี
ความสนใจในการเรียน มีความรู้ความสามารถพืน้ฐาน และค านึงถึงความส าเร็จท่ีต้องการ ส่วนด้านผู้สอนนัน้จะต้องมีความรู้
ความสามารถในเนือ้หาท่ีสอน มีความสนใจและเอาใจใส่นกัศกึษา และมีบุคลิกภาพท่ีดี ในด้านท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการวิจยั มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศกึษา มีความสามารถในการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ

สาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55

90



การให้เวลากับนกัศกึษา รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ย่อมมีผลต่อคณุภาพของนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศกึษาทัง้สิน้ไมว่า่จะเป็นความสามารถในเชิงวิชาการ การเป็นผู้มีวิสยัทศัน์  มีความรู้ความเข้าใจในปฏิรูปการศกึษา และมี
ความสามารถในการบริหารจดัการ  

สรุป 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบว่าปัจจัยด้านนกัศกึษา ปัจจยัด้านผู้สอน ปัจจยัด้านท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมประสบการณ์กับคุณภาพของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา มี
ความสมัพนัธ์และมีคา่น า้หนกัท่ีสง่ผลซึง่กนัและกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 3 ฟังก์ชนั  ปรากฏดงัแผนภาพ ดงันี ้
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    The relation from analysis of the canonical correlation in the first function. 
    The relation from analysis of the canonical correlation in the second function. 

Dependent Variables 

The quality of graduate students 

 

   

Academic ability (Y1) 

Knowledge and Ability in                        
education reform (Y3) 

 Ability in administration and                 
management (Y4) 

 

Visionary ability (Y2) 
 

 

Student Factors 

Lecturer Factors 

Independent Variables 

Learning attention (X1) 

Basic knowledge and abilities (X2) 

Knowledge and understanding  of                 
teaching materials (X4) 

Interest in and empathy for students   (X5) 

Mentor Factors 

            Knowledge and ability in educational administration (X8) 

Ability to guide on thesis (X9) 

Time spent with students (X10) 

Environment and atmosphere for education (X11) 

Desire to succeed (X3) 

Personality of lecturers (X6) 

Knowledge and ability in research (X7) 

Environmental/ Experience-enhancing Factors 

Environmental and Experience-enhancing activities (X12) 
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    The relation from analysis of the canonical correlation in the third function. 
Picture 1 The relationship between the independent variables and dependent variables from canonical correlation 
analysis. 
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การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โดยใช้รูปแบบ ES-RPAI ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

The Development of Vocational Curriculum Evaluation System on Internet Network   
by Using ES-RPAI Model for the Institutions under Office of the Higher Education Commission   

 

บุษราคัม ทองเพชร1*    
Bussarakam Tongpet1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) พฒันาระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สอด
รับกบัรูปแบบ ES-RPAI 2) ประเมินหลกัสตูรวิชาชีพของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) โดยใช้ระบบประเมินหลกัสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI ท่ีพัฒนาขึน้ 3) ศึกษา
ความพงึพอใจของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายท่ีใช้ระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพแบบออนไลน์ในรูปแบบ ES-RPAI  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทัง้หมด 174 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร นกัศกึษาปัจจุบนั  ศิษย์
เก่า และสถานประกอบการ  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่าระบบประเมินหลกัสูตรวิชาชีพบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI ท่ีพฒันาขึน้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก 2) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรเห็นว่า 
รายงานผลการประเมินท่ีได้จากระบบประเมิน สามารถน าไปใช้บริหารจดัการหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูรได้จริง 
โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย=4.19 Sd= 0.62)  3)ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบประเมินหลกัสตูร อยู่ในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย=3.98 Sd= 0.78) 

 

ABSTRACT 
 The objectives of the study were 1) to develop the vocational curriculum evaluation system on internet 
network in order to conform to ES-RPAI Model  2) to evaluate the vocational curriculum of institutions under the 
Office of the Higher Education Commission (OHEC) by using the developed vocational curriculum evaluation 
system on internet network in a form of ES-RPAI Model  3) to study the satisfaction of all concerned that used 
online vocational curriculum evaluation system in a form of ES-RPAI Model. The samples were selected from 
174 persons by purposive sampling consisted of  instructors of programs, current students, alumni and 
establishments. The result of the study were as follows: 1) the specialists saw that the suitability of developed 
vocational curriculum evaluation system on internet network in a form of ES-RPAI  Model  was at high level  2) 
the instructors of programs saw that  the report of evaluation result  that  received from the evaluation system 
could actually apply to manage and improve the curriculum that the suitability was at high level (mean=4.19 
Sd=0.62) and 3) the satisfaction with  the usability of curriculum evaluation system of all concerned was at high 
level  (mean=3.98 Sd=0.78).    
 
 

Key Words: curriculum evaluation system on internet network, ES-RPAI 
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ค าน า 
การประเมินหลกัสตูรถือเป็นหวัใจส าคญัและกระบวนการส าคญัส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูร เน่ืองจาก

รายงานผลท่ีได้จากการประเมินหลกัสูตรสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานประกอบการพิจารณาเพ่ือบริหาร
จดัการหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูรให้มีความทนัสมยัขึน้และสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและสถาน
ประกอบการในปัจจบุนั (บษุราคมั ทองเพชร และคณะ, 2554) และท่ีส าคญัในขณะนีก้ระทรวงศกึษาธิการมีการ
ประกาศเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ในข้อท่ี 16 เก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูร โดย
ก าหนดไว้ว่า “ให้ทุกหลกัสูตรพฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสูตรทกุปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่ไดไ้ปปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามระยะเวลาของ
หลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี ” (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2558)  อีกทัง้ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) ได้ก าหนดเกณฑ์และตวับ่งชีส้ าหรับการประเมินระดบัหลกัสตูร เพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพ
การศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาอีกด้วย (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2557)   

รูปแบบการประเมินหลกัสตูรท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัมีหลายรูปแบบ แต่รูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ีถูก
พฒันาขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และตวับ่งชีข้องการประเมินระดบัหลกัสูตร ตามท่ี  สกอ.ก าหนดนัน้ ได้แก่
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรแบบ ES-RPAI  ซึ่งผู้ วิจัยได้เป็นผู้พัฒนาขึน้ตามกระบวนการของการวิจัย ใน
งานวิจยัก่อนหน้านี ้(บษุราคมั ทองเพชร, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Figure1  ES-RPAI Model 
 

การศกึษาวิจัยครัง้นี ้มีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจดัการงาน
ด้านการประเมินหลกัสตูร โดยพฒันาเป็นระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สอดรับกบั
รูปแบบการประเมินหลกัสตูรแบบ ES-RPAI  นัน่คือให้มีรายการประเมินและวิธีการประเมินท่ีสอดรับกบัรูปแบบ 

ES-RPAI  เพ่ือช่วยให้งานประเมินหลกัสตูรในสถานศกึษาสามารถด าเนินการได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีระบบ
อินเทอร์เน็ต อีกทัง้ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและตอ่เน่ือง  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. พฒันาระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้สอดรับกบัรูปแบบ ES-RPAI  

     2. ประเมินหลกัสตูรวิชาชีพของสถานศกึษาในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) โดยใช้
ระบบ ประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI ท่ีพฒันาขึน้ 

3. ศกึษาความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายท่ีใช้ระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน
รูปแบบ ES-RPAI   

 

สมมตฐิานการวิจัย 
     1.ผลการประเมินคณุภาพของระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ  
ES-RPAI โดยผู้ เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมด้านรายการประเมิน วิธีการประเมินและเทคนิคการประเมิน อยู่ใน
ระดบัมาก 
    2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมินหลกัสูตร โดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตร 
สามารถน าไปใช้บริหารจดัการหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูรได้จริง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  
     3. ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายมีความพงึพอใจตอ่การใช้งานระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน 
รูปแบบ ES-RPAI  อยู่ในระดบัมาก 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ได้ระบบประเมิน

หลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้บริหารจดัการงานด้านการประเมินหลกัสตูร 
2. ท าให้งานประเมินหลักสูตรในสถานศึกษามีระบบและกลไก โดยท่ีผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ อาจารย์

นกัศกึษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ ใช้บณัฑิต สามารถด าเนินงานร่วมกนัได้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง อีกทัง้ยัง
เกิดความสะดวกรวดเร็วต่องานประเมินหลักสูตร เน่ืองจากสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกท่ีทุกเวลาด้วยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร สามารถน ารายงานผลการประเมินหลกัสตูรท่ีได้จากระบบประเมิน ไปใช้
เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการพิจารณาการบริหารจดัการหลกัสตูรและปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยัขึน้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ เรียนและสถานประกอบการปัจจบุนั 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร สามารถน าผลการด าเนินงานการประเมินหลกัสตูร ไปใช้ในงานประกนั   
   คณุภาพตามเกณฑ์และตวัชีว้ดั ตามท่ี สกอ. ก าหนดในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรได้ 

 

แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย 
     รูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI 
           เป็นรูปแบบการประเมินหลกัสูตรท่ีถูกพัฒนาและบูรณาการข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบการประเมิน
หลกัสตูรท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั ทัง้หมด 10 รูปแบบด้วยกนั ได้แก่ รูปแบบการประเมินของครอนบคั  สคริเวน  สเตค  
สตฟัเฟิลบีม   อลัคิน ไ ทเลอร์  แฮมมอนด์  โพรวสั  และเคริก์แพทริค (ศกัดิศ์ร ีปาณะกุล, 2542)    และรูปแบบการ
ประเมินหลกัสตูรแบบ ERPAI (บษุราคมั ทองเพชร และคณะ, 2554) เพ่ือให้รูปแบบการประเมินหลกัสตูรแบบ  
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ES-RPAI มีรายการประเมินและวิธีการประเมินท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์และตัวบ่งชีข้องการประเมินคุณภาพ
การศกึษาระดบัหลกัสตูร ตามท่ี สกอ.ก าหนด (บษุราคมั ทองเพชร, 2559)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure2  ES-RPAI Model 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบ ES-RPAI   

ส าหรับสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีขอบเขตด้านเนือ้หาดงันี ้
1. มุ่งเน้นการประเมินหลกัสูตรวิชาชีพในสถานศกึษาท่ีอยู่ในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ซึง่งานวิจยัครัง้นีเ้ป็นการประเมินหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต(5 ปี) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั, 2553) 

2. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการประเมินหลักสูตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพแบบ ES-RPAI ซึ่งเป็นการประเมินหลกัสูตรทัง้หมด 6 ด้านท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์และตวับ่งชีข้องการ
ประเมินระดบัหลกัสตูร ตามท่ี สกอ.ก าหนด ซึง่การประเมินทัง้ 6 ด้านในรูปแบบ ES-RPAI นัน้ประกอบด้วย 1) 
ด้านภาวะแวดล้อมของหลักสูตร   2) ด้านการก ากับมาตรฐานหลกัสูตรของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 3) ด้านทรัพยากรด าเนินงาน  4) ด้านกระบวนการด าเนินงานตามหลกัสตูร  5) ด้านผลสมัฤทธ์ิของ
หลกัสตูร และ 6) ด้านสภาวะแวดล้อมของหลกัสตูร 

3. การประเมินหลกัสตูรในรูปแบบ ES-RPAI มุง่เน้นการประเมินทัง้หมด 15 รายการประเมินหลกั ได้แก่         

1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2)โครงสร้างหลักสูตร 3) เนือ้หาสาระรายวิชา 4) แผนการเรียน 5) จ านวนและ

คณุสมบตัิอาจารย์ 6) ภาระงานอาจารย์ 7) การปรับปรุงหลกัสตูรตามเวลาท่ีก าหนด 8)การด าเนินงานตามกรอบ 

TQF 9) ความเหมาะสมของทรัพยากรในการด าเนินงาน ( นกัศึกษา งบประมาณ  สื่ อการเรียนการสอน  วสัดุ

อุปกรณ์ของหลกัสูตร เอกสารต ารา และอาคารสถานท่ี)  10) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 11) การวัดและการ
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ประเมินผล  12) การบริหารหลกัสตูร 13) การพัฒนาอาจารย์ 14) ความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีต่อ

หลกัสตูร และ 15) คณุภาพและคณุลกัษณะของผู้ส าเร็จการศกึษา 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีศกึษา ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 2) นกัศกึษาปัจจบุนัท่ีก าลงัศกึษาอยู่ใน

หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต(5 ปี)  (หลกัสตูรปรับปรุง 2553) ชัน้ปีท่ี 3- 5  3)บณัฑิตท่ีจบการศกึษาใน

หลกัสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลกัสูตร

ปรับปรุง 2553)  และ 4)กลุม่ผู้ ใช้บณัฑิต  รวมทัง้สิน้   294 คน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 11 คน  นกัศกึษาปัจจุบนั 80 คน 

ศิษย์เก่า 40 คน  และผู้ใช้บณัฑิต  43 คน รวมทัง้สิน้ 174 คน ซึง่ใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขัน้ตอนดังนี ้

1. ศึกษารูปแบบการประเมินหลักสูตรวิชาชีพแบบ ES-RPAI ว่าประกอบด้วยรายการประเมินหลกัๆ
อะไรบ้าง รวมถงึวิธีการประเมินและเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการประเมินในรูปแบบ 

2. พฒันาระบบประเมินหลกัสตูรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยให้มีรายการประเมินและวิธีการประเมิน ท่ี
สอดรับกบัรูปแบบการประเมินหลกัสตูรวิชาชีพแบบ  ES-RPAI  โดยโปรแกรมท่ีใช้ในการพฒันาระบบประเมินบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้ มีรายละเอียดดงันี ้ 1) ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ส าหรับสร้าง
ฐานข้อมูล 2)ใช้โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ส าหรับสร้างแบบประเมินและหน้าจอทัง้หมดของระบบ                              
3)ใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5.5 ส าหรับสร้างภาพเคลื่อนไหว 4) ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS2 ส าหรับตกแตง่ภาพ 5)ใช้โปรแกรม Crystal Report 9.0 ส าหรับสร้างแบบฟอร์มรายงานผลการ
ประเมิน 6) ใช้โปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ด้วย ASP.Net On Web Application เพ่ือเขียน
โปรแกรมควบคมุระบบทัง้หมด 

3. หาคุณภาพเบือ้งต้นของระบบประเมินหลกัสูตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ  ES-RPAI  ท่ี
พฒันาขึน้ โดยน าระบบประเมินให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการประเมินหลกัสตูร 3 ท่านเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของ
รายการประเมินและวิธีการประเมิน และให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคอีก 3 ท่านเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมด้าน
เทคนิคและวิธีการของระบบประเมินหลกัสตูร  โดยใช้แบบประเมินส าหรับผู้ เช่ียวชาญเป็นเคร่ืองมือวิจยั สดุท้าย
ปรับปรุงแก้ไขระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI  ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

4. น าระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI  ไปทดลองใช้ประเมิน
หลกัสตูรวิชาชีพของสถานศึกษาในสงักดั สกอ. ได้แก่ หลกัสตูรครุศาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑิต (5 ปี) (หลกัสตูร
ปรับปรุง 2553) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีประเมินหลักสูตรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  นกัศกึษาปัจจบุนั ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต 
 5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมีต่อการใช้งานระบบประเมินหลักสูตรบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI  ซึง่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลกัสตูร  นกัศกึษาปัจจุบนั 
ศิษย์เก่า และผู้ใช้บณัฑิต โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการเก็บรวบรวมข้อมลู ใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยท่ีได้เปรียบเทียบกบัระดบัความคิดเห็นตามเกณฑ์ของ (Best,1977)จากนัน้
สรุปผลการวิจยั 

 

 
 

Figure3 Curriculum evaluation system on internet network  
 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบ          

ES-RPAI ส าหรับสถานศึกษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  สามารถสรุปผลการวิจยัตาม
วตัถปุระสงค์การวิจยัได้ดงันี ้

1. การพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอนิเทอร์เน็ตให้สอดรับกับรูปแบบES- 
RPAI  
         ผลการวิจยัพบวา่ ผลการประเมินคณุภาพของระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
รูปแบบ ES-RPAI โดยผู้ เช่ียวชาญนัน้ โดยภาพรวมผู้ เช่ียวชาญเห็นวา่ระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพท่ีพฒันาขึน้มี
ความเหมาะสมใน ด้านรายการประเมินและวิธีการประเมิน อยู่ในระดบัมาก ด้วยค่าเฉลี่ย 4.24 และ SD = 0.68            
และด้านเทคนิคการประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ด้วยคา่เฉลี่ย 4.02 และ SD = 0.56 
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2. การประเมินหลักสูตรวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยใช้ระบบ ประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI ที่
พัฒนาขึน้ 

        ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมินหลกัสูตร โดยอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรนัน้ โดยภาพรวมผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเห็นวา่รายงานผลการประเมินหลกัสตูรท่ีได้จากระบบ
ประเมินหลกัสตูรบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI นัน้  สามารถน าไปใช้บริหารจดัการหลกัสตูรและ
ปรับปรุงหลกัสตูรได้จริง โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ด้วยคา่เฉลี่ย 4.19 และ SD = 0.62 
 

3. ศึกษาความพงึพอใจของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ใช้ระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ตในรูปแบบ ES-RPAI   

 ผลการวิจยัพบวา่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ซึง่ประกอบอาจารย์ประจ าหลกัสตูร  นกัศกึษาปัจจบุนั ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บณัฑิต โดยภาพรวมมีความพงึพอใจตอ่การใช้งานระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตใน รูปแบบ ES-RPAI  อยู่ในระดบัมาก  ด้วยคา่เฉลี่ย 3.98 และ SD = 0.78 

 

การอภปิรายผล 
ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้รูปแบบ          

ES-RPAI ส าหรับสถานศกึษาในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา มีประเดน็ท่ีน ามาอภิปรายดงันี ้
1. ผลการประเมินคุณภาพของระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ         

ES-RPAI โดยผู้ เช่ียวชาญ พบวา่มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก อาจจะเป็นเพราะวา่ รายการประเมินทัง้หมดท่ี
ถกูก าหนดในระบบประเมินหลกัสตูรบนเครืออินเทอร์เน็ต มีความสอดคล้องกบัรายการประเมินหลกั 15 รายการ
หลกัท่ีก าหนดในรูปแบบ ES-RPAI  และรายการประเมินนัน้ยงัมีความสอดคล้องกบัเกณฑ์และตวับ่งชีท่ี้ สกอ. ได้
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมินระดบัหลกัสตูรเพ่ือประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาอีกด้วย 

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรายงานผลการประเมินหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสูตร เห็นว่ารายงานผลการประเมินหลักสูตรท่ีได้จากระบบประเมินหลกัสูตรบนเครือข่ายอินเน็ต มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่า รายงานผลการประเมินหลกัสูตรท่ีได้นัน้ สามารถน าไปใช้บริหาร
จัดการหลักสูตรได้จริงและน าไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรได้จริง เช่น สามารถน าข้อมูลท่ี ได้จากรายงานผลไปใช้
ปรับปรุง เนือ้หาสาระรายวิชาท่ีสอนให้มีทนัสมยัขึน้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและผู้ ใช้บัณฑิต , ใช้
เป็นข้อมลูประกอบการพิจาณาปรับปรุงแผนการเรียนของนกัศึกษา รวมถึงสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน
ส าหรับการปรับปรุงหลกัสตูรได้ 

3. ผลการประเมินวามพึงพอใจของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีมีต่อการใช้งานระบบประเมินหลกัสตูรวิชาชีพ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน รูปแบบ ES-RPAI  อยู่ในระดบัมาก อาจจะเป็นเพราะว่า ระบบประเมินหลกัสตูรบน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีพัฒนาขึน้ ท าให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายสามารถด าเนินงานประเมินหลักสูตรได้ง่าย 
สะดวก ซึง่สามารถเข้าถงึระบบได้ทกุท่ี ทกุเวลา ด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 อย่างไรก็ตามหากจะน าระบบประเมินหลักสูตร วิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่ีพัฒนาขึน้จาก
งานวิจัยนีไ้ปใช้เพ่ือประเมินหลกัสูตรวิชาชีพในสถานศึกษาให้ได้ประสิทธิภาพนัน้ สถานศึกษาจะต้องมีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเร็วสงู เน่ืองจากระบบท่ีพัฒนาขึน้มีกราฟฟิคค่อนข้างมากท าให้
ขนาดของโปรแกรมมีขนาดใหญ่ ซึง่เหตผุลท่ีใช้กราฟฟิคคอ่นข้างมากเพ่ือให้ผู้ ใช้ไมรู้่สกึเบ่ือกบัการใช้งานระบบฯ  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ           
ES-RPAI ให้สามารถใช้ประเมินหลกัสตูรวิชาชีพได้มากกวา่ 1 หลกัสตูร ในการประเมินครัง้เดียวกนั  

2. ควรศึกษาวิจัยต่อว่า หากน าระบบประเมินหลักสูตรวิชาชีพบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ         
ES-RPAI ไปใช้ประเมินหลกัสตูรวิชาชีพอื่นแล้ว ผลการวิจยัจะแตกตา่งกนัหรือไม ่กบัผลการวิจยัในครัง้นี ้
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัว 
The Development of Grade 9 Students’ Learning Achievement and Creative Work  Process by 

Teaching Management according to Science, Technology, Engineering, and Mathematics 
(STEM)  Education in Topic of  Bangbua Canal Bridge 

 

สุธารส  อินส าราญ1*และ ศศเิทพ ปิตพิรเทพนิ2 

Sutarose  Insumran1* and Sasithep Pitiporntapin2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) กระบวนการสร้างสรรค์

ชิน้งานของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเร่ือง สะพานข้ามคลอง
บางบวั และ 3) ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดดังกล่าวใน
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2559  กลุ่มที่ศึกษาในครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวน  30 คน ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน แบบประเมินกระบวนการ
สร้างสรรค์ชิน้งาน และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ผู้ วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั  เท่ากับ 24.70 (82.33%) และมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบ
ประเมินผลกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานเมื่อเทียบกับเกณฑ์ เท่ากับ 7.97  คิดเป็นร้อยละ 79.70  นอกจากนี ้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.34 ซึง่อยู่ในระดบัมาก 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop: 1) grade 9 students’ learning 

achievement; 2) creative work process by STEM education in topic of Bangbua canal bridge; and to 3) 
explore their satisfaction of learning with this teaching approach in the first semester of academic year 
2016. The participants of this study were 30 grade 9 students in a school in Bangkok. The research 
instruments of this study were STEM lesson plans, achievement test, Creative work process evaluation 
form, and teaching management according to STEM education satisfaction survey, The researcher 
analyzed quantitative data with calculation of the frequencies and percentages. The findings showed 
that the mean of students’ learning achievement after learning with STEM education were 24.70(82.33%)  
and the mean of creative processes were  7.97 (96.60 %). Moreover, the mean of satisfaction of learning 
with this teaching approach were 4.34 in the good level.  
Keywords: STEM education, learning achievement, and creative processes  
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บทน า 
 การพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 เป้าหมายของหลกัสตูร
ในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ พร้อมทกัษะที่จ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
(Creative thinking) ซึง่เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดขัน้สงู (Higher-order thinking) ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การแข่งขันในระดับโลกทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21  (North Central 
Regional Educational Laboratory and Metiri Group, 2003)  
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาได้รับการพิจารณาว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้
นักเรียนได้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการบูรณาการความรู้ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา นกัเรียนมีอิสระในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อันเป็นเป้าหมาย
ของกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสะเต็ม โดยมีครูเป็นผู้แนะน าและให้ค าปรึกษา
ซึง่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นกัเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ด้วย
ตนเอง (Partnership for 21stCentury Skills, 2009) 

จากประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้  ปัญหาท่ีผ่านมาการจดัการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นการจัดการเรียนรู้
ตามเนือ้หาวิชาและหลกัสตูรแกนกลางก าหนด ไม่ได้จัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความคิด ความสามารถของตนเอง
ได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียน พบว่าในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลีย่ของโรงเรียนมีค่าเท่ากับ 31.32 เทียบกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 37.63 ซึ่งต ่ากว่า
ระดบัประเทศ และรายวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลีย่ของโรงเรียนมีค่าเท่ากบั 26.45 เทียบกบัค่าเฉลี่ยระดับประเทศมี
ค่าเฉลีย่ 32.40 ซึง่ต ่ากว่าระดบัประเทศ ( สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน), 2558)ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ เรียนได้เต็มศักยภาพจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกษาที่ท าให้นักเรียนรู้จักหา
ความรู้ด้วยตนเอง จึงมีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด ที่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็น
กระบวนการเชิงระบบแบบวิทยาศาสตร์ที่น ามาเชื่อมโยงในกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิน้งาน
จากการคิดค้นแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ ซึง่สามารถเตรียมความพร้อมส าหรับนกัเรียนโดยน าสิ่งที่เรียนรู้ในระบบ
โรงเรียนไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย,ี(สสวท.), 2558) 
 ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงน าแนวการจัดการเรียนการรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัด                  
การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน “เร่ืองสะพานข้ามคลองบางบวั” เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตลอดจนมีกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานที่ดีขึน้ผ่านการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ในชีวิตจริง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัด           

การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาเร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที 3 
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2.  เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศกึษาเร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที 3 

3.  เพื่อส ารวจความพงึพอใจที่ต่อการจัดเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม

ศกึษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึง่ผู้ วิจัยออกแบบการทดลอง

แบบ One Group Pre-test -Post-test Design (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) ท่ีมุ่งพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนโดยการเรียนรู้                   
ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 
 

กลุ่มที่ศึกษา 

 กลุม่ที่ศกึษาในงานวิจยัครัง้นี ้คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวนหนึ่งห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่
ผู้วิจยัรับผิดชอบจดัการเรียนรู้ มีนกัเรียนจ านวน 30 คน เป็นนกัเรียนชาย 14 คน นกัเรียนหญิง 16 คน  ณ โรงเรียน
ขนาดกลางแห่งหนึง่ในกรุงเทพมหานคร 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ ได้แก่  เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา             
เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัว  โดยพิจารณาจากมาตรฐานสะเต็มศึกษาของ สสวท. ได้แก่ 1) ขัน้ระบุปัญหา      
2) ขัน้รวบรวมข้อมลูและค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  3)  ขัน้การออกแบวิธีการแก้ปัญหา  4) ขัน้วางแผน
และด าเนินการแก้ปัญหา  5)  ขัน้ทดสอบประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน และ  6)               
ขัน้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิน้งาน (สสวท., 2558) จ านวนทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง 
 2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางด้านการเรียน เ ร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัว ส าหรับนักเรียน            
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจยัใช้วดัเข้าใจของนกัเรียนด้านพุทธพิสยั  ในเนือ้หาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี กระบวนการวิศวกรรมศาสตร์   และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะค าถามแบบปรนัย       
ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 30 ข้อ มีคะแนนเต็มเท่ากบั 30 คะแนนซึง่มีค่าความยากง่ายตัง้แต่ 0.20 – 0.90 
และค่าอ านาจจ าแนกมีค่าตัง้แต่ 0.14 – 0.78 ได้ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั .88 
 3.  แบบประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา            
เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั เป็นเคร่ืองมือที่ใช้วัดความเข้าใจของนักเรียนในการระหว่างการจัดการเรียนรู้เป็น                             
การประเมินจากสภาพจริง ซึง่ประกอบไปด้วย 8 ข้อ ได้แก่ 1) การเลือกใช้วัสดุในการสร้างสะพานข้ามคลองบาง
บัว 2) การค านวณหาพืน้ที่ ความยาว น า้หนักของสะพาน  3) การออกแบบสะพานข้ามคลองบางบัว ใช้ใบ
ออกแบบกิจกรรมเป็นแบบรูบริค  4) การน าเสนอชิน้งานมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประมาณค่า 5) การ
ปฏิบติัการทดลองและการทดสอบประสิทธิภาพของสะพาน 6) การดูแลการเก็บวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือและ   

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 

103



การใช้อุปกรณ์ในการตัดยึดติดสะพาน 7) การอธิบายแรงที่กระท าต่อวัตถุ สมดุลและจุดศูนย์ถ่วง และ 8) 
กระบวนการท างานกลุม่ใช้แบบบนัทกึการท างานกลุม่เป็นมาตรสว่นประเมินค่า โดยมีข้อที่มีลกัษณะการประเมิน
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,4,6,8 และมีข้อที่มีลกัษณะการประเมินเป็นแบบรูบริค
จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,3,5,7 ทัง้นีแ้ต่ละข้อมีโดยแต่ละข้อมีคะแนนเต็มเท่ากบั 10  คะแนน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง สะพานข้าม
คลองบางบวั ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบัจ านวน 10 ข้อ เช่น 1) 
ความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมสะพานข้ามคลองบางบวั 2) ขัน้ตอนการออกแบบสะพานข้ามคลองบางบวั 3) การ
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และ 4) ระยะเวลาในการจดักิจกรรม 
 เมื่อเสร็จสิน้การสร้างเคร่ืองมือผู้วิจัยน าเคร่ืองมือทัง้หมดให้ผู้ เชี่ยวชาญจ านวน  5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ ประสานงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน ครูแกนน าสะเต็มศึกษา  ครูผู้ มีประสบการณ์ และ
นกัวิทยาศาสตร์ศกึษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หาและน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มีลกัษณะใกล้เคียงกับ
กลุม่ตวัอย่างเพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคณุภาพก่อนน าเคร่ืองมือที่ใช้จริง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา หมายถงึ การจดัการเรียนรู้ทีบ่รูณาการความรู้และทกัษะ

ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง คือ  1) ขัน้ระบุ

ปัญหา 2) รวบรวมข้อมลูและค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหา  3) การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  4) ขัน้

วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ขัน้ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิน้งาน               

และ 6) ขัน้น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิน้งาน 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถงึ ความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนจากการท าแบบทดสอบวัดผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านพทุธิพิสยั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 

จ านวน 30 ข้อ  ผู้วิจยัใช้ทดสอบนกัเรียนทัง้ก่อนเรียน และหลงัเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา   

 3. กระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งาน คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ชิน้งานของนกัเรียนประกอบด้วย

เกี่ยวกบั 1) การเลอืกใช้วสัดใุนการสร้างสะพานข้ามคลองบางบวั  2) การค านวณหาพืน้ท่ี ความยาว น า้หนกัของ

สะพาน  3) การออกแบบสะพานข้ามคลองบางบวั 4) การน าเสนอชิน้งาน  5) การประเมินการปฏิบติัการทดลอง 

6) การดแูลการเก็บวสัดอุปุกรณ์และเคร่ืองมือและการใช้อปุกรณ์ในการตดัยดึติดสะพาน 7) การอธิบายแรงที่

กระท าต่อวตัถ ุสมดลุและจดุศนูย์ถ่วง และ 8) กระบวนการท างานกลุม่ ซึง่เป็นแบบประเมินทกัษะ  วดัได้จากแบบ

ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานในการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา  

  4.   ความพงึพอใจ หมายถงึ ความรู้สกึและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศกึษาของผู้วิจยั ซึง่วดัได้โดยแบบประเมินความพงึพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

1.  ผู้ วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ืองสะพานข้ามคลองบางบัว ก่อนเร่ิมการจัดการเรียนรู้ จากนัน้ผู้ วิจัยจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศกึษาตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานสะเต็มศกึษา 6 ขัน้ตอนจ านวน 12 ชัว่โมง  
 2.  ระหว่างการจดัการเรียนรู้ ผู้วิจยัมีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการท า
กิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแก่นักเรียน และเก็บข้อมูลในการท างานของนักเรียนเพื่อประเมินกระบวนการ
สร้างสรรค์ชิน้งานของนกัเรียนจากการประเมินสภาพจริง  
 3. หลงัการจัดการเรียนรู้ ผู้ วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั มาทดสอบกับนักเรียนกลุ่มที่ศึกษาอีกครัง้ และให้
ท าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาที่ผู้วิจยัจดัขึน้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์การวิจยัออกเป็น 3 สว่น ดงันี  ้
1.  ผู้วิจยัตรวจและให้คะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้มา

เปรียบเทียบกับคะแนนท่ีได้หลงัการจดัการเรียนรู้   
2.  ผู้วิจยัตรวจและให้คะแนนกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานใน 8 หวัข้อแล้วน าคะแนนมาค านวณหา

ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
3.  ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพงึพอใจในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั มาตรวจนับ

คะแนนความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขัน้ตอนมาค านวณหาค่าเฉลี่ย โดยมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โดยใช้มาตราสว่นประมาณคา่ หากนกัเรียนมีระดบัคะแนนเฉลี่ย  4.50 -5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ

มากท่ีสดุ  ระดบัคะแนนเฉลีย่  3.50 -4.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจมาก  ระดบัคะแนนเฉลีย่  2.50 -3.49  

หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  ระดบัคะแนนเฉลี่ย  1.50 -2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย

ระดบัคะแนนเฉลีย่  1.00 -1.49  หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2544 ) 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน กระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งาน ได้ และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดนีใ้น
ระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัจากเรียนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาแตกต่างจากก่อนเรียน 

โดยมีค่าเฉลีย่ก่อนเรียน เท่ากบั 15.47 และมีค่าเฉลีย่หลงัเรียนเท่ากบั 24.70 จากคะแนนเต็ม 30 

   2.  นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่กระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

สะเต็มศกึษา เร่ืองสะพานข้ามคลองบางบวั ทัง้ 8 หัวข้อ ซึง่มีรายละเอียดค่าเฉลีย่หวัข้อที่ 1 -8 ดงันี ้7.90, 7.50, 
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8.26, 7.76, 7.73, 8.13, 8.26, และ 8.23 ทัง้นีใ้นภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานเฉลีย่

เท่ากบั 7.97 จากคะแนนเต็ม 10 

 3.  นกัเรียนมีคะแนนความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาในภาพรวมเฉลีย่

เท่ากบั 4.34 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึง่อยู่ในระดบัมาก โดยหวัข้อที่นกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ 

ในด้านความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมสะพานข้ามคลองบางบวั กระบวนการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และความรู้ที่

ได้รับจากวิทยากรภายนอก นอกจากนีน้กัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมาก ในด้านขัน้ตอนการออกแบบสะพาน

ข้ามคลองบางบวั การบรูณาการสหวิชา ขัน้ตอนการทดสอบประสทิธิภาพของสะพานสถานการณ์ที่ก าหนดให้มี

ความชดัเจน การน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัการน าเสนองานหรือผลติภณัฑ์ และระยะเวลาในการจดั

กิจกรรม  
 

สรุปและอภปิรายผล 
 

จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัว ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3  ผู้วิจยัพบว่านกัเรียนมีให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีม้าจากการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศกึษาสามารถบรูณาการเนือ้หาเข้าด้วยกนัได้อย่างหลากหลายน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สง่ผลให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบและต่อยอดความคิดในการศกึษาต่อในอาชีพต่าง ๆ  สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของนสัรินทร์ บอืซา (2558) ทีศ่กึษาผลการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 5 และพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการ ร้อย
ละ 41.03 อยู่ในระดบัต้น ร้อยละ 30.77 อยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 20.51 อยู่ในระดับสงู และร้อยละ 7.69 อยู่
ในระดับสงูมาก นอกจากนีน้ักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยา และความสามารถในการแก้ปัญหาหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01  

จากผลการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศึกษา ในระดับมาก และด้านกระบวนการสร้างสรรค์ชิน้งานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็ม
ศกึษา นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบประเมินผลกระบวนการสร้างชิน้งานสงูขึน้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณา  รุ่งลักษะมีศรี (2551) ที่ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้น กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขัน้ผสมผสานของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตฯ และความพงึพอใจที่มีต่อการจดัเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบัวของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และพบว่านักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทัง้นีน้ักเรียนมีความตัง้ใจและกระตือรือร้นที่จะร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่ม มีความ
ต่ืนตัวต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสะพาน เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลตัดสินใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และต่ืนตัวในการเรียนรู้และการ
เชื่อมโยงบูรณาการความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดความคิดในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมัพวา  รักบดิา (2549) และ เสาวลกัษณ์ เหลอืงดี (2552) ที่พบว่า ความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู้นัน้มีผลต่อ

สาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55

106



การเรียนรู้ของนกัเรียน เนื่องจากหากครูจดัการเรียนรู้ที่นกัเรียนสนใจ ชอบ รู้สกึดี ก็จะสง่ผลต่อการรับรู้ การใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน การสนใจการเรียนเพิ่มชิน้ และในด้านการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนมีความพึง่พอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาเร่ืองสะพานข้ามคลองบางบวัครัง้นี ้มีข้อจ ากดัเกี่ยวกบัเวลา
และเคร่ืองมือในการทดสอบสะพาน ด้วยเหตนุีค้รูควรติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ามาช่วยเหลอืในการทดสอบ
สะพานตามแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 

2. เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แนวคิดสะเต็มศกึษาเร่ืองสะพานข้ามคลองบางบวั มีลกัษณะบรูณาการ
ความเข้าใจในเนือ้หาการหาข้อมลู และกระบวนการเชิงวิศวกรรม ซึง่เนือ้หาบางอย่างต้องอาศยัความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจงึมีควรเชิญครูท่านอื่น ๆ ในโรงเรียน หรือหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ
มาร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ผู้วิจยัควรติดตามนกัเรียนในการน าความรู้ที่ได้จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษา 
เร่ือง สะพานข้ามคลองบางบวั ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั 
 2. ผู้วิจยัควรมีการประยกุต์ใช้การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศกึษาไปจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนใน
เร่ืองที่สอดคล้องกบัสถานการณ์จริงอาทิเร่ืองน า้เสยี ต่อไป 
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การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทติย์ และดวงจันทร์ของ

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

The Development of Scientific Concepts on “The Relationship between Earth, Sun, and Moon” 

of Grade 6 Students by Model – Based Learning  
 
 

สุขรัชต์ดา วงษาสุข1* และ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน2 

Sukratda Wongsasuk1* and Sasithep Pitiporntapin2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน   กลุ่มท่ีศึกษาในครัง้นี ้คือ นักเรียนระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน   40 คน ท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 ผู้ วิจยัเก็บข้อมลู
จากแบบวดัแนวคิดวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ จ านวน 5 ข้อ ซึง่วดั
แนวคิดหลกั 5 แนวคิด ได้แก่ 1) สริุยุปราคา 2) จนัทรุปราคา 3) ฤดกูาล 4) น า้ขึน้น า้ลง และ 5) ข้างขึน้ข้างแรม 
ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ และเก็บข้อมลูจากบนัทกึการเรียนรู้ของนกัเรียน และการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็น
ทางการ ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณโดยการจดักลุ่มค าตอบของนกัเรียนเป็น 5 กลุ่ม  หาค่าความถ่ีและร้อย
ละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื อ้หา ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจ าลองเป็นฐาน สามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้โดยนักเรียนสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึน้ทุกแนวคิด โดยมีแนวคิดเร่ืองสริุยุปราคาเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 10.00 เป็นร้อยละ 
72.50 มีแนวคิด เร่ืองจนัทรุปราคาเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 12.50 เป็นร้อยละ 77.50 มีแนวคิดเร่ืองฤดกูาลเพ่ิมขึน้จาก
ร้อยละ 0.0 เป็นร้อยละ 65.00 มีแนวคิดเร่ืองน า้ขึน้น า้ลงเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 7.5 0  เป็นร้อยละ 60.00 มีแนวคิด
เร่ืองข้างขึน้ข้างแรมจาก ร้อยละ 5.00 เป็น ร้อยละ 65.00  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to develop of scientific concept on “The Relationship between 
Earth, Sun and Moon” by  model – based learning. The participants of this study were 40 grade 6 students 
who enrolled in Science in School  course in the first semester of academic year 2015.   The researcher 
collected data both before and after teaching from concept test in the topic of “The Relationship between 
Earth, Sun, and moon” which composed of the 5 items of open-ended questions: 1) eclipse of the sun, 2) 
lunar eclipse, 3) Seasons, 4) tidal current, and 5) the Moon’s Phases. The researcher also collected data 
from journal entries and informal interview. The researcher analyzed quantitative data by five students 
group of frequency and percentage. Qualitative data were analyzed using qualitative content analysis. The 
research found that model – based learning” could develop grade 6 students’ understanding of concept 
on “The Relationship between Earth, Sun and Moon”. The students of were able to develop conceptual 
understanding concept of eclipse of the sun increasing from 10.00 percent to 72.50 percent, concept of 
lunar eclipse increasing from 12.50 percent to 77.50 percent, concept of season increasing from 0.0 
percent to 65.00 percent, concept of the moon’s phases increasing from 5.00 percent to 65.00 percent. 
 
Key Words: Scientific Concepts, “the relationship between earth, sun, and moon, and model – based learning  
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ค าน า 
จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ก าหนดให้ดาราศาสตร์ เป็นสาระท่ี 7 

ดาราศาสตร์และอวกาศ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) โดยมีเป้าหมายให้ครูจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดบั
ประถมศึกษา เน้นการสร้างความเข้าใจการเกิดปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวัน และเทคโนโลยีอวกาศ ให้เกิด
ขึน้กบันกัเรียน จากประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ของผู้ วิจยั ในวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ความสมัพนัธ์ของโลก 
ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ กบันกัเรียนระดบัประถมศกึษา ผู้ วิจยัพบวา่ สว่นใหญ่นกัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ี
ไมส่มบรูณ์ และบางเนือ้หานกัเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน เช่น นกัเรียนเข้าใจการเกิดข้างขึน้ข้างแรมวา่ เกิดจาก
ดวงจันทร์เคลื่อนท่ีเข้าไปอยู่ในเงาของโลก ท าให้เกิดข้างแรม และมีเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการเกิด
สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เช่น จันทรุปราคา เกิดจากราหูอมจันทร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ท่ี พบว่า
นกัเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในระดบัประถมศกึษา โดยนกัวิจยัหลายคน
ให้ความสนใจในการศกึษาความเข้าใจแนวคิดดาราศาสตร์ของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาและพบว่านกัเรียน
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (กฤษณา โภคพนัธ์, 2554 Baxter, 1998; Trumper, 2006)  ดงันัน้ แนวคิดดาราศาสตร์ 
จงึเป็นแนวคิดท่ียากตอ่การเข้าใจ ของนกัเรียนระดบัประถมศกึษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศกึษาควร
ตระหนกัถงึแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนของนกัเรียนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ท่ีสามารถปรับแนวคิด
ท่ีคลาดเคลื่อนไปสู่แนวคิดวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการศกึษาและพิสจูน์รูปแบบการเกิดของ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติตา่ง ๆ นกัวิทยาศาสตร์มกัจะแสดงออกมาในรูปแบบของแบบจ าลอง (Model) เพ่ือใช้
อธิบายข้อมูลของรูปแบบของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีพบส าหรับการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นกัเรียนสามารถ
สร้างความหมายในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในธรรมชาติได้ด้วยตนเอง ซึง่ความหมายท่ีนกัเรียน
สร้างขึน้นัน้มีช่ือเรียกท่ีหลากหลาย เช่นแนวคิดทางเลือก (Alternative conception) กรอบแนวคิดทางเลือก 
(Alternative framework) วิทยาศาสตร์ของนักเรียน (Children’s science) หรือ แบบจ าลองทางความคิด 
(Mental model) (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2540; Gilbert and Justi, 2002)  

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบจ าลอง ผู้ วิจยัพบวา่  การจดัการเรียนรู้โดยใช้ 
แบบจ าลองเป็นฐาน (Model - based learning) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนแสดงออกซึง่ความคิดของ
ตนเอง ท าให้นกัเรียนสามารถคิดได้อย่างนกัวิทยาศาสตร์ อนัก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
อย่างแท้จริง (Giere, 1988)  ทัง้นีเ้น่ืองจากนกัเรียนสามารถใช้แบบจ าลองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
ในการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกบันกัวิทยาศาสตร์ (Leager, 2007 อ้างถึง
ใน กฤษณา โภคพันธ์, 2554)  ดงัท่ี ภรทิพย์ สุภัทรชยัวงศ์ (2556) กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์สร้างแบบจ าลอง
ขึน้มาเพ่ือเช่ือมโยงทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมกับโลกของความจริง โดยแบบจ าลองช่วยให้
นกัวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ชดัเจนและเข้าใจแนวคิดต่าง ๆ ได้ดีย่ิงขึน้ และสอดคล้อง
กบั Yusuf (2002) ท่ีพบว่า การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองท าให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้นกัเรียนเข้าใจ
บทเรียนทางดาราศาสตร์และอวกาศได้ดีขึน้  

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงต้องการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน  เพ่ือพัฒนาแนวคิด เ ร่ือง
ความสมัพนัธ์ของโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ ให้นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เพ่ือการพฒันากิจกรรมการ
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เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ และสนับสนุนการเรียนรู้เร่ืองเก่ียวกับดาราศาสตร์และเนือ้หา
วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ของนกัเรียนให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตอ่ไป 

 
ค าถามของการวิจัย 

การจัดการเรียนรู้โดยการสร้างแบบจ าลองเป็นฐาน สามารถพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ ในเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ได้อย่างไร 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัในชัน้เรียน (Classroom research) ท่ีมุ่งพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์ใน

เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

 
กลุ่มที่ศึกษา 

 กลุม่ท่ีศกึษาในงานวิจยัครัง้นี ้ คือ นกัเรียนห้องท่ีผู้ วิจยัสอน ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  จ านวน 40 
คน ชาย 21 คน หญิง 19 คน ท่ีเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน 
กรุงเทพมหานคร ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2558 กลุม่ท่ีศกึษามีลกัษณะคละความสามารถ 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยเคร่ืองมือแตล่ะประเภทมีรายละเอียดดงันี ้

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ในงานวิจัยนี ้คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
ความสมัพันธ์ระหว่างโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตย์ จ านวน 5 แผน ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลกั 5 แนวคิด 
ได้แก่  1) สริุยุปราคา จ านวน 2 คาบเรียน  2) จนัทรุปราคา จ านวน 2 คาบเรียน  3) น า้ขึน้น า้ลง จ านวน 2 คาบ
เรียน  4) ฤดกูาล จ านวน 2 คาบเรียน และ 5) ข้างขึน้ข้างแรม จ านวน 4 คาบเรียน รวมทัง้สิน้ 12 คาบเรียน โดย
ใช้การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานในการสร้างองค์ความรู้ให้กบันกัเรียน โดยแต่ละแผน ผู้ วิจยัใช้การ
จดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึง่เน้นให้นกัเรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบข้อมลู ฝึก
การคิดอย่างเป็นระบบ ออกแบบและอธิบายความสมัพนัธ์ของแบบจ าลองให้สอดคล้องกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
ทดสอบน าเสนอความคิด ประเมินความคิดปรับปรุงแก้ไข และขยายความคิด โดยมีขัน้ตอนต่างๆ ดงันี  ้ 1) ขัน้
ส ารวจแนวคิดของนักเรียน โดยให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทางความคิดท่ีเข้าใจ 2) ขัน้ประเมินและทบทวน
แนวคิด 3) ขัน้รวบรวมข้อมลูต่างๆ เพ่ือสร้างแบบจ าลอง 4) ขัน้น าแบบจ าลองไปใช้เพ่ืออธิบายแนวคิด 5) ขัน้
ปรับปรุงเพ่ือแก้ไขแบบจ าลอง 
(Gobert, 2004) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในครัง้นีไ้ด้แก ่ 
      2.1 แบบวดัความเข้าใจแนวคิด เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ ซึง่มีค าถาม
ปลายเปิดจ านวน 5 ข้อ เก่ียวกับ ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีเกิดจาก
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ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ โดยแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวดัแนวคิด มีการ
ตรวจสอบความตรงด้านเนือ้หา จากผู้ เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 ท่าน และครูผู้มีประสบการณ์การ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและน าไปทดลองใช้กับกลุ่มท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือน าผลท่ีได้มาปรับปรุงเคร่ืองมือให้มีคณุภาพก่อนน าเคร่ืองมือท่ีใช้จริง 

2.2 บนัทกึการเรียนรู้ บนัทกึการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีให้นกัเรียนได้บนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ผู้ วิจยัมอบหมาย
ให้นกัเรียนเขียนสะท้อนความคิดในแตล่ะคาบเรียน 

2.3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ผู้ วิจัยใช้แบบบันทึกการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการในการบันทึกข้อมูลจากการสมัภาษณ์นักเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบค าตอบอย่างละเอียดในหัวข้อท่ี
ต้องการ หรือยงัเข้าใจไมช่ดัเจน 
  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัให้นกัเรียนท าแบบวดัแนวคิดเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ ก่อนเร่ิม
จดัการเรียนรู้ จากนัน้ผู้ วิจัยจัดกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ จ านวน 5 แผน 12 คาบ โดยเน้นให้นักเรียนสร้าง
แบบจ าลองทางความคิดเก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียน รวมทัง้น าแบบจ าลองไปใช้และปรับปรุงแก้ไขให้สามารถอธิบาย
เนือ้หาได้สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้ดีขึน้ ผู้ วิจัยให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้  เพ่ือสะท้อนความคิด
เก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแนวคิด เมื่อผู้ วิจยัจดัการเรียนรู้เสร็จสิน้ ผู้ วิจยัให้นกัเรียน
ท าแบบวดัแนวคิด เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจนัทร์ ซึง่เป็นชุดเดียวกบัแบบวดัแนวคิด
ก่อนจดัการเรียนรู้อีกครัง้ นอกจากนีผู้้ วิจยัท าการสมัภาษณ์นกัเรียนเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการตอบค าถามในแบบวดั
แนวคิดหรือในการบนัทกึการเรียนรู้ ในประเดน็ท่ีผู้ วิจยัยงัเข้าใจไมช่ดัเจน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ ผู้ วิจัยอ่าน

ค าตอบของนักเรียนท่ีสมคัรใจให้ข้อมูลทัง้ก่อนและหลงัจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลอง อย่างละเอียด เพ่ือจัด
กลุ่มแนวคิดตามแบบของ Abraham et al. (1992) เป็น 5 กลุ่ม 1) แนวคิดถูกต้อง (Sound Understanding)  2) 
แนวคิดถกูต้องบางสว่น (Partial Understanding)   3) แนวคิดถกูต้องบางสว่นและบางสว่นคลาดเคลื่อน (Partial 
Understanding with Specific  Misconception)  4) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) และ              
5)  ไมม่ีแนวคิด ไมต่อบค าถาม ไม่อธิบายค าตอบ หรือ ตอบในลกัษณะทวนค าถามหรือตอบไม่ตรงประเด็น  (No 
Understanding) หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัหาค่าความถ่ีและร้อยละในแต่ละกลุ่ม นอกจากนีย้งัวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกับ
แบบสมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการส าหรับค าตอบของนกัเรียนท่ีแสดงแนวคิดไม่ชัดเจนหรือค าตอบท่ีต้องการ
ข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ ส าหรับการรายงานผลการวิจยั ผู้ วิจยัจะใช้
รหสัแทนช่ือและนามสกลุของนกัเรียนผู้ให้ข้อมลู เช่น น01 หมายถงึ นกัเรียนผู้ให้ข้อมลูคนท่ี 1  
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ผลการวิจัย 
 จากการที่นกัเรียนได้เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และ
ดวงจนัทร์ ซึง่ประกอบด้วย 5 แนวคิด คือ 1) สริุยุปราคา 2) จนัทรุปราคา 3) ฤดูกาล 4) น า้ขึน้น า้ลง 5) ข้างขึน้
ข้างแรม ผู้ วิจยัพบวา่ นกัเรียนมีการพฒันาความเข้าใจแนวคิดท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ และมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน และไมเ่ข้าใจแนวคิดลดน้อยลง ดงัมีรายละเอียดของความเข้าใจในแตล่ะแนวคิด ดงัตารางท่ี 1 

 
 

Table 1   Scientific Concepts on “The Relationship between Earth, Sun, and Moon” before and after 
teaching from concept test. 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 หลงัผ่านการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

มีการพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึน้กวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ และสรุปในแตล่ะประเดน็ได้ดงันี ้ 
1. แนวคิดเร่ืองสุริยุปราคา ก่อนจดัการเรียนรู้มีนกัเรียนจ านวนเพียง 4 คน (ร้อยละ 10) ท่ีมีแนวคิดถูกต้องท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มีแนวคิดคลาดเคลื่อนจ านวน 6 คน (ร้อยละ 15) ดงัตวัอย่างค าตอบของ
นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีมีแนวคิดเร่ืองนีค้ลาดเคลื่อนว่า “สริุยปุราคา เกิดจากดวงอาทิตย์มาบงั เงามืดท าให้โลกมีเงา
มาบงัและสามารถเป็นแบบเต็มดวงได้ (น12)” และไม่มีแนวคิดเร่ืองนีเ้ลย จ านวน 17 คน (ร้อยละ 42.5) แต่
หลงัจากการจดัการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนมีแนวคิดท่ีถูกต้องในเร่ืองสริุยุปราคา เพ่ิมขึน้เป็น จ านวน 29 คน (ร้อย
ละ 72.5) ดงัตวัอย่างค าตอบวา่ “สริุยปุราคา คือ เหตกุารณ์ทีด่วงจนัทร์โคจรมาบงัแสงจากดวงอาทิตย์ มี 2 แบบ 

 
 
Concepts 

Frequency (percentage) (N=40) 
Sound 

Understanding 
 

Partial 
Understanding 

Partial 
Understanding 
with Specific  

Misconception 

Specific 
Misconception 

No 
Understand

ing 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 
1. Eclipse 
of the sun 

4 
10.00 

29 
72.50 

9 
22.50 

11 
27.50 

4 
10.00 

- 
 

6 
15.00 

- 
 

17 
42.50 

- 
 

2. Lunar 
eclipse 

5 
12.50 

31 
77.50 

8 
20.00 

8 
20.00 

2 
5.00 

1 
2.50 

7 
17.50 

- 
 

18 
45.00 

- 
 

3. Seasons - 
 

26 
65.00 

15 
37.50 

13 
32.50 

10 
25.00 

1 
2.50 

5 
12.50 

- 
 

10 
25.00 

- 
 

4. Tidal 
current 

3 
7.50 

24 
60.00 

8 
20.00 

10 
25.00 

4 
10.00 

4 
10.00 

10 
25.00 

2 
5.00 

15 
37.50 

- 
 

5. The  
moon’s 
phases 

2 
5.00 

26 
65.00 

8 
20.00 

13 
32.50 

1 
2.50 

1 
2.50 

12 
30.00 

- 
 

17 
42.50 

- 
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คือ 1 แบบวงแหวน 2.แบบเต็มดวง แบบวงแหวนเกิดข้ึนไดถ้้าดวงจนัทร์อยู่ไกลจึงบงัแสงจากดวงอาทิตย์ไม่มิด 
แต่ถา้เป็นแบบเต็มดวงเกิดข้ึนไดโ้ดยที่ดวงจนัทร์อยู่ใกล้โลกจึงสามารถบงัแสงดวงอาทิตย์ไดมิ้ด(น03)” และหลงั
การจดัการเรียนรู้ยงัพบนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางสว่น เพ่ิมขึน้จากจ านวน 9 คน (ร้อยละ 22.5) เป็น 11 
คน (ร้อยละ 27.5) ดงัตวัอย่างของนกัเรียนหลงัเรียนว่า “สริุยปุราคา คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เกิดจาก
การโคจรมาเรียงกนัเป็นระนาบเดียวกนัของ ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ โลก(น20)” นอกจากนีไ้ม่พบนักเรียนท่ีไม่
เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์หลงัการจดัการเรียนรู้ 
2. แนวคิดเร่ืองจันทรุปราคา ก่อนจัดการเรียนรู้มีนักเรียนจ านวน 18 คน (ร้อยละ 45) ท่ีไม่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ และมีนักเรียนจ านวน 7 คน (ร้อยละ 17.5) ท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน ดงัค าตอบของนักเรียนว่า
“จันทรุปราคา คือ การที่โลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์มาประกบกนัท าให้ดวงจันทร์เป็นสีด า( น09)” และ 
“จนัทรุปราคา คือ ราหูอมจนัทร์(น24)”  มีนกัเรียนท่ีแนวคิดถกูต้องบางสว่นและมีบางสว่นคลาดเคลื่อน จ านวน 2 
คน (ร้อยละ 5) หลงัการจัดการเรียนรู้ ยังมีนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.5) ซึง่ลดลงจากก่อนการจดัการเรียนรู้ และมีนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง
เพ่ิมขึน้ เป็นจ านวน 31 คน (ร้อยละ 77.5) ดงัค าตอบของนกัเรียนวา่ “จนัทรุปราคา คือ ปรากฏการณ์ที่ดวงจนัทร์ 
มืดลงชั่วขณะ เกิดข้ึนได้โดย ดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ใต้เงามืดของโลก ท าให้มองไม่เห็นดวงจันทร์ โดย
ปรากฏการณ์นีจ้ะเกิดข้ึน เฉพาะในตอนกลางคืนเท่านัน้(น39)” นอกจากนีห้ลงัการจดัการเรียนรู้ไม่พบนกัเรียนท่ี
ไมม่ีแนวคิดและมีแนวคิดคลาดเคลื่อน 
3. แนวคิดเร่ืองฤดูกาล ก่อนจัดการเรียนรู้นักเรียนทัง้หมดไม่มีแนวคิดท่ีถูกต้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ มี
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดถกูต้องบางสว่น จ านวน 15 คน (ร้อยละ 37.5) ดงัค าตอบของนกัเรียนวา่ “เพราะแกนโลกเอียง
และหมุนรอบตวัเอง ท าให้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ มีฤดูกาลที่ต่างๆกนั(น02)” มีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและ
บางส่วนคลาดเคลื่อน จ านวน 10 คน (ร้อยละ 25 ) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “ฤดูกาลเกิดจากโลกโคจรไปรอบ
ดวงอาทิตย์ และมีแกนเอียง 45 องศา(น06)” ซ่ึงจากค าตอบของนักเรียนนัน้ นักเรียนมีความเข้าใจท่ีถูกต้องว่า 
ฤดูกาลเกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่บอกว่าโลกเอียงก่ีองศาคลาดเคลื่อน มีนักเรียนท่ีมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน จ านวน 5 คน (ร้อยละ 12.5) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “ฤดูกาลเกิดจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
(น01)” และมีนกัเรียนไมม่ีแนวคิด จ านวน 10 คน (ร้อยละ 25) หลงัจากการจดัการเรียนรู้ พบวา่ ไมม่ีนกัเรียนท่ีไม่
มีแนวคิดวิทยาศาสตร์และมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคลื่อนในเร่ืองนี ้แต่ยังคงมีนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตร์บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.5) นักเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์
ถูกต้องบางส่วนเพ่ิมขึน้ เป็นจ านวน 15 คน (ร้อยละ 37.5) และมีแนวคิดท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ิมขึน้จากก่อน
จดัการเรียนรู้ จ านวน 26 คน (ร้อยละ 65) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “ฤดูกาลบนโลก เกิดจากโลกโคจรรอบดวง
อาทิตย์ และแกนโลกเอียง 23.5 องศา ท าให้ขัว้โลกส่วนที่หนัเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นฤดูร้อน และขัว้โลกส่วนที่หนั
ออกจากดวงอาทิตย์เป็นฤดูหนาว แต่ถา้โลกหนัดา้นขา้งเขา้หาดวงอาทิตย์จะท าให้ขัว้โลกเหนือหรือขัว้โลกใตเ้ป็น
ฤดูใบไมผ้ลิและฤดูใบไมร่้วง(น19)”   
4. แนวคดิเร่ืองน า้ขึน้น า้ลง ก่อนจดัการเรียนรู้มีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง จ านวน 3 คน (ร้อยละ 
7.5) และมีนกัเรียนท่ีไมม่ีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จ านวน 15 คน (ร้อยละ 37.5) มีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน จ านวน 10 
คน (ร้อยละ 25) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “ถ้าดวงจนัทร์เต็มดวงจะท าให้น ้าข้ึน ถ้าดวงจนัทร์มืดหรือข้างแรมน ้า
จะลด น ้าข้ึนน ้าลง คือ ลมบกลมทะเล(น06)” และ “น ้าข้ึนน ้าลง เกิดจาก โลกสัน่สะเทือน(น30)” มีนกัเรียนท่ีมี
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แนวคิดถูกบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน จ านวน 4 คน (ร้อยละ 10) และมีนักเรียนท่ีมีแนวคิดถูกต้อง
บางสว่น จ านวน 8 คน (ร้อยละ 20) ส าหรับหลงัจดัการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ เพ่ิมขึน้ เป็น
จ านวน 24 คน (ร้อยละ 60) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “ข้ึนน ้าลง เกิดจากแรงดึงดูดของโลกกบัดวงจนัทร์ และ
ดวงอาทิตย์ (เป็นส่วนนอ้ย)จดุทีอ่ยู่ใกลด้วงจนัทร์จะเป็นน ้าข้ึน แต่จดุทีต่ ัง้ฉากกบัดวงจนัทร์จะเป็นน ้าลง(น03)” มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์บางสว่นเพ่ิมขึน้ เป็นจ านวน 10 คน (ร้อยละ 25) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “น ้าข้ึนน ้าลงเกิด
จาก แรงดึงดูดของดวงจันทร์ ที่ท ากับน ้าบนโลก(น13)” และผู้ วิจัยพบว่า หลังการเรียนรู้นักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนลดลงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีจ านวน 2 คน (ร้อยละ 5) และไม่พบนักเรียนท่ีไม่มีแนวคิด
วิทยาศาสตร์ 
5. แนวคดิเร่ืองข้างขึน้ข้างแรม ก่อนจดัการเรียนรู้มีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องในเร่ืองนี  ้จ านวน 
2 คน (ร้อยละ 5) ดงัค าตอบของนกัเรียนวา่ “ขา้งข้ึนขา้งแรม คือ การที่เราเห็นดวงจนัทร์ที่มีลกัษณะไม่เหมือนกนั 
เพราะ ดวงจนัทร์ไดร้ับแสงจากดวงอาทิตย์ในต าแหน่งที่ต่างกนัไปในแต่ละวนั เพราะดวงจนัทร์โคจรรอบโลก(น
40)” แต่พบว่า มีนักเรียนท่ีไม่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 คน (ร้อยละ 42.4) มีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน 
จ านวน 12 คน (ร้อยละ 30) ดงัค าตอบของนักเรียนว่า “การเกิดข้างข้ึน คือดวงจนัทร์อยู่เหนือโลก และการเกิด
ข้างแรม คือ การที่ดวงอาทิตย์อยู่ต ่ากว่าโลก(น08)” และ “เกิดจากดวงจันทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์(น23)”  มี
นกัเรียนท่ีมีแนวคิดถูกบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 2.5) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า 
“โลกหมนุรอบตวัเอง ดวงจนัทร์โคจรรอบโลก และดวงจนัทร์โคจรรอบดวงอาทิตย์ท าให้ดวงจนัทร์ไดร้ับแสงจาก
ดวงอาทิตย์ในมมุทีแ่ตกต่างกนัไป(น03)”  หลงัจดัการเรียนรู้ พบวา่ มีนกัเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ถกูต้อง เพ่ิม
มากขึน้ เป็นจ านวน 26 คน (ร้อยละ 65) ดงัค าตอบของนกัเรียนส่วนใหญ่ว่า “ข้างข้ึนข้างแรม คือ การที่เราเห็น
ดวงจนัทร์ทีมี่ลกัษณะไม่เหมือนกนั เพราะ ดวงจนัทร์ไดร้ับแสงจากดวงอาทิตย์ในต าแหน่งทีต่่างกนัไปในแต่ละวนั 
เพราะดวงจนัทร์โคจรรอบโลก(น40)”  มีแนวคิดท่ีถูกบางส่วน เพ่ิมขึน้จากก่อนเรียนรู้ จาก จ านวน 8 คน (ร้อยละ 
20) เป็นจ านวน 13 (ร้อยละ 32.5) ดงัค าตอบของนกัเรียนว่า “การที่เราเห็นดวงจนัทร์ จากบนโลก โดยส่วนที่เรา
มองเห็น คือ ส่วนที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์ ส่วนที่เรามองไม่เห็นคือส่วนที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์(น02)” 
และผู้ วิจยัไมพ่บนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อน และไมม่ีแนวคิดวิทยาศาสตร์ หลงัการจดัการเรียนรู้ 
 

สรุปและอภปิรายผล 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาความเข้าใจแนวคิด เร่ือง ความสมัพันธ์

ระหวา่งโลก ดวงจนัทร์ และดวงอาทิตย์  หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Giere (1988) ท่ีกลา่ววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียน
แสดงออกซึง่ความคิดของตนเอง ท าให้นกัเรียนสามารถคิดได้อย่างนกัวิทยาศาสตร์ อนัก่อให้เกิดความเข้าใจใน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง  
 เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม ท ากิจกรรม
ร่วมกันกับผู้อื่น มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่าง  ๆ เพ่ือสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
เก่ียวกบัแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ ทัง้ด้านการพูดน าเสนอ การเขียนบรรยาย การเขียนแผนผงัความคิด การสื่อสาร
ความคิดของตนเองออกมาในลกัษณะรูปภาพและแบบจ าลอง สอดคล้องกับงานวิจยัของ Windschitl and 
Thompson (2006) ท่ีพบวา่ การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยให้นกัเรียนได้แสดงออกถงึความคิดของตน 
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มองความคิดอย่างเป็นระบบ โดยนกัเรียนสามารถแสดงออกถึงความคิดของตนเองได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ 
การพดูสิ่งท่ีตนเองรู้ การเขียนสรุปความรู้ท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าในลกัษณะบรรยายหรือแผนผงัความคิด  การ
วาดภาพ และ การสร้างแบบจ าลอง โดยการน าเสนอความเช่ือมโยงของข้อเท็จจริงเหล่านัน้ในรูปแบบท่ีเข้าใจได้
ง่าย ดังนัน้การจัดการเรียนรู้แบบจ าลองจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งท่ีจะท าให้ครูเข้าถึงวิธีการสร้างความเข้าใจของ
นกัเรียนตอ่สิ่งท่ีได้เรียนรู้ และท าหน้าท่ีเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์กบัโลกของความเป็นจริง 
ช่วยอธิบายสิ่งท่ีเป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมท่ีเข้าใจง่ายขึน้ ทัง้นีใ้นช่วงก่อนจัดกิจกรรม ท่ีนักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อน มีแนวคิดถูกบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิดนัน้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมี
ความรู้เดิมมากมายก่อนเข้าห้องเรียน เป็นความรู้ท่ีนักเรียนสร้างขึน้จากประสบการณ์เดิมท่ีแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Trumper (2006) มีการส ารวจความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนของนกัเรียนทางด้านดารา
ศาสตร์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเปลี่ยนแปลงความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อนดังกล่าว ครูจึงควรส ารวจ
แนวคิดเดิมของนักเรียน ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีส าคญัในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้ เรียนตอ่ไป  

โดยสรุป การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส าคญัเน่ืองจาก
แบบจ าลองเป็นสื่อกลางท่ีนักเรียนสามารถน ามาใช้ตีความสิ่งต่างๆ เป็นการเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกนั ท าให้นกัเรียนมีความเข้าใจ มีความรู้ในเนือ้หา มีการพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึน้ 

  
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้ วิจยัควรมีการติดตามศกึษาแนวคิดทางการศกึษาเร่ืองเก่ียวกบัดาราศาสตร์และอวกาศ ของนกัเรียน
ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ เพ่ือให้เห็นความตอ่เน่ืองและคงทนของแนวคิด 
 2. ผู้ วิจยัควรศกึษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จากการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาส ารวจมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 
โรงเรียนรัฐบาล โดยกลุม่ท่ีศกึษาคือนกัเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 47 คน ซึง่เก็บข้อมลูจากการ
ใช้ค าถามปลายเปิดท่ีปรับปรุงจากแบบวดัมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ V-NOS Form C ของ Lederman et al. 
(2002) ครอบคลมุธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบ คือ โลกวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และ
กิจการทางวิทยาศาสตร์ โดยจะแบ่งองค์ประกอบเป็นมมุมองท่ีศกึษา 9 มมุมอง และวิเคราะห์โดยจดักลุม่มมุมอง
ค าตอบเป็น 3 กลุม่ พบวา่ นกัเรียนไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัมมุมองการได้มาซึง่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากท่ีสดุ 
(93.62%) โดยนกัเรียนเข้าใจวา่การสงัเกตถือเป็นการทดลองรูปแบบหนึง่ด้วย ผลงานวิจยัมข้ีอเสนอแนะให้ครูควร
สอนโดยใช้การสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบชดัแจ้งผนวกในการจดัการเรียนรู้ด้วย 
 

ABSTRACT 
  The purpose of this study is to investigate about grade 11 students’ views of nature of 
science(NOS) in public school. The participants were 47 students studying in science-mathematics 
major. The data were collected by using open-ended questionnaire developed from V-NOS Form C 
by Lederman et al. (2002). It covered three NOS’ aspects: the scientific world view, the scientific 
inquiry, and the scientific enterprise, and divided into 9 aspects. Data were inductively analyzed by 
grouping students’ responses into 3 groups. The research findings indicated that the most naive 
understanding of students were failed into scientific knowledge (93.62%). They believed that 
observation is one of the experiment methods. This research suggested that teachers should engage 
students with explicit nature of science approach integrated in their science learning activities. 
 
 
 
 
Key Words: nature of science, science, grade 11 students  
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บทน า 
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อสังคมและประเทศชาติ ในการพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพท่ี
เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนไทยมีผลการทดสอบทกัษะใน
ระดบัต ่ากว่าหลายประเทศ ดงัท่ีปรากฏสะท้อนออกมาในรูปผลการทดสอบระดบัชาติรูปแบบต่างๆเช่น O-net 
และ PISA (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ [สทศ], 2557: 30-33; สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี [สสวท.], 2557: 139-166) ซึง่นกัเรียนสว่นใหญ่มีคะแนนน้อยในด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ
การคิดโดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์ ท่ีผ่านมาหลกัสตูรของประเทศได้มีการระบถุึงธรรมชาติวิทยาศาสตร์คล้ายกบั
ประเทศอื่นๆ เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา แตย่งัไมม่ีการระบรุายละเอียดลงในเนือ้หาการเรียนอย่างเดน่ชดั 
  ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์คือ 

ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science understanding) ซึง่มีผลต่อการพฒันาความรู้ใน

วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียน เน่ืองจากธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ครอบคลุมด้วยปรัชญา 

ความรู้ คณุค่าและความเช่ือท่ีน าไปสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Lederman, 2007;  American Association for 

the Advancement of Science [AAAS], 2009; Bell, 2009; Urhahne et al.,2011) เช่น หากนกัเรียนเข้าใจว่า 

การสงัเกตนัน้คือการอธิบาย บรรยายปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิดขึน้โดยตรง ด้วยการใช้ประสาทสมัผสั หรือ การ

ขยายเพ่ิมจากประสาทสมัผสั ถือเป็นแนวคิดท่ีถูกต้อง นกัเรียนจะสามารถอธิบายเหตกุารณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้จริงได้ 

เช่น การสงัเกตกลิ่นของสิ่งของปริศนา ก็จะต้องดมและอธิบายได้ว่า สิ่งท่ีดมมีกลิ่นหอมฉุน หรือกลิ่นเหม็น กลิ่น

เค็ม(ได้จากการสังเกต) แต่ไม่กล่าวว่าเป็นอาหารหรือสารเคมีชนิดใดก่อน (การลงความเห็น) ซึ่งถ้ารีบลง

ความเห็น โดยไม่แยกการสงัเกตจากการลงความเห็นให้ชดั นกัเรียนก็จะอธิบายได้ผิดจากความเป็นจริง เพราะ

สิ่งของอาจมีกลิ่นคล้ายกนัจากการสงัเกตพิจารณาท่ีไมล่ะเอียด ท าให้การเกิดการเรียนรู้ผิดไปได้ ดงันัน้การเข้าใจ

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ จึงแสดงให้เห็นถึงการรู้ในวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์และ

เช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวนัได้ (Zeidler et al., 2002) ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความเข้าใจธรรมชาติของ

วิทยาศาสตร์จึงมีความส าคญัในการเรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ มีผลให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อย่างมีความหมาย 

 ย่ิงไปกว่านัน้ งานวิจยัต่างๆ ท่ีศกึษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในประเทศไทย

และตา่งประเทศ บ่งชีว้า่นกัเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์คลาดเคลื่อนอยู่มาก เช่น ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ (Park et al., 2014) นกัวิทยาศาสตร์อาศยัข้อมลูจากการสงัเกต ทดลอง โดยไม่

กล่าวถึงการลงความเห็นหรือการอนุมาน (ดนัย ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์ , 2558) เป็นต้น แม้ว่าจะมี

การศกึษาตา่ง ๆเก่ียวกบัธรรมชาติวิทยาศาสตร์มามาก แตใ่นงานวิจยันีจ้ะลงลกึในสว่นของนกัเรียนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ท่ีผ่านการเรียนเก่ียวกบัโครงงานวิทยาศาสตร์ซึง่มีธรรมชาติวิทยาศาสตร์แฝงอยู่ อย่างชดัเจน แต่ยัง

ไม่ได้มีการศึกษาแนวคิดของนักเรียนกลุ่มนีม้าก่อน เพ่ือท่ีจะจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเก่ียวเน่ืองกับมุมมอง

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ส าหรับนกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ท่ีได้ฝึกฝนทกัษะและ

เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้ว เพ่ือรองรับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เป็นเหมือน
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นกัวิทยาศาสตร์ เข้าใจถงึท่ีมาของเนือ้หาและเข้าถงึความเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีแท้จริง งานวิจยันีจ้ึงต้องศกึษาความ

เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนในกลุ่มดงักล่าวเพ่ือเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพ่ือส ารวจ ศึกษามุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ในนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของนักเรียน ในการอธิบาย ยกตัวอย่าง 

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบ คือ โลกวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และกิจการทาง

วิทยาศาสตร์ ในมมุมองตา่งๆ ประกอบด้วย 9 มมุมอง ได้แก่ 1)ค าจ ากดัความวิทยาศาสตร์ 2)การได้มาซึง่ความรู้

ทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีการทดลอง 3)ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอตัวิสยัหรือมีทฤษฎีเหน่ียวน า 4)

วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน 5)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตกต่างแต่มีความสัมพันธ์กัน 6)ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์อย่างน้อยสว่นหนึง่มีพืน้ฐานมาจากการสงัเกตจากธรรมชาติและยงัมาจากจินตนาการ 7)การสงัเกต

และการลงความเห็น 8)วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนองค์การของมนุษย์ท่ีมีการฝึกฝนอยู่ในวฒันธรรมขนาดใหญ่ 

และ 9)กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 

  งานวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ืองการพฒันามมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้งร่วมกบัการโต้แย้ง โดยจะการศึกษามุมมอง

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วยการใช้การเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling)โดยการเลือกจากนกัเรียน ห้องท่ีผู้ วิจยัได้รับผิดชอบงานสอน และให้นกัเรียนท า

แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าผลจากการศึกษาครัง้นีไ้ปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้ วิจัย

ตอ่ไป 

กลุ่มที่ศึกษา 

 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จ านวน 47 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 23 คน 

นกัเรียนหญิง 24 คน มีผลการเรียนอยู่ในระดบัคละความสามารถ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบวดัมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงจาก VNOS 

Form C ของ Lederman et al. (2002) จ านวน 11 ข้อ โดยปรับในประเดน็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยส่วน

หนึง่มีพืน้ฐานมาจากการสงัเกตจากธรรมชาติและยงัมาจากจินตนาการให้เป็นแบบโครงสร้างคลอโรพลาสต์แทน

การใช้โครงสร้างอะตอมเหมือนดงัต้นฉบบั เพ่ือให้เข้ากบัเนือ้หาวิชาชีววิทยาท่ีผู้ วิจยัท าการสอนมากขึน้มีลกัษณะ

เป็นค าถามปลายเปิดครอบคลมุมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 9 ประเด็น ดงัท่ีกล่าวในนิยามศพัท์เฉพาะ โดยได้

ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ตรวจความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงเชิงเนือ้หา จากนัน้น า

แบบวดัไปทดลองใช้กบันกัเรียนกลุ่มท่ีมีบริบทใกล้เคียงกนัก่อน เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงความเหมาะสมของ

ภาษา และจงึน ามาใช้จริงกบันกัเรียนกลุม่ท่ีศกึษา 

การเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยให้นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท าแบบวดัธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยก าหนดเวลาในการท า

ประมาณ 1 ชัว่โมง เก็บในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลงัจากนกัเรียนเรียนเนือ้หาตามบทเรียนและท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ผ่านมา 1 ภาคเรียน หลงัจากนัน้ก าหนดรหสัให้กบันกัเรียน ส าหรับนกัเรียนชายจะมีรหสั M1-M23 

และนกัเรียนหญิงจะมีรหสั F1-F24 โดยจะอ่านค าตอบของนกัเรียนแต่ละคนและวิเคราะห์มมุมองอย่างละเอียด 

ท าการจดักลุ่มค าตอบมมุมองต่างๆของนกัเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1)เข้าใจ (Informed understanding: 

IU) ค าตอบสอดคล้องกับแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 2)เข้าใจบางส่วน (Partial 

Understanding: PU) ค าตอบสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีเป็นท่ียอมรับเพียงบางส่วน  และ 3)ไม่เข้าใจ (Naïve 

understanding: NU) แนวคิดไม่สอดคล้อง คลาดเคลื่อนไปจากค าตอบท่ีเป็นท่ียอมรับ สดุท้ายผู้ วิจยัน าผลการ

วิเคราะห์ในการวิจยัให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและเพ่ือนผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์และสอนในวิชาเดียวกนั ระดบัชัน้

เดียวกัน ท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดและน าผลมาอภิปรายร่วมกัน จนมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันทุกประเด็น เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์มีความน่าเช่ือถือ จากนัน้จึงท าการรวบรวมผลและค านวณ

คา่ความถ่ีและร้อยละของนกัเรียนในแตล่ะกลุม่ 

 
ผลการวิจัย 

 จากการส ารวจและศึกษาพบว่านักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์กลุ่มนี ้

เข้าใจเก่ียวกบัมมุมองวิทยาศาสตร์ด้านตา่ง ๆ ทัง้ 9 มมุมอง ดงัตารางท่ี 1 
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Table 1 Nature of science view of grade 11 students in 9 aspects (n=47) 

Aspect 
Students’ views of nature of science 

IU* PU* NU* 
1.  Scientific definition 2(4.26) 13(27.66) 32(68.09) 
2.  Scientific knowledge are not only depended on experiment 0(0) 3(6.38) 44(93.62) 
3.  Subjectivity in science (theory-ladenness) 14(29.79) 8(17.02) 25(53.19) 
 

Table 2 (Continue)  

Aspect 
Students’ views of nature of science 

IU* PU* NU* 
4.  Science demands and relies on empirical evidence 7(14.89) 22(46.81) 18(38.30) 
5.  Science and technology impact each other, but they 
are not the same. 

3(6.38) 28(59.57) 16(34.04) 

6.  The Creative and Imaginative Nature of Scientific Knowledge 0(0) 21(44.68) 26(55.32) 
7.  Observations and inference 1(2.13) 42(89.36) 4(8.51) 
8.  Social and cultural influences science 20(42.55) 8(17.02) 19(40.43) 
9.  Scientific Theories and Laws 0(0) 4(8.51) 43(91.49) 
Note: IU = Informed understanding, PU = Partial Understanding, NU = Naïve understanding 

 

ค าจ ากัดความของวิทยาศาสตร์ นกัเรียนสว่นใหญ่จ านวน 32 คน (68.09 %) ไมเ่ข้าใจเก่ียวกบัความหมายของ

วิทยาศาสตร์ว่าเป็นการศกึษาและสงัเกตปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยเมื่อถามว่า วิทยาศาสตร์คืออะไร แตกต่าง

จากศาสตร์อื่นอย่างไร ส่วนใหญ่ตอบว่าวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ท่ีเกิดจากความสงสยั เกิดจากการทดลอง ต่าง

จากศาสตร์อื่นท่ีไม่ต้องใช้จินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ เช่น นกัเรียนรหสั M1 M14 F8 และ F9 ต่างกล่าว

ว่า วิทยาศาสตร์เกิดจากความสงสัย การทดลอง แล้วมีข้อสรุป แต่ศาสตร์อื่นต้องมีจินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ เช่น วิชาศิลปะ เป็นต้น  

การได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีการทดลอง ในมุมมองนี ้นักเรียนจ านวน 44 คน 

(93.62%) ไมเ่ข้าใจวา่การทดลองไมใ่ช่หนทางในการหาค าตอบเพียงอย่างเดียว ซึง่ได้ให้เหตผุลไว้ว่า การทดลอง

จ าเป็นต่อวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากถ้าไม่ท าการทดลองก็จะไม่สามารถหาความจริงได้ เช่น นกัเรียนรหสั M2 M4 

M6 M 15 และ M13 ตอบวา่ การทดลองจ าเป็น ถ้าไม่ท าก็จะไม่รู้ว่าผลเป็นอย่างไร ท าเพ่ือพิสจูน์สมมติฐาน เช่น

การใช้เทอร์โมมิเตอร์วดัอณุหภมูิ การสอ่งกล้องจลุทรรศน์เพ่ือดเูซลล์ จะเห็นได้ว่านกัเรียนมุ่งไปท่ีการทดลองและ

ไมส่ามารถแยกการสงัเกตข้อมลู เช่นการสอ่งกล้อง กบัการทดลองจริงๆ ได้ 
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ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นอัตวิสัยหรือมีทฤษฎีเหน่ียวน า ค าตอบของนักเรียนจะมีแนวโน้มไปในทางไม่

เข้าใจเร่ืองของอตัวิสยัของวิทยาศาสตร์ โดย 25 คน(53.19 %) คิดวา่การตัง้สมติฐานท่ีแตกต่างกนัในหลกัฐานชิน้

เดียวกนัของนกัวิทยาศาสตร์เกิดขึน้เพราะ หลกัฐานไมช่ดั หรือเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึน้แตกตา่งกนั เช่น M19 M20 

และ F18 กลา่ววา่นกัวิทยาศาสตร์ศกึษาในบริเวณท่ีแตกตา่งกนั สมมติฐานจงึตา่งกนั 

วิทยาศาสตร์ต้องการหลักฐาน เมื่อถามว่าหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์คืออะไร ส่วนใหญ่ 22 คน (46.81%) มี

ความเข้าใจบางส่วน โดยตอบว่าเป็นสิ่งท่ีท าให้ข้อมลูน่าเช่ือถือขึน้ ยืนยนัได้ เช่น นกัเรียนรหสั M7 M9 F6 F13 

เป็นต้น 

อีก 18 คนมีความไม่เข้าใจ โดยบอกว่าคือสิ่งท่ีจบัต้องได้ หรือบางส่วนบอกว่าเป็นพวกอปุกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

เช่น M2 M4 M14 เป็นต้น สว่นนกัเรียนท่ีเข้าใจกลา่ววา่เป็นสิ่งท่ียืนยนัสมมติฐาน สนบัสนุนทฤษฎีหรือกฎจ านวน 

7 คน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแตกต่างแต่มีความสัมพันธ์กัน มุมมองนีน้กัเรียน 28 คน (59.57%) มีความ

เข้าใจบางส่วนว่าเทคโนโลยีจ าเป็นต่อวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยให้วิทยาศาสตร์สร้างข้อมลูความรู้ แต่ไม่แตกต่าง

จากวิทยาศาสตร์ โดยหลายคนกลา่ววา่ “เทคโนโลยีไมแ่ตกตา่งเน่ืองจากเกิดมาจากวิทยาศาสตร์” เช่น M18 M19 

M21 M22 F5 F14 F21 F22 และ F24 เป็นต้น 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อยส่วนหน่ึงมีพืน้ฐานมาจากการสังเกตจากธรรมชาติและยังมาจาก

จนิตนาการ เม่ือถามถงึการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ นกัเรียนจ านวนมากถึง 26 คน (55.32 %) บอกว่า

เกิดจากการสงัเกต ศกึษาทดลอง การใช้อปุกรณ์ต่างๆ หรือการทดลองซ า้ ๆ เช่น M2 M8 M9 M11 F1 F2 F17 

กลา่ว “การสร้างรูปร่างของคลอโรพลาสต์ท่ีศกึษากนัอยู่ มาจากการสอ่งกล้องและค้นคว้าเท่านัน้” เป็นต้น 

การสังเกตและการลงความเหน็ มมุมองนีน้กัเรียนส่วนใหญ่จ านวน 42 คน (89.36 %) มีความเข้าใจบางส่วน 

โดยตอบวา่การสงัเกตและการลงความเห็นแตกต่างกนั โดยการสงัเกตนัน้ได้จากการมองหรือด ูแล้วอธิบาย  ส่วน

การลงความเห็นคือการออกความคิดเห็น เช่น M1 M2 M3 M4 F1 F9 กล่าวว่า “การสงัเกตแตกต่างจากการ

มองเห็น โดยการสงัเกตคือการมองด ูการลงความเห็นคือการตดัสินใจ วิเคราะห์ ออกความเห็น”  

วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนองค์การของมนุษย์ที่มีการฝึกฝนอยู่ในวัฒนธรรมขนาดใหญ่ นกัเรียนจ านวน 

20 คน (42.55 %) มีความเข้าใจเก่ียวกบัสงัคมและวิทยาศาสตร์ ว่ามีผลเก่ียวเน่ืองซึง่กนัและกนั โดยสงัคมมีผล

ต่อวิทยาศาสตร์ ความเช่ือ การศกึษาวิทยาศาสตร์ก็เป็นผลสะท้อนของสงัคม เช่น M3 M5 M18 F13 F18 F20 

เป็นต้น และยงัมีบางส่วน 19 คน (40.43 %) ท่ีมีค าตอบท่ีบ่งบอกถึงว่าสงัคมไม่มีผลต่อวิทยาศาสตร์ เช่น M6 

M15 F12 ไมม่ีผลตอ่วิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์ไมข่ึน้กบัสงัคม 

กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ มมุมองนีน้กัเรียนถึง 43 คน (91.49 %) ไม่เข้าใจเก่ียวกบักฎและทฤษฎี โดย

กล่าวว่ากฎนัน้ตายตวั ไม่เปลี่ยนแปลง ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าทฤษฎีพิสูจน์ได้ ไม่มีข้อลบล้าง ก็จะสามารถ

กลายเป็นกฎได้ เช่น นกัเรียนรหสั M2 M3 M4 M6 M12 M19 M20 F4 F6 F7 F11 F18 F19 F22 F23 F24 เป็น

ต้น ซึง่เป็นมมุมองท่ีมีนกัเรียนไมเ่ข้าใจมากเป็นอนัดบัสองของมมุมองท่ีศกึษาทัง้หมด 
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สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 5 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เข้าใจเก่ียวกับ 
มมุมองวิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนองค์การของมนุษย์ท่ีมีการฝึกฝนอยู่ในวฒันธรรมขนาดใหญ่มากท่ีสดุ และมี
ความไม่เข้าใจในมุมมองการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีการทดลองมากท่ีสุด  โดยไม่มี
มุมมองใดเลยท่ีนักเรียนมีความเข้าใจมากกว่า 50 % ขึน้ไป เมื่อดูค าตอบท่ีนักเรียนไม่เข้าใจพบว่ามีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัก่อนหน้า (ดนยั ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์, 2558) ในมมุมองของกฎและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์โดยไม่มีนกัเรียนคนใดเลยท่ีมีความเข้าใจเก่ียวกบัมมุมองนี ้ในส่วนของมมุมอง การได้มาซึง่ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องมีการทดลอง มีรายละเอียดท่ีได้เพ่ิมขึน้มาจากงานของ ขวญัหญิง ทิพแก้ว และ 
พงศ์ประพนัธ์ พงษ์โสภณ (2555) ซึง่กลา่วไว้วา่นกัเรียนไมท่ราบวิธีการทดลองท่ีถกูต้อง โดยในงานวิจยันีย้งัพบไป
อีกวา่ นอกจากจะไมท่ราบวิธีท่ีถกูต้องแล้ว นกัเรียนยงัไม่สามารถแยกแยะการสงัเกตออกจากการทดลองได้ เห็น
ได้จากการยกตวัอย่างท่ีกล่าวว่า การน าเซลล์ไปส่องกล้องจุลทรรศน์ถือเป็นการทดลอง ย่ิงไปกว่านัน้ในเร่ืองของ
กฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มนกัเรียนแผนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ท่ีศกึษา ไม่มีนกัเรียนคนใดเลยมี
ความเข้าใจและสามารถแยกแยะกฎออกจากทฤษฎีได้ 
  จดุเดน่ของงานวิจยันีค้ือ แม้ว่ามีรายงานว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่สงู ในแง่มมุ

ต่างๆท่ีน ามาศึกษา (ดนยั ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์, 2558; ขวญัหญิง ทิพแก้ว และ พงศ์ประพนัธ์ พงษ์

โสภณ, 2555)  แตก่็ยงัสามารถลงลกึได้ว่า ค าตอบของนกัเรียนมีความเก่ียวโยงสมัพนัธ์กนัของมมุมองธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์แต่ละมมุมอง ส่งผลกระทบซึง่กนัและกนั แม้ว่านกัเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์จะมีบางมมุมองท่ีมี

ความเข้าใจสงู(ดนยั ไทยมี และ จีระวรรณ เกษสิงห์, 2558) เช่น เร่ืองของอตัวิสยัของวิทยาศาสตร์ แต่ในงานวิจยั

นีท่ี้นกัเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ท่ีไม่ใช่ห้องเรียนพิเศษ กลบัเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกบัอตัวิสยัของ

วิทยาศาสตร์สงูมากรวมถึงทัง้ในเร่ืองกฎและทฤษฎี พบว่าเป็นเช่นเดียวกนักบังานวิจยัหลายๆงานทัง้ในประเทศ

ไทยและตา่งประเทศ(Bell, 2009; Park et al., 2014) อีกด้วย แม้วา่นกัเรียนกลุ่มท่ีศกึษานี ้จะผ่านการศกึษาและ

ท าโครงงานวิทยาศาสตร์มาแล้วก็ตาม แต่นกัเรียนก็ยงัคงมีความไม่เข้าใจเก่ียวกบัมมุมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 

ท าให้เป็นข้อยืนยนัร่วมกบังานอื่นๆได้ว่า การสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์นัน้ควรจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ชดัแจ้งอย่างย่ิง (Bell, 2009; Lederman, 2007)  โดยในงานวิจยันีอ้าจยงัมีข้อจ ากดัอยู่ท่ีไม่มีการลงลกึในการ

สมัภาษณ์นกัเรียนเพ่ิมเติมเน่ืองจากติดข้อจ ากดัด้านเวลา 

ข้อเสนอแนะ 
  ส าหรับครูวิทยาศาสตร์นัน้ การวิจัยครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าการสอดแทรกธรรมชาติวิทยาศาสตร์ลงใน
เนือ้หาการจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งจ าเป็น เน่ืองจากหากนักเรียนมีความคลาดเคลื่อนของมุมมองใดมุมมองหนึ่ง 
สามารถท่ีจะสง่ผลตอ่มมุมองอื่น ๆตอ่ไปได้อีก อนัจะเป็นผลต่อการศกึษาเก่ียวกบัเนือ้หา เช่น Bell, 2009 แนะว่า
ควรสอนในรูปแบบชดัแจ้ง (explicit approach)  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 
ย่ิงไปกว่านัน้ในแง่ของนักวิจัย นักการศึกษา งานวิจัยนีย้ังแสดงให้เห็นว่านักเรียนยังมีความคลาดเคลื่อนใน
มมุมองต่าง ๆท่ีน าเสนอนีส้งู ควรพฒันาหลกัสูตรให้มีความสอดคล้อง และดึงความเป็นธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ออกมาให้เดน่ชดัมากขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสามารถจ าแนก และสร้างสมการจ าแนกเกณฑ์การเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเด็กตามวยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี ท่ีศกึษาอยู่ในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จงัหวดั
นครนายก จ านวน 362 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบประเมินปัจจยัท่ีส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กตามวยั มีค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง .876 - .954 สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท แบบขัน้ตอน  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มอายุของเด็กตามวยั ได้แก่ พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร  
พฒันาการทางอารมณ์และสงัคม  และการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก  2) ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มน า้หนกัของ
เด็กตามวยั ได้แก่ พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย  และการจดัสภาพแวดล้อมภายใน  และ 3) ปัจจยัท่ี
สามารถจ าแนกกลุ่มส่วนสงูของเด็กตามวยั ได้แก่ พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย  การอบรมเลีย้งดแูบบ
รักสนบัสนนุ  และการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย  
 

ABSTRACT 
            The aims of this study were: 1) to study the factors which could discriminate children  and  2) to 
formulate an equation for the criteria of child development. The sample group consisted of 362 children 
between the ages of 3 and 5 years randomly selected from child development centers in Nakhon Nayok 
Province. The tool used was an evaluation form of the factors affecting child development. The reliability 
was between .876 - .954. The statistical tool used was Discriminant Analysis Stepwise Method. The 
findings were as follows: 1) The factors which could discriminate children by age group were language 
and communication development, emotional and social development and the external environment; 2) The 
factors which could discriminate children by weight group were minor muscle development and internal 
environment; 3) The factors which could discriminate children by height group were minor muscle 
development and supportive and democratic nurturing. 

 
Key Words: Discriminant Analysis, Factors Affecting the Growth and Development of Children 
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ค าน า 
 เดก็ในช่วงปฐมวยัหรือตัง้แตแ่รกเกิดจนอายถุงึ 8  ปี เป็นช่วงท่ีส าคญัท่ีสดุส าหรับการเจริญเติบโตและพฒันาการ
ทุก  ๆด้าน เด็กท่ีมีความพร้อมทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาจะเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของชีวิตท่ีดีในอนาคต             
ผู้ ท่ีท างานกับเด็กปฐมวัย ไม่ว่าจะเป็นครู หรือครูผู้ ดูแลเด็ก ควรมีความรู้ความเข้าใจและมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
พฒันาการของเด็กปฐมวยั Bredekamp (อ้างถึงใน จีระพนัธุ์ พูลพัฒน์, 2559) ได้กล่าวถึงความหมายของการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกบัพฒันาการ (Developmental Appropriate Practice: DAP)  คือ การสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั ประสบการณ์ 
ความสามารถ และความสนใจของเดก็ ทัง้รายบคุคลและรายกลุม่ ทัง้ยงัช่วยให้เด็กก้าวผ่านสิ่งท้าทาย และปฏิบตัิภารกิจได้
บรรลุตามเป้าหมายท่ีท าให้เด็กมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งพืน้ฐานท่ีส าคญัในการสอนเด็กปฐมวยั คือการท าให้เด็กมี
พฒันาการและการเรียนรู้ท่ีได้ผลท่ีดีท่ีสดุ ดงันัน้ส าหรับผู้ท างานกบัเดก็ปฐมวยัสิ่งส าคญัท่ีสุด คือ การรู้ว่าเด็กเรียนรู้และมี
พฒันาการอย่างไร เพราะการรู้จกัเด็กมากเท่าไหร่ ก็จะท างานได้สอดคล้องกบัวิถีการคิดและการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี ้
การปฏิบัติท่ีเหมาะสมกบัพัฒนาการ ส าหรับเด็กวยัอนุบาลหรือระดบัปฐมวยัเป็นวยัท่ีมีความส าคญัในการสร้างพืน้ฐาน
ของชีวิตท่ีดีในอนาคต (Novick, 1996 อ้างใน Pacific Early Childhood Education Research Association Thailand, 2559) 
จงึมีความจ าเป็นต้องจดัสิ่งแวดล้อมและการให้เนือ้หา สื่ออปุกรณ์กิจกรรม และวิธีการท่ีเหมาะสมกบัระดบั พฒันาการของ
เดก็ และความพร้อมของแตล่ะคน เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมประสบการณ์ทางการศกึษาท่ีมีคณุค่าต่อเด็กและการเช่ือมโยงความรู้
ทางพฒันาการเดก็สูก่ารปฏิบตัิทางการศกึษาปฐมวยั  จากเหตผุลดงัท่ีกล่าวมาท าให้ผู้ วิจยัเห็นความส าคญัและสนใจท่ีจะ
ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กตามวยั และการวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัดงักล่าว เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมลูและแนวทางในการพฒันาการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัตามโรงเรียนและศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ท่ีมีความ
ถกูต้องตามหลกัการ มีความเหมาะสมและคณุภาพตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกเกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามวยั 
 2. เพ่ือสร้างสมการจ าแนกเกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามวยั 
การตรวจเอกสาร 

หลักการพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก (Bredekamp and Copple, 1997 อ้างใน Pacific Early Childhood 
Education Research Association Thailand, 2559) มีหลกัการ ดงันี ้1) พฒันาการด้านต่าง  ๆด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สงัคม และด้านสติปัญญา มีความเก่ียวข้องกนัอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบซึง่กนัและกนั 2) พฒันาการเกิดขึน้อย่างเป็น
ล าดบัขัน้ ตามกฎเกณฑ์อย่างสมัพนัธ์กนั ความสามารถ ทกัษะ และความรู้เกิดขึน้จากความพร้อมทางพฒันาการเหล่านัน้              
3) พฒันาการของเด็กแต่ละคนเกิดขึน้ในอตัราท่ีแตกต่างกนั และไม่สม ่าเสมอกนัในแต่ละด้าน 4) ประสบการณ์เร่ิมแรกมีผล
ตอ่การเพ่ิมขึน้ และความลา่ช้าทางพฒันาการ โดยท่ีพฒันาการและการเรียนรู้จะเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 5) พฒันาการ
เกิดขึน้ในทิศทางท่ีสามารถท านายไปสู่ความซบัซ้อน และการสัง่สมลกัษณะนิสยัส่วนตวั 6) พฒันาการและการเรียนรู้เกิดขึน้
และมีผลจากบริบททางสงัคม วฒันธรรมท่ีหลากหลาย 7) เด็กเรียนรู้ด้วยการปฏิบตัิ โดยใช้ประสบการณ์ทางกายภาพ และ
สงัคมโดยตรง รวมทัง้ความรู้ท่ีถ่ายทอดทางวฒันธรรม ในการสร้างความเข้าใจโลกรอบ  ๆตวัของเด็กด้วยตนเอง 8) พฒันาการ
และการเรียนรู้เป็นผลมาจากการปฏิสมัพนัธ์ ระหว่างวฒิุภาวะทางชีววิทยา และสิ่งแวดล้อมท่ีประกอบด้วยโลกทางกายภาพ 
และทางสงัคมท่ีเด็กอาศยัอยู่ 9) การเล่นเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับพฒันาการทางอารมณ์ สงัคม และสติปัญญา อีกทัง้เป็นการ
สะท้อนพฒันาการของเด็ก 10) พฒันาการก้าวหน้ามากขึน้ เมื่อเด็กได้มีโอกาสฝึกปฏิบตัิทกัษะ ท่ีเด็กเร่ิมท าได้ใหม่ และเมื่อ
เดก็มีโอกาสได้รับประสบการณ์ท่ีท้าทายมากขึน้จากสิ่งท่ีเดก็สามารถท าได้แล้ว เพ่ือให้ความสามารถคงอยู่ 11) เด็ก  ๆแสดงให้
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เห็นถึงวิธีการในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัและแสดงออกในสิ่งท่ีเด็กรู้ต่างกนัด้วย และ  12) เด็กพฒันาและเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุใน
บริบทของกลุ่มท่ีเด็กรู้สกึปลอดภยั และมีคณุค่า รวมถึงการได้รับการตอบสนองความต้องการทางกายภาพและการมีความ
มัน่คงทางจิตใจ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กตามวยั ได้แก่ การอบรมเลีย้งดู
แบบประชาธิปไตย (X1) การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนุน (X2) การอบรมเลีย้งดูแบบใช้เหตผุล (X3) การจดัสภาพแวดล้อม
ภายนอก (X4) การจดัสภาพแวดล้อมภายใน (X5) การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (X6) การสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน (X7) พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ใหญ่ (X8) พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้
ย่อย (X9) พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร (X10) พฒันาการทางอารมณ์และสงัคม (X11) ตัวแปรตาม คือ เกณฑ์การ
เจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามวยั ได้แก่ อาย ุ น า้หนกั  สว่นสงู 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ เดก็นกัเรียนชัน้อนบุาลอายรุะหวา่ง 3-5 ปี ท่ีศกึษาอยู่ท่ีศนูย์พฒันาเด็กเล็ก สงักดั
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดันครนายก ได้มาโดยการสุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมูิ ได้จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 362 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป และแบบสอบถามปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามวยั 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติมีดงันี ้
 1. วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ือให้ทราบลกัษณะการแจกแจงในแต่ละตวัแปร โดยใช้สถิติ
พืน้ฐานบรรยายให้ทราบคา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และคา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย โดยการวิเคราะห์
จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขัน้ตอน (Stepwise method) 
 

ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์เกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย จากเด็ก  362   คน  พบว่าโดยเด็ก
สว่นใหญ่มีอาย ุ3-4 ปี  จ านวน  199  คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  รองลงมา 4 ปี ขึน้ไป จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 24.60 และ
อายตุ ่ากวา่ 3 ปี จ านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 20.40  ด้านน า้หนกัส่วนใหญ่ 10.00-20.00 กิโลกรัม  จ านวน 210 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.00  รองลงมาน า้หนกั 20.01-30.00 กิโลกรัม  จ านวน  120  คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 และน า้หนกั 30.01 กิโลกรัม ขึน้
ไป  จ านวน   32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.80 ด้านสว่นสงูสว่นใหญ่ ต ่ากว่า 95 เซนติเมตร  จ านวน  216  คน  คิดเป็นร้อยละ 59.70 
รองลงมา สว่นสงู 95-107 เซนติเมตร จ านวน  124  คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 และสว่นสงู 108 เซนติเมตร ขึน้ไป จ านวน   22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.10  
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 2. ปัจจัยที่ ส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย พบว่า ระดับความส าคัญ             
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้นพฒันาการทางอารมณ์และสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 1 
 
Table 1 : The average and standard deviation of factors which affected the growth and development of children criteria. 

Factors which affected the growth and          
development of children criteria 

X  SD. Important 
level 

Ranking 

1. Democratic nurturing (X1) 4.03 .55 high 2 
2. Supportive nurturing (X2) 4.18 .60       high 1 
3. Reasonable nurturing (X3) 3.73 .57 high 7 
4. External environment (X4) 3.99 .63 high 4 
5. Internal environment (X5) 4.02 .60 high 3 
6.Teaching and learning management to develop 
knowledge acquisition (X6) 

3.93 .60 high 6 

7. Establishing relationship between houses, schools 
and community (X7) 

3.96 .67 high 5 

8. Physical major muscle development (X8) 3.46 .68 high 8 
9. Physical minor muscle development (X9) 3.45 .75 high 9 
10. Language and communication development (X10) 3.42 .77 high 10 
11. Emotional and social development (X11) 3.30 .68 moderate 11 
 
 3. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเตบิโตและพัฒนาการของเดก็ตามวัย 
  การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยท่ีส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวยั โดยการวิเคราะห์
จ าแนกประเภท  แบบขัน้ตอน  โดยวิธีวิลค์ แลมบ์ดา (Wilks’s Lambda) ได้น าเสนอข้อมลูดงันี ้

 3.1 การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามอาย ุ 
  3.1.1 สมการจ าแนกกลุม่อายขุองเดก็ตามวยั พบวา่ มีปัจจยั 3 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุม่อายุของเด็ก  ได้แก่ 

พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร (X10) พฒันาการทางอารมณ์และสงัคม (X11) และการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก (X4) ดงัตารางท่ี 2 
 

Table 2 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by age group. 
 

No. 
 

Factors 

 

Wilks's Lambda 
The standardized coefficients of 

variables 
Function 1 Function 2 

1 Language and communication development (X10) .852 .931 -.368 
2 Emotional and social development (X11) .814 -.622 -.117 
3 External environment  (X4) .792 .297 1.103 

Function 1: λ = .240, RC = 0. 440, Λ = 0. 792, χ2= 83.378, df = 6, P = 0.000, α = 0.01 
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Function 2: λ = .018, RC = 0. 133, Λ = 0. 982, χ2= 6.349, df = 2, P = 0.042, α = 0.05 
  3.2.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกกลุม่อายขุองเด็กตามวยั พบว่า สมการจ าแนกประเภทสามารถจ าแนก

กลุ่มเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี ได้ถูกต้อง ร้อยละ 66.2 สามารถจ าแนกกลุ่มเด็กอายุ 3-4 ปี ได้ถูกต้องร้อยละ 26.1  สามารถจ าแนก
กลุม่เดก็อาย ุ4 ปี ขึน้ไป ได้ถกูต้องร้อยละ 68.5 และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุ่ม ได้ถกูต้องร้อยละ 44.8 ดงัตารางท่ี 3  
 
Table 3 : The results which discriminate children by age group. 

 
Actual group 

Number of 
Children 

Forecasted  group 
Below 3 years old 

group 
3-4 years old  

group 
Above 4 years old 

group 
1.  Below 3 years old group   74 49 (66.2%) 14 (18.9%) 11 (14.9%) 
2.   3-4   years old  group 199 74 (37.2%) 52 (26.1%) 73 (36.7%) 
3.  Above 4 years old group 89 14 (15.7%) 14 (15.7%) 61 (68.5%) 
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 44.8. 
 

 3.2 การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามน า้หนกั  
  3.2.1 สมการจ าแนกกลุ่มน า้หนกัของเด็กตามวยั  พบว่า มีปัจจยั 2 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มน า้หนกั

ของเดก็ ได้แก่ พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย (X9) และการจดัสภาพแวดล้อมภายใน (X5) ดงัตารางท่ี 4 
 

Table 4 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by weight group. 
 

No. 
 

Factors 
 

 Wilks's 
Lambda 

The standardized coefficients of 
variables 

Function 1 Function 2 

1  Physical minor muscle development (X9) .861 .840 -.555 
2  Internal environment  (X5) .827 .452 .900 

Function 1: λ = .201, RC = 0.409, Λ = 0.827, χ2= 68.192, df = 6, P = 0.000, α = 0.01 

Function 2: λ = .007, RC = 0.084, Λ = 0.993, χ2= 2.539, df = 2, P = 0.111, α = 0.01 
  3.2.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกกลุ่มน า้หนักของเด็กตามวยั พบว่า สมการจ าแนกประเภทสามารถ

จ าแนกกลุม่น า้หนกั 10.00 – 20.00 kg. ได้ถกูต้อง ร้อยละ 57.1 สามารถจ าแนกกลุม่น า้หนกั 20.01 – 30.00 kg. ได้ถูกต้องร้อยละ 
32.5  สามารถจ าแนกกลุ่มน า้หนกั 30.01 kg. ขึน้ไป ได้ถูกต้องร้อยละ 87.5 และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุ่ม ได้ถูกต้องร้อยละ 
51.7 ดงัตารางท่ี 5  
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Table 5 : The results which discriminate children by weight group. 
 

Actual group 
Number of 
Children 

Forecasted group 
Weight group 

10.00 – 20.00 kgs. 
Weight group 

20.01 – 30.00 kgs. 
Weight group 

Above 30.01 kgs. 
1. Weight group 10.00 – 20.00 kgs. 210 120 (57.1%) 53 (25.2%) 37 (17.6%) 
2.  Weight group 20.01 – 30.00 kgs. 120 47 (39.2%) 39 (32.5%) 34 28.3 (%) 
3.  Weight group above 30.01 kgs.  32 1 (3.1%) 3 (9.4%) 28 (87.5%) 
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 51.7. 
 

 3.3 การวิเคราะห์จ าแนกปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามสว่นสงู  
  3.3.1 สมการจ าแนกกลุม่สว่นสงูของเดก็ตามวยั พบวา่ มีปัจจยั 3 ปัจจยั ท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มส่วนสงูของ

เด็ก ได้แก่ พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย (X9) การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนุน (X2) และการอบรมเลีย้งดูแบบ
ประชาธิปไตย (X1) ดงัตารางท่ี 6 

 

Table 6 : The priority and the standardized coefficients of variables equation which discriminate children by height group. 
 

No. 
 

Factors 

 

 Wilks's 
Lambda 

The standardized coefficients of 
variables 

Function 1 Function 2 
1  Physical minor muscle development (X9) .849 .899 .986 
2  Supportive nurturing (X2) .817 -.908 .051 
3  Democratic nurturing (X1) .779 .675 -.236 

Function 1: λ = .282, RC = 0.469, Λ = 0.779, χ2= 89.536, df = 6, P = 0.000, α = 0.01 

Function 2: λ = .002, RC = 0.040, Λ = 0.998, χ2= .581, df = 2, P = 0.748, α = 0.01 
  3.3.2 การคาดคะเนความเป็นสมาชิกกลุม่สว่นสงูของเดก็ตามวยั พบวา่ สมการจ าแนกประเภทสามารถจ าแนก

กลุ่มส่วนสงูต ่ากว่า 95 cm. ได้ถูกต้อง ร้อยละ 66.7 สามารถจ าแนกกลุ่มกลุ่มส่วนสงู 95-107 cm. ได้ถูกต้องร้อยละ 41.9 สามารถ
จ าแนกกลุม่สว่นสงู 108 cm.ขึน้ไป ได้ถกูต้องร้อยละ 40.9 และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุม่ ได้ถกูต้องร้อยละ 56.6 ดงัตารางท่ี 7  
 

Table 8 :   The results which discriminate age group by height. 
 

Actual group 
Number 
    of 
Children 

Forecasted group 
Below 95 cms. 

group 
95-107 cms. 

group 
Above 

108 cms. group 
1. Below 95 cms. group  216 144 (66.7%) 36 (16.7%) 36 (16.7%) 
2. 95-107 cms. group 124 35 (28.2%) 52 (41.9%) 37 (29.8%) 
3. Above 108 cms. group 22 6 (27.3%) 7 (31.8%) 9 (40.9%) 
The percentage of accuracy of the discriminating equation for the group forecast was 56.6. 
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วิจารณ์ 
1. การจ าแนกปัจจยัท่ีส่งผลต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กตามอายุ มีปัจจัย 3 ปัจจยั ได้แก่ 

พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร  พฒันาการทางอารมณ์และสงัคม  และการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Sprain and others (1998 อ้างใน Pacific Early Childhood Education Research Association Thailand, 2559) 
กล่าวถึงหลกัการของพัฒนาการ การเรียนรู้ และลกัษณะทางพัฒนาการด้านต่าง  ๆ ของเด็ก ท่ีเหมาะสมตามวยั ควรมีดงันี ้                    
1) เด็กอายุ 3 ปี ควรได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงด้านภาษา กิจกรรมทางร่างกาย ด้านกล้ามเนือ้ใหญ่ และการ
เคลื่อนไหว กิจกรรมภาพตดัตอ่และบล็อก ของเล่นท่ีมีล้อและเคร่ืองเล่นปีนป่าย การแสดงละคร และการเล่าเร่ืองราว 2) เด็กอาย ุ
4 ปี สนุกสนานกบัประสบการณ์หลากหลายท่ีเพ่ิมขึน้ และกิจกรรมต่างๆ  ท่ีมากขึน้ เช่น การตดักระดาษและผ้า กิจกรรมศิลปะ
และท าอาหาร เดก็สามารถจดจ ารูปร่าง สี และใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์เบือ้งต้นและทกัษะการแก้ปัญหาต่างๆ  และ 3) เด็กอาย ุ
4 ปี บางคนและเดก็อาย ุ5 ปี สว่นใหญ่สามารถรวบรวมความคิด มีความจ ามากขึน้และมีการพฒันาทกัษะการใช้กล้ามเนือ้ย่อย 
เด็กแสดงความสนใจในภาษาเขียนมากขึน้ เด็กพฒันาความสนใจชุมชนและสนุกสนานกบัโอกาสพิเศษและการไปทศันศกึษา 
แสดงวา่ พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร  ทางอารมณ์และสงัคม  และการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก มีความส าคญัต่อเด็ก
ตามช่วงอายุ เช่นเดียวกบั กจิตตา ชินพิทกัษ์ วฒันา (2557) ท่ีกล่าวว่า สิ่งท่ีผู้ดแูลเด็กวยัทารกและผู้ดแูลเด็กวยัเตาะแตะมี
ความต้องการจ าเป็นได้รับการพฒันาในด้านการส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการวาง
แผนการจดักิจกรรม และด้านการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ปกครอง เน่ืองจากบทบาทหน้าท่ีของผู้ดแูลเด็กท่ีส าคญั ประการหนึ่ง
คือ ผู้ดแูลเดก็ต้องวางแผนและจดักิจกรรมสอดคล้องกบัความต้องการและพฒันาการของเดก็ตามวยั โดยยดึเดก็เป็นส าคญั 

2. การจ าแนกปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่เกณฑ์การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามน า้หนกัและส่วนสงู มีปัจจยั ได้แก่ 
พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย  การจดัสภาพแวดล้อมภายใน การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนุน และการอบรมเลีย้ง
ดแูบบประชาธิปไตย ซึง่สอดคล้องกบั ไปรมา เท่ียงทางธรรม (2554) ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมพฒันาการเด็กว่า ควรจดัเคร่ือง
เล่นสนามท่ีเหมาะสมกับคุณลกัษณะตามวัยของเด็ก และจัดห้องส าหรับจัดกิจกรรมเฉพาะให้เด็กปฐมวยั และงานวิจัยของ               
อไุรรัตน์ บรีุตานนท์ (2556) พบวา่ ในการเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยั ควรมุ่งเน้นให้ครูปฐมวยัจดัหา คดัเลือก และผลิตสื่อ
กิจกรรมและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ เช่น สื่อประสมด้วยชุดการสอนรายบุคคล และควรจดัสภาพแวดล้อมภายนอกศนูย์การ
เรียนโดยมีการจดัสวน ปลกูต้นไม้ ดอกไม้ รอบ  ๆบริเวณ และจดัสภาพแวดล้อมภายในศนูย์การเรียนโดยควรมีห้องน า้ให้เพียงพอ 
ทัง้นีปั้จจยัพฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย  การจดัสภาพแวดล้อมภายใน การอบรมเลีย้งดแูบบรักสนบัสนุน และการ
อบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย มีส าคญัตอ่การเจริญเติบโตและพฒันาการของเดก็ตามวยั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ สทุธิพรรณ  
ธีรพงศ์ และขวัญใจ  จริยาทัศน์กร (2554) พบว่า การอบรมเลีย้งดูของครอบครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านความ
พอประมาณ  ด้านความมีเหตผุล  และด้านการมีภมูิคุ้มกนั มีความสมัพนัธ์ กบัพฒันาการทางความคิดของเดก็ปฐมวยั 

 
สรุป 

 1. ปัจจยัท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มอายุของเด็ก ได้แก่ พฒันาการทางภาษาและการสื่อสาร  พฒันาการทางอารมณ์และ
สงัคม  และการจดัสภาพแวดล้อมภายนอก  และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุ่ม ได้ถกูต้องร้อยละ 44.8  
  และสมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงันี ้

Function สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
1 Y = -2.182 - 1.326X10 – 1.031X11 + 0.477X4 Z = .931X10 – 0.622X11 + 0.297X4 
2 Y = -4.451 - .524X10 - 0.195X11 + 1.770X4 Z = -.368X10 – 0.117X11 + 1.103X4 
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2. ปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มน า้หนักของเด็ก ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย  และการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุ่ม ได้ถกูต้องร้อยละ 51.7 

 และสมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงันี ้
Function สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

1 Y = -7.088 + 1.162X9 + 0.772X5  Z = 0.840X9 + 0.452X5  
2 Y = -3.562 - 0.767X9 + 1.537X5   Z = -0.555X9 + 0.900X5  

3. ปัจจัยท่ีสามารถจ าแนกกลุ่มส่วนสูงของเด็ก ได้แก่ พฒันาการทางร่างกายด้านกล้ามเนือ้ย่อย การอบรมเลีย้งดู
แบบรักสนบัสนนุ  และการอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย และสามารถจ าแนกทัง้สามกลุ่ม ได้ถกูต้องร้อยละ 56.6 

 และสมการจ าแนกประเภท ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานตามล าดบั ดงันี ้
Function สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

1 Y = -3.111 + 1.283X9 – 1.502X2 + 1.227X1 Z = 0.899X9 – 0.908X2 + 0.675X1 
2 Y = -6.423 - 0.336X9 + 0.085X2 + 1.791X1 Z = 0.986X9 + 0.051X2 - 0.236X1 
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การพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ปัญหา เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน     
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ร่วมกับ    
การสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด (Guided and Opened Inquiry) 

The Development of Eleventh Grade Students’ Conception and Problem Solving Skill on Rate 
of Chemical Reaction using Active Learning Integrated with Guided and Opened Inquiry 

สุชากรณ์ พวงทอง1* เอมอร ศกัดิ์แสงวจิิตร1 และ ชาตรี ฝ่ายค าตา2 

Suchakorn Phuangthong1*, Aimron Saksengwijit1 and Chatree Faikhamta2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ปัญหาเร่ืองอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 
ร่วมกบั    การสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด (Guided and Opened Inquiry) กลุ่มท่ี
ศกึษาได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 44 คน ของโรงเรียนแห่งหนึง่ในจงัหวดันนทบรีุ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
เก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบวดัแนวคิดเร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ แบบวดัทักษะการคิดแก้ปัญหา 
และเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจยัวิเคราะห์แนวคิดด้วยการจดักลุ่มแนวคิดของนกัเรียนและคิดเป็นร้อยละ ส่วน
การวิเคราะห์ทักษะการคิดแก้ปัญหาท าได้โดยการตรวจค าตอบของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric)  และคิดเป็นร้อยละ ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้อง (SU) ร้อยละ 59.05 และ 
นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการแก้ปัญหาหลงัเรียนร้อยละ 78.37  

ABSTRACT 
 The objective of this study was to improve and examine student’s conception and their 
problem solving skills on “Rate of Chemical Reaction” using the active learning integrated with guided 
and opened Inquiry. The participants in this study were forty-four 11th grade students from a school in 
Nonthaburi, Thailand. The instruments used in the study comprised of the concept and problem 
solving skill tests. The data of students’ conception and problem solving skill were categorized in 
order to search for patterns and then analyzed in percentage. The results showed the effectiveness of 
this approach on the students’ scientific conceptions and problem solving skills. Especially, the most 
students have sound understanding (SU), 59.05 percent and the students score problem solving 
skills after learning of 78.37 percent.  
 
Key Words: Student’ conception, Problem solving skill, Active leaning, Guided and Opened Inquiry 
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ค าน า  
สภาพการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สว่นใหญ่ท่ีเกิดขึน้มกัจะมีเป้าหมายส าคญัเพ่ือสอบแข่งขนัเข้าเรียน

ต่อในโรงเรียนดงัๆ หรือเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนัน้นักเรียนส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่าการเรียน
วิทยาศาสตร์ไมต่า่งอะไรกบัการเรียนเนือ้หาความรู้ไว้ท่องจ าเพ่ือให้ได้คะแนนดีๆ ท าให้การเรียนวิทยาศาสตร์ไม่มี
ความเป็นวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้แบบนีจ้ึงไม่ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผล และไม่ส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์, 2548) สอดคล้องกบับทสมัภาษณ์ของ ทอม คอร์คอแรน ท่ี
กล่าวถึงสถานการณ์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กไทย โดยหยิบยกคะแนน PISA วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ล าดบัท่ี 49 จากทัง้หมด 64 ประเทศ โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยอยู่ท่ี 425 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ย
มาตรฐานนานาชาติ (OECD) กวา่ 100 คะแนน ซึง่มีการวิเคราะห์กนัวา่การที่จะได้ 100 คะแนน ต้องใช้เวลาเรียน
ถงึ 2 ปี ดงันัน้จึงถือวา่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเดก็ไทยล้าหลงักว่านานาชาติถึง 2 ปี โดยคะแนนเฉลี่ยของ
ไทยในปี 2009 สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยในปี 2006 เพียง 4 คะแนนเท่านัน้ (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้
และคณุภาพเยาวชน, 2556)  

นอกจากนีย้ังพบปัญหาในการเรียนวิชาเคมี คือนักเรียนมีแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อน ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ธรรมชาติของเนือ้หาเคมีส่วนใหญ่เป็นนามธรรม (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2558) เช่น นกัเรียนอธิบายผลของตวัหน่วง
ส าหรับปฏิกิริยาเคมี ว่า ตวัหน่วงเข้าไปเพ่ิมพลงังานก่อกมัมนัต์ของปฏิกิริยามีผลท าให้ปฏิกิริยาเกิดช้าลง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วตวัหน่วงเข้าไปขดัขวางไม่ให้สารตัง้ต้นชนกนั หรือชนกันได้ยากขึน้ดงันัน้ปฏิกิริยาจึงเกิดช้าลง 
(กมลทิพย์ บริบรูณ์, 2557) หากครูผู้สอนใช้การบรรยายเพียงอย่างเดียวก็อาจส่งผลต่อแนวความคิดของนกัเรียน
ได้ และยงัพบอีกวา่นกัเรียนขาดทกัษะการคิดเห็นได้จากผลการทดสอบระดบัชาติประจ าปีการศกึษา 2557 ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนท่ีผู้ วิจยัสอน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของวิชาเคมีอยู่ในระดบัต ่ากว่า
คา่เฉลี่ยของประเทศ สะท้อนให้เห็นถงึปัญหาการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบนัท่ียงัขาดทกัษะด้านการคิด (ณัฐภสัสร 
เหลา่เนต, 2552) 

จากปัญหาข้างต้นเก่ียวกับนักเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนและขาดทักษะการคิดประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ได้ก าหนดว่าการจดัการศึกษาต้องเน้นให้นกัเรียนทุกคน 
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ รูปแบบเหมาะสมกบัผู้ เรียน (กรมวิชาการ, 2542) ดงันัน้การจดัการเรียนรู้วิชา
เคมีจงึควรมุง่เน้นให้นกัเรียนได้รับการพฒันาวิธีคิด ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ มีทกัษะในการหาความรู้ 
และมีความสามารถในการแก้ปัญหา (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548) ซึง่การสอนท่ี
เหมาะสมในการพฒันาแนวคิดและทกัษะการคิดแก้ปัญหาวิธีหนึ่ง คือการจัดการเรียนท่ีมุ่งเน้นการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้นกัเรียนเป็นผู้ ค้นหาหรือสืบเสาะหาความรู้เก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ียงัไม่เคยรู้
หรือสิ่งท่ีสนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สวุฒัน์ นิยมค้า, 2551) ซึง่ลกัษณะส าคญัของการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือ การกระตุ้นนกัเรียนด้วยการตัง้ค าถามหรือการก าหนดสถานการณ์เพ่ือให้เกิดความ
สนใจ แล้วรวบรวมพยานหลกัฐาน สร้างค าอธิบายจากหลกัฐาน วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู  ลงข้อสรุป
ของตนเองเก่ียวกบัสิ่งเหล่านัน้ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ , 2548) โดยเฉพาะการสืบเสาะแบบชีแ้นะ
แนวทาง (Guided Inquiry) ซึ่งเรียนแบบมาจากการท างานของนักวิทยาศาสตร์สู่การเรียนรู้ของนักเรียนใน
ห้องเรียนมีวตัถุประสงค์ของการเรียนคือ ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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การสืบเสาะหาความรู้แบบชีแ้นะแนวทางเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดระดบัสงูและ
ยงัสามารถเพ่ิมทกัษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียนได้อีกด้วย (Sandra, 2005) สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ Zion และ Mendelovici (2012) ท่ีกล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะจะประสบความส าเร็จได้โดยครู
ต้องค านึงถึงความสามารถของผู้ เรียน โดยระยะแรกควรเร่ิมต้นจากการสืบเสาะท่ีมีครูคอยแนะน าและอ านวย
ความสะดวก (Guided Inquiry) จากนัน้เมื่อนกัเรียนมีประสบการณ์และมีทกัษะเพียงพอจึงค่อยเพ่ิมระดบัการ
สืบเสาะสูก่ารสืบเสาะแบบเปิด (Opened Inquiry)  

และจากผลการเรียนของนักเรียนในเทอมท่ีผ่านมาของโรงเรียนท่ีผู้ วิจัยสอน พบว่านักเรียนมีระดบัผล
การเรียนในวิชาเคมีเฉลี่ยเพียง 3.00 (จากคะแนนเต็ม 4.00) เมื่อผู้ วิจยัน าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุของ
ปัญหาดังกล่าวพอสรุปได้ดังนี ้1. ครูจัดกิจกรรมการสอนท่ีเน้นเนือ้หามากกว่าการให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ี
หลากหลาย 2. นกัเรียนขาดการทบทวนความเข้าใจ และ 3. นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ดงันัน้
ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะจดักิจกรรมการสอนท่ีมีการทดลอง เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การลง
มือปฏิบัติ มีกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และแนวคิดนัน้ตรงกบัการจัดการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ซึง่เป็นแนวคิดหนึง่ ท่ีมีวิธีการที่หลากหลายสามารถกระตุ้นความสนใจด้วย
กิจกรรมท่ีสนกุและท้าทายความสามารถของนกัเรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมท่ีผู้สอนจดัให้นกัเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ อภิปรายร่วมกัน สรุปรวบรวมข้อมูลและได้รับข้อมูลป้อนกลับทันที นอกจากนีก้ารเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น ยังเป็นการเรียนท่ีเน้นการพัฒนาความคิดระดับสูง (Higher-Ordered Thinking) เน้นปฏิบัติ
มากกว่าบรรยาย ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผู้ เรียนเป็นหลกั (ทวีวฒัน์ วฒันกุลเจริญ, 2547) ผู้ เรียนจะต้องมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ท างานเป็นกลุ่มและสามารถน าเสนอผลงานท าให้เกิดการพัฒนา
ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พฒันาการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ผู้ เรียนมีเจตคติอยาก
เรียนรู้ มีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต (ศกัดา ไชกิจภิญโญ, 2548) 

ด้วยเหตุนีผู้้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา การพัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) 
ร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด (Guided and Opened Inquiry) ผู้ วิจยัคาดหวงั
วา่ผลการวิจยัในครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนจดัการเรียนรู้ท่ีจะสง่เสริมให้นกัเรียนมีแนวความคิดท่ีถูกต้องใน
เนือ้หาวิชาเคม ีมีทกัษะการคิดแก้ปัญหา และมีความกระตือรือร้นในการเรียน ตระหนกัถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นของการเรียนวิชาเคมี และสามารถน าความรู้ทางเคมีไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม 

 
วิธีวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เข้าความหมายของค าท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีใ้ห้มีความหมายตรงกัน ผู้ วิจัยได้นิยามความหมาย
ของค าตา่งๆ ไว้ดงันี ้
 1. แนวคิด เร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีครอบคลุม
แนวคิดย่อยทัง้ 4 คือ 1. ความหมายของอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 2. แนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี         
3. พลงังานกับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเคมี และ 4. ปัจจัยท่ีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยวดัจาก
แบบทดสอบวดัแนวคิดเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
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 2. ทกัษะการคิดแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาของนกัเรียน โดยวดัจาก แบบวดั
ทกัษะการคิดแก้ปัญหา ในแบบวดันีป้ระกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบั อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
จ านวน 5 สถานการณ์และแต่ละสถานการณ์จะมีค าถามย่อย 4 ข้อ คือ 1. ระบุปัญหาท่ีส าคญัของสถานการณ์  
2. ระบวิุธีแก้ปัญหาท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 3. ระบุขัน้ตอนหรือวิธีการแก้ปัญหา และ ขัน้ท่ี 4. ระบุผลท่ีเกิดจาก
การแก้ปัญหา  
 3. การสอนแบบกระตือรือร้นร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด หมายถึง 
การเรียนการสอนท่ีท าให้นกัเรียนเป็นผู้คิด ออกแบบวิธีการเพ่ือหาค าตอบด้วยตนเองอย่างมีระบบ อยู่บนพืน้ฐาน
ของหลกัฐานหรือเหตผุล โดยครูก าหนดหวัข้อและอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นให้ ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี  ้1. ขัน้
สร้างความสนใจ 2. ขัน้ส ารวจและค้นหา 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 4. ขัน้ขยายความรู้ และ 5. ขัน้ประเมินผล 
โดยแต่ละขัน้จะมีการสอดแทรกการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น คือมีกิจกรรมหลากหลาย ทัง้ด้านฝึกทักษะการ
ทดลอง ทักษะการคิด และตรวจสอบความเข้าใจทนัทีเมื่อเรียนจบหวัข้อ ท่ีส าคญัในขัน้ขยายความรู้ครูก าหนด
สถานการณ์ปัญหาให้นกัเรียนฝึกทกัษะการคิดแก้ปัญหาอีกด้วย 

กลุ่มที่ศึกษา 
กลุม่ท่ีศกึษาในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด

ทัง้หมด 44 คน ท่ีศกึษาในรายวิชาเคมี 3 ของโรงเรียนแห่งหนึง่ในจงัหวดั นนทบรีุ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 
2558 
วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูดงันี ้ 

1. ผู้วิจยัจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น(Active Learning) 
ร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด (Guided and Opened Inquiry) เพ่ือ
พัฒนาแนวคิดและทักษะการคิดแก้ปัญหาเร่ืองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 5 แผน รวม 15 คาบ ระยะเวลา 5 สปัดาห์ และตรวจสอบคณุภาพของแผนการ
จดัการเรียนรู้โดยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน หลงัจากนัน้จึง
ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้  และเก็บรวบรวมข้อมลูจากแนวทางการจดัการเรียนรู้
จากเอกสารต่างๆ ได้แก่ การสังเกตการณ์การสอน บันทึกหลังสอน และผลงานของนักเรียน เช่นใบ
กิจกรรม แบบฝึกหดั และโปสเตอร์ความรู้ท่ีนกัเรียนสร้างขึน้   

2. แบบวดัแนวคิด เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จ านวน 15 ข้อ แบบทดสอบเป็นแบบปรนยั 4 
ตวัเลือก พร้อมอธิบายเหตผุลประกอบ ท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพ โดยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 
ท่าน และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากนัน้น าแบบทดสอบไปใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศกึษา จ านวน 
43 คน ก่อนน าไปใช้จริงกบันกัเรียนกลุม่ท่ีศกึษาจ านวน 44 คน โดยทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้น (Active Leaning) ร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด 
(Guided and Opened Inquiry) ใช้เวลาทดสอบ 50 นาที 
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3. แบบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา เร่ืองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบทดสอบเป็นแบบ
ปลายเปิด จ านวน 5 สถานการณ์ปัญหา ท่ีมีค าถามย่อยในแต่ละสถานการณ์ จ านวน 4 ค าถาม คือ 1. 
ปัญหาท่ีส าคญัของสถานการณ์คืออะไร 2. วิธีการแก้ปัญหา 3. ขัน้ตอนการแก้ปัญหา 4. ผลท่ีเกิดจากการ
แก้ปัญหา โดยแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบคณุภาพ โดยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ จ านวน 2 ท่าน และ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน จากนัน้น าแบบทดสอบไปใช้กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีศกึษา จ านวน 43 คน 
ก่อนน าไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาจ านวน 44 คน โดยทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
กระตือรือร้น (Active Learning) ร่วมกับการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบเปิด 
(Guided and Opened Inquiry) ใช้เวลาทดสอบ 50 นาที 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์แนวคิด เร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยา โดยน าค าตอบของนกัเรียนมาจ าแนกตาม

กลุ่มค าตอบตามกรอบแนวคิดของ Haidar (1997) โดยจ าแนกออกเป็น 5 แนวคิด คือ แนวคิดถกูต้อง 
(Sound understanding : SU) คือค าตอบท่ีแสดงให้เห็นวา่มีแนวคิดสอดคล้องกบัแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
ทกุองค์ประกอบ แนวคิดถกูต้องบางส่วน (Partial understanding : PU) คือค าตอบท่ีแสดงให้เห็นว่ามี
แนวคิดท่ีสอดคล้องกับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ แนวคิดถกูต้องบางส่วนและ
คลาดเคล่ือนบางส่วน (Partial understanding with a specific misconception : PU/SM) คือค าตอบท่ี
แสดงให้เห็นวา่มีแนวคดิท่ีสอดคล้องกบัแนวคดิเชิงวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบและมีบางส่วนท่ี
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แนวคิดคลาดเคล่ือน (Specific misconception : SM) คือ
ค าตอบท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่มีแนวคิด (No understanding : NU) คือไม่ตอบ
ค าถาม หรือตอบค าถามไมต่รงประเดน็ สดุท้ายวิเคราะห์ผลโดยหาคา่ความถ่ี และคา่ร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ทักษะการคิดแก้ปัญหา เร่ือง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยา โดยตรวจ
ค าตอบของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ ในแต่ละสถานการณ์มีค าถามย่อย 4 ค าถาม โดยแต่ละค าถามมี
คะแนนเต็มท่ี 3 คะแนน หมายถึง ค าตอบท่ีถกูต้อง สอดคล้องกบัสถานการณ์ 2 คะแนน หมายถึงค าตอบ
ท่ีถกูต้องแตไ่ม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ 1 คะแนน หมายถึงค าตอบท่ีมีบางส่วนถกูต้อง แตไ่ม่สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ และ 0 คะแนน หมายถึงตอบผิด หรือไมต่อบ จากนัน้น ามาหาคา่ร้อยละของคะแนน 

ผลวิจัยและการอภปิรายผล  
 แนวคิดเร่ือง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีผู้ วิจัยแบ่งออกเป็น 10 แนวคิด  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1  
ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทาง
และการสืบเสาะแบบเปิด (Guided and Opened Inquiry) ช่วยพฒันาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และทกัษะการ
แก้ปัญหาของนกัเรียน โดยนกัเรียนมีแนวคิดถกูต้องมากท่ีสดุส าหรับแนวคิด เร่ือง พืน้ท่ีผิวสมัผสัของสารตัง้ต้นกบั
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ส่วนทกัษะการคิดแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิด
แก้ปัญหาสงูสดุ ในขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้ระบวิุธีแก้ปัญหา ผลวิจยัแสดงดงัตารางท่ี 2 
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Table 1 Frequency and percentage of 11th grade Students’ Conception on Rate of Chemical Reaction 
using  Active Leaning Integrated with Guided and Opened Inquiry (N=44) 

 
Concepts 

Frequency and percentage of 11th grade Students’ Conception 
SU PU PU/SM SM NU 

f % f % F % f % f % 
Definition of the Rate of a 
chemical reaction  

32 72.72 7 15.91 1 2.27 4 9.10 - - 

Relation between rate of 
chemical  
Reaction and mol  

26 29.55 18 20.45 9 10.22 25 28.41 10 11.36 

Calculation in rate of 
chemical reaction  

1 2.27 5 11.36 16 36.36 20 45.45 2 4.55 

Concept about chemical 
reaction 

28 63.64 11 25.00 4 9.10 1 2.27 - - 

 

Energy and chemical 
reaction  

33 75.00 6 13.64 4 9.10 1 2.27 - - 

Calculation about energetic 
chemical reaction  

57 64.77 9 10.23 7 7.95 9 10.23 6 6.82 

Reactants’ concentration 
with rate of chemical 
reaction  

66 75.00 15 17.05 3 3.41 4 4.55 - - 

Reactants’ surface with rate 
of chemical reaction  

77 87.5 10 11.36 - - 1 1.14 - - 

Temperature with rate of 
chemical reaction  

31 70.45 10 22.73 1 2.27 2 4.55 - - 

Catalyst and inhibitor  39 44.31 16 18.18 21 23.86 12 13.63 - - 

Overall 390 59.09 107 16.21 66 10.00 79 11.97 18 2.73 
Note : SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PU/SM = Partial Understanding with Specific Misconception; 
SM = Specific Misconception; NU = No Understanding 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีแนวคิดถกูต้อง (SU) ร้อยละ 59.05 รองลงมามีแนวคิด
ถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 16.21 นกัเรียนมีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) ร้อย
ละ 10.00 แนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) ร้อยละ 11.97 และไม่มีแนวคิด (NU) ร้อยละ 2.73 และเมื่อวิเคราะห์ข้อมลู
โดยจ าแนกตามแนวคิด พบว่า นกัเรียนมีแนวคิดถูกต้อง (SU) ในเร่ืองพืน้ท่ีผิวสมัผัสของสารตัง้ต้นกบัอตัราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็นร้อยละ 87.5 โดยนักเรียนสามารถเลือกค าตอบได้ถูกต้อง พร้อมทัง้อธิบายท่ีมาของ
ค าตอบได้ว่า ส าหรับค าแนะน าให้เคีย้วยาลดกรดชนิดเม็ดก่อนกลืน เพ่ือช่วยเพ่ิมพืน้ท่ีผิวสมัผัสของยาลดกรด 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 

139



 

ส่งผลให้ปฏิกิริยาระหว่างยาลดกรดกับกรดในกระเพาะอาหารเกิดได้เร็วขึน้ เมื่อพิจารณานักเรียนท่ีมีแนวคิด
ถูกต้องบางส่วน (PU) พบมากท่ีสดุในเร่ือง แนวคิดเก่ียวกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี คิดเป็นร้อยละ 25 โดยนกัเรียน
สามารถเลือกค าตอบได้ถูกต้องแต่อธิบายท่ีมาของค าตอบไม่สมบูรณ์ เช่น กลุ่มแรกอธิบายเพียงว่าตะปูตวัท่ี 1 
เกิดสนิมเพราะสมัผสักับน า้ ส่วนกลุ่มท่ี 2 อธิบายว่า ตะปูตวัท่ีแช่น า้มนัไม่เกิดสนิมเพราะไม่สมัผสักบัน า้ ซึง่ทัง้
สองกลุม่ไมไ่ด้อธิบายถงึ อีกหนึง่องค์ประกอบในการเกิดสนิม นัน่คือแก๊สออกซิเจน นอกจากนีย้งัพบว่านกัเรียนมี
แนวคิดถกูต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) และ นกัเรียนมีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) มากท่ีสดุ
ในเร่ือง การค านวณอตัราการเกิดปฏิกิริยา คิดเป็นร้อยละ 36.36 และร้อยละ 45.45 ตามล าดบั ส าหรับนกัเรียนมี
แนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/SM) สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มตามแนว
ค าตอบของนกัเรียนได้ดงันี ้กลุม่ท่ี 1 สามารถเลือกค าตอบได้ถกูต้องแตอ่ธิบายท่ีมาของค าตอบคลาดเคลื่อน ส่วน
กลุม่ท่ี 2 เลือกค าตอบผิดแตอ่ธิบายท่ีมาของค าตอบได้ถูกต้องตามแนวคิดเร่ืองการค านวณอตัราการเกิดปฏิกิริยา 
เช่น ค าถามข้อหนึง่ หินปนู 2 กรัม ท าปฏิกิริยากบักรดไฮโดรคลอริกมากเกินพอ หินปูนหมดในเวลา 20 วินาที จง
หาอตัราการลดลงของหินปูนในหน่วย mol/s  นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 เลือกค าตอบถูก แต่ไม่อธิบายท่ีมาของค าตอบ 
และนกัเรียนบางคนอธิบายท่ีมาของค าตอบว่าคลาดเคลื่อนคือ น าหินปูน 2 กรัมหารด้วยเวลา 20 วินาที ส่วน
นกัเรียนกลุม่ท่ี 2 เลือกค าตอบผิด แต่อธิบายท่ีมาของค าตอบได้ถูกต้องว่า เปลี่ยนหินปูน 2 กรัมให้เป็นจ านวนโม
ลจากนัน้หารด้วยเวลา 20 วินาที ส่วนนกัเรียนท่ีมีแนวคิดคลาดเคลื่อนจะเลือกค าตอบผิดและอธิบายท่ีมาของ
ค าตอบคลาดเคลื่อน เช่นเดียวกับนักเรียนกลุ่มท่ี 1 และนักเรียนท่ีไม่มีแนวคิด (NU) พบมากท่ีสุดในเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการเกิดปฏิกิริยากบัจ านวนโมล คิดเป็นร้อยละ 11.36 คือนกัเรียนท่ีเลือกค าตอบผิด
และอธิบายท่ีมาของค าตอบไมถ่กูต้องหรือไมอ่ธิบายท่ีมาของค าตอบ  
Table 2 Score and percentage of 11th grade Students’ Problem Solving Skill on Rate of Chemical 
Reaction using Active Leaning Integrated with Guided and Opened Inquiry (N=44) 

 
Problem 

Score and percentage of 11th grade Students’ Problem Solving Skill 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Average 

X % X % X % X % % 
1 109 82.57 116 87. 88 95 71.97 98 74.24 79.17 
2 125 94.70 119 90.15 118 89.39 117 88.64 90.72 
3 66 50.00 67 50.75 74 56.6 67 50.75 51.89 
4 106 80.30 122 92.42 93 70.45 112 84.85 82.00 
5 86 65.15 127 96.21 127 96.21 125 94.70 88.07 

Average 98.4 74.55 110.2 83.48 101.4 76.82 103.8 78.64  
Total 78.37 

Note   X :Score   

จากการวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้จากการวดัทกัษะการคิดแก้ปัญหาของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนหลงั
เรียนร้อยละ 78.37 และเม่ือวิเคราะห์ทกัษะการคิดแก้ปัญหา โดยแบ่งออกเป็นขัน้ต่างๆ ได้ผลดงันี ้คือ 1. ขัน้ระบุ
ปัญหา นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.55 2. ขัน้ระบุวิธีแก้ปัญหา นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.48 3. ขัน้
ระบุขัน้ตอนการแก้ปัญหา/วิธีทดลอง นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.82 และ 4. ขัน้ระบุผลท่ีเกิดขึน้หลงัการ
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แก้ปัญหา นกัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.64 โดยขัน้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสงูสดุคือขัน้ระบุวิธีแก้ปัญหา รองลงมา
คือ ขัน้ระบผุลท่ีเกิดขึน้หลงัการแก้ปัญหา  ขัน้ระบุขัน้ตอนการแก้ปัญหา/วิธีทดลอง และขัน้ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน้อย
ท่ีสดุคือ ขัน้ระบุปัญหา และยงัพบว่าสถานการณ์ท่ีนกัเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูงสดุคือสถานการณ์ท่ี  2 มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 90.72 และสถานการณ์ท่ีมีคะแนนต ่าสดุคือสถานการณ์ท่ี 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.89  

 
สรุป 

การพฒันาวดัแนวคิดเร่ืองอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัจากใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ร่วมกบัการสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการสืบเสาะแบบ
เปิด (Guided and Opened Inquiry)  พบวา่นกัเรียนสว่นใหญ่มีแนวคิดถูกต้อง (SU) ร้อยละ 59.09 และแนวคิด
คลาดเคลื่อน (SM) ร้อยละ 11.97 โดยนกัเรียนมีแนวคิดเร่ือง พืน้ท่ีผิวของสารตัง้ต้นกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ถูกต้องมากท่ีสดุ ซึง่อาจเป็นเพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการกระตุ้นด้วยค าถามทางวิทยาศาสตร์และให้
นกัเรียนวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบตัิ โดยภาพรวมนักเรียนตอบได้ว่า  เพราะสารตัง้ต้นมีพืน้ท่ีผิวมาก 
โอกาสที่อนภุาคของสารชนกนัมีมากขึน้ ท าให้ปฏิกิริยาหรือผลิตภณัฑ์เกิดเร็วขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผ่านมา
ว่าการจดักิจกรรมปฏิบตัิการโดยใช้การสืบเสาะเป็นฐานควรถูกพฒันาและน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือสนบัสนุนความ
เข้าใจของนกัเรียนในวิชาเคมี เน่ืองจากวิธีนีส้ามารถท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการประยุกต์ใช้ความรู้
เพ่ือหาค าตอบ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาความเขาใจในวิชาเคมีได้อีกด้วย  (Kakisako and 
Nishikawa, 2016)  และการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ การสืบเสาะแบบชีแ้นะแนวทางและการเขียนสะท้อน
กลบัมีประสิทธิภาพช่วยท าให้ความเข้าใจด้านเนือ้หาของนกัเรียนดีขึน้และยงัช่วยพฒันาทกัษะการคิดขัน้สงูของ
นักเรียนอีกด้วย ครูควรให้นักเรียนวางแผนการทดลองก่อนลงมือปฏิบัติจริงในขัน้ตอนการวางแผนนีน้ักเรียน
จะต้องเขียนขัน้ตอนต่างๆ ออกมาให้ครบถ้วนและถูกต้องสามารถน าไปใช้ทดลองได้จริง จากนัน้เมื่อนกัเรียนลง
มือปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ นกัเรียนต้องเขียนสรุปผลพร้อมน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนกบัเพ่ือน (Gupta and Burke, 
2015) ส่วนแนวคิดเร่ืองการค านวณเก่ียวกับอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีแนวคิดถูกต้องน้อยท่ีสดุ ผู้ วิจยัพบว่า
นกัเรียนสว่นใหญ่ขาดทกัษะสว่นการค านวณและความรู้เร่ืองปริมาณสมัพนัธ์ โดยเฉพาะเร่ือง โมล จึงไม่สามารถ
เปลี่ยนหน่วยจากกรัมของสารเป็นจ านวนโมลได้ เป็นสาเหตุของแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนในเร่ืองการค านวณ
เก่ียวกับอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แสดงว่าแนวคิดพืน้ฐานของเร่ืองหนึ่งจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอีกเร่ืองหนึ่ง 
ดงันัน้ครูผู้สอนต้องทบทวนให้นกัเรียนมีความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้เร่ืองนัน้ๆ สอดคล้องกบังานวิจยัใน
อดีตท่ีกล่าวว่า ถ้านกัเรียนมีแนวคิดพืน้ฐานท่ีคลาดเคลื่อน ก็จะส่งผลให้แนวคิดอื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงกนัคลาดเคลื่อน
ไปด้วย (สวุนิตย์ บญุเพ็ง, 2556)   

จากการวิจยัยงัพบอีกว่า นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการคิดแก้ปัญหาหลงัเรียนร้อยละ 78.37 และขัน้ของ
ทกัษะการคิดแก้ปัญหาท่ีนกัเรียนมีคะแนนสงูท่ีสดุอยู่ในขัน้ท่ี 2 ขัน้ระบุวิธีแก้ปัญหา คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.48 
อาจเป็นเพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้นกัเรียนร่วมกนัคิด ร่วมกนัวางแผน มีครูคอยช่วย
ชีแ้นะแนวทางในแต่ละขัน้ของการเรียนเพ่ือน าไปสู่การแสวงหาค าตอบ นักเรียนได้ฝึกทักษะนีท้ัง้ 5 แผนการ
จดัการเรียนรู้ ท าให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดแก้ปัญหา และการสืบเสาะระดบัสงู (การสืบเสาะแบบเปิด) เป็นการ
เรียนการสอนท่ีเหมือนกบัการท างานของนกัวิทยาศาสตร์ซึง่สามารถช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดขัน้สงู เช่น 
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การตัง้ค าถาม การออกแบบการทดลอง การคิดอย่างมีวิจารณญาน การคิดแบบสมเหตุสมผล และสามารถ
สะท้อนความคิดได้ (Zion and Mendelovici, 2012) นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะ
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีขัน้ตอนและตอ่เน่ืองโดยใช้สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนั ผนวกกบัการร่วมแสดงความ
คิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจ
เลือกแนวทางการแก้ปัญหา โดยครูมีบทบาทคอยแนะน า ช่วยเหลือเตรียมข้อมลู ให้นกัเรียนพบปัญหาด้วยตวัเอง
จากสถานการณ์ ท าความเข้าใจกบัปัญหา เลือกปัญหา พร้อมทัง้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ (มณฑณา พรรพสทุธ์ิ, 2553) ส่วนขัน้ท่ีมีคะแนนน้อยท่ีสุดคือขัน้ระบุปัญหา จากการ
วิจยัพบว่าสถานการณ์ปัญหาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มีปัญหามากกว่า 1 ปัญหา โดยนกัเรียนต้องเลือกปัญหาท่ีส าคญั
ท่ีสดุและสอดคล้องกบัสถานการณ์มากท่ีสดุ สาเหตนีุจ้ึงท าให้มีนกัเรียนบางส่วนระบุปัญหาท่ีไม่ใช้ปัญหาส าคญั
ของสถานการณ์นัน้ๆ อีกประการหนึง่อาจเพราะนกัเรียนยงัขาดทกัษะในการระบปัุญหาจงึจ าเป็นต้องจดัการเรียน
การสอนเพ่ิมในสว่นนีใ้ห้มากขึน้เพ่ือให้นกัเรียนมีทกัษะในการระบปัุญหาท่ีดีขึน้ 
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การพัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ของ 
นิสิตครูวิทยาศาสตร์โดยการเผยแพร่คลิปวีดทัิศน์บนเฟสบุ๊ค 

The Development of Pre-service Science Teachers’ Understanding of Basic Science Concepts by 
Interactive Video Clips on Facebook   
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเก่ียวกบั แนวคิด

เร่ืองเซลล์สืบพันธุ์  อะตอม และแรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฎิกิริยาของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์โดยการ
เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์ทางเฟสบุ๊ ค เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดเร่ืองเซลล์สืบพนัธุ์ อะตอม และแรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฎิกิริยาและ 2) คลิปวีดิทศัน์เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวแนวคิดพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ผ่านทางเฟสบุ๊ค ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มค าตอบ
ของนิสิตเป็น 5 กลุ่ม จากนัน้ผู้ วิจยัหาค่าความถ่ีและร้อยละของค าตอบในแต่ละกลุ่มผลการวิจยัพบว่า  การเผยแพร่
คลิปวีดิทัศน์ทางเฟสบุ๊ คช่วยพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของนิสิตสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ได้ทุกแนวคิดโดยเฉพาะแนวคิดเร่ืองเซลล์สืบพันธุ์ ท่ีก่อนชมคลิปวีดิทศัน์ผ่านทางเฟสบุ๊คนิสิตมีความ
เข้าใจสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.34) แต่หลังชมวีดิทัศน์นิสิตมีความเข้าใจ
สอดคล้องกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึน้เป็น จ านวน 29 คน (ร้อยละ100.00)  
 

ABSTRACT 
 This study aimed to develop 29 pre-service science teachers’ understanding of basic science 
concepts by sharing video clips on Facebook in the first semester of the academic year 2015.  The 
research instruments were 1) Basic science concept test about gamete, atom, action and reaction force 
and 2) video clips for sharing those basic science concepts on Facebook. The researchers analyzed 
data by grouping pre-service science teachers’ answers in 5 groups and then calculated frequencies 
and percentages. The findings showed that sharing video clip on Facebook could develop pre-service 
science teachers’ understanding of basic science concepts especially in concept of gamete. Before 
sharing video clip on Facebook, there were 3 (10.34%) pre-service science teachers having their 
understanding of gamete concept in group of Sound understanding. But after sharing video clip on 
Facebook, there were 29 (100%) pre-service science teachers in this group.            
                                                                

Keywords: Basic science concept, Pre-service science teachers, and Sharing video clip on Facebook   
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ค าน า  
ครูเป็นวิชาชีพชัน้สูงท่ีมีหน้าท่ีในการอบรมสัง่สอนและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ศิษย์ ซึ่งการจัดการเรียนรู้ท่ี

ถูกต้องนัน้ถือเป็นหน้าท่ีหลกัของครู โดยเฉพาะผู้ ท่ีจะเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคต วิทยาศาสตร์ซึ่งมีส่วนช่วยให้

ประชาชนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาใช้ในการด ารงชีวิตได้  ผู้ วิจยัจึงตระหนกัว่าการเป็นครูวิทยาศาสตร์ ท่ีดีนัน้ จึง

ควรมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถกูต้อง หากครูวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน

ด้านชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ ไม่ถูกต้อง ก็ย่อมน ามาซึ่งแนวคิดท่ีคลาดเคลื่อนให้กับนักเรียนได้เช่นกัน แนวคิดท่ี

คลาดเคลื่อนนีย้งัสง่ผลให้การสร้างองค์ความรู้ใหมข่องนกัเรียนเกิดยากย่ิงขึน้ (Tyler, 2002) ส าหรับแนวคิดพืน้ฐานท่ี

พบว่า นกัเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ได้ แก่ แนวคิดเร่ืองเซลล์สืบพันธุ์ (สุนิษา ค าสะอาด , 2558) อะตอม(ภร

ทิพย์ สภุทัรชยัวงศ์, 2558)  และแรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ฎิกิริยา (สรุศกัด์ิ อินสองใจ, 2558) 

ในปัจจบุนัเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คนไมว่า่จะอยู่ท่ีไหนทัว่ทกุมมุโลกสามารถติดต่อสื่อสารกนัได้

อย่างง่ายดายโดยใช้เครือข่ายสงัคม ซึ่งเก่ียวข้องกบัสภาวะแวดล้อมในการท างานร่วมกนัท่ีมุ่งเน้นในการสร้างและ

สะท้อนให้เห็นถึงเครือข่าย หรือความสัมพนัธ์ทางสงัคม (เศรษฐพงค์ มะลิสวุรรณ, 2556) สถิติจาก Creotivo.com 

ในปี พ.ศ.2556 พบว่าสถิติอตัราการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีคนนิยมใช้มากท่ีสุด คือ เฟสบุ๊ค(Facebook) 

เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตบริการหนึ่งท่ีจะท าให้ผู้ ใช้สามารถติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ

หลาย ๆ กิจกรรมกบัผู้ ใช้ Facebook คนอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้ประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ 

โพสต์คลิปวีดิทศัน์ เขียนบทความหรือบลอ็ก แชทคยุกนั เลน่เกมแบบเป็นกลุม่ และยงัสามารถท ากิจกรรมอื่น ๆ ผ่าน

แอพลิเคชัน่เสริม (Applications) ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย โดยแรงจงูใจท่ีท าให้เกิดสงัคม เครือข่าย ได้แก่ ความคาดหวงั

จากการให้และรับ ความต้องการมีช่ือเสียง ความภาคภูมิใจ การมีอารมณ์หรือความรู้สึกร่วมกัน จะเห็นได้ว่า

เครือข่ายสงัคมเป็นศนูย์แห่งการเรียนรู้และเป็นห่วงโซ่การศกึษาขนาดใหญ่ท่ีทรงประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบไร้

ขีดจ ากดั ซึง่ครูและนกัเรียนสามารถเข้าถงึได้จากทกุเวลาและทกุสถานท่ี  (ศรีศกัด์ิ จามรมาน, 2554) 

 จากความส าคญัและเหตุผลดงักล่าวข้างต้น คณะผู้ วิจัยจึงมีวตัถุประสงค์ในการส ารวจว่านิสิตสาขาการ

สอนวิทยาศาสตร์วา่มีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานเป็นอย่างไรก่อนจดัท าคลิปวีดิทศัน์เพ่ือพฒันาแนวคิด

วิทยาศาสตร์พืน้ฐานท่ีถกูต้องให้กบันิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพฒันาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์โดยการเผยแพร่

คลิปวีดิทศัน์ทางเฟสบุ๊ค 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงตีความ (Interpretive research) ท่ีมุง่พฒันาแนวคิดพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ได้แก่แนวคิดเร่ือง เซลล์สบืพนัธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ฏิกิริยาโดยการเผยแพร่คลิป         
วีดิทศัน์ทางเฟสบุ๊ค โดยการวิจยัเชิงตีความเปิดโอกาสสร้างความรู้ในเชิงวฒันธรรมเก่ียวกบัการสอนวิทยาศาสตร์ 
นอกจากนัน้ยงัช่วยให้ครูมีแนวทางท่ีดีกวา่ในการสะท้อนผลการท างานของตน องค์ประกอบด้านสงัคม การมี

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 

145



ปฏิสมัพนัธ์กนัทางสงัคม ถือเป็นประเดน็ส าคญัส าหรับผู้ วิจยัเชิงตีความ Erickson (1986) ได้ให้แนวทางส าคญั
ส าหรับการวิจยัเชิงตีความวา่ เป็นการวิจยัท่ีพยายามรวมการวิเคราะห์ข้อมลูที่มีความละเอียดมากและการสื่อ
ความหมายในชีวิตประจ าวนัซึง่อยู่ในการปฏิสมัพนัธ์ในสงัคมกบัการวิเคราะห์ในมมุกว้างของบริบททางสงัคม ด้วย
การแฝงตวัเข้าไปศกึษาในกลุม่ตวัอย่างท่ีก าลงัศกึษา (โชคชยั, 2549) 

กลุ่มที่ศึกษา 
กลุม่ท่ีศกึษาครัง้นีเ้ป็นนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ตัง้แต่ ปีท่ี 1-5 ของมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่ง

หนึง่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีสมคัรใจให้ข้อมลู จ านวน 29 คน เป็นนิสิตชาย5คน และเป็นนิสิตหญิง24คนในภาคเรียนท่ี 
1  ปีการศกึษา 2558 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.แบบวดัแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 

ผู้ วิจยัได้จดัท าแบบทดสอบก่อนและหลงัการเผยแพร่สื่อวีดิทศัน์ท่ีมีเนือ้หาพืน้ฐานได้แก่ แนวคิดเร่ือง เซลล์

สืบพนัธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฏิกิริยา ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด 3 ข้อ โดยท่ีมาของค าถามใน

แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานมาจากการตรวจเอกสาร  จากการตรวจเอกสารงานวิจัย  และสอบถาม

ผู้ เช่ียวชาญและนิสิตในสาขาการสอนวิทยาศาสตร์เก่ียวกับเนือ้หาท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนโดยพิจารณาจากท่ี

นักเรียนควรทราบจากการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ จากนัน้น าไปทดสอบกับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มท่ีศึกษา 

จ านวน 40 คน  

2. คลิปวีดิทศัน์เผยแพร่ความรู้บนเฟสบุ๊คผู้ วิจยัมีขัน้ตอนในการจดัท าสื่อวีดิทศัน์ ดงันี ้

 เลือกแนวคิดท่ีนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เข้าใจคลาดเคลื่อนท่ีสดุมาสืบค้นค าตอบท่ีถูกต้องมาสร้าง

คลิปวีดิทัศน์เพ่ือเผยแพร่ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง โดยติดต่ออาจารย์จากภาควิชาสัตววิทยา 

ภาควิชาเคมี และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือขอสมัภาษณ์ และถ่ายท าคลิปวีดิทัศน์ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานและต าแหน่งทางวิชาการ 

การติดตอ่ขอเข้าพบหรือขอสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัมีการวางแผนและติดต่อล่วงหน้า เพ่ือให้ได้เวลาท่ีตรงกนัและไม่รบกวน

ภาระงานของอาจารย์ในการให้ข้อมลูความรู้ นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัมีการสืบค้นความรู้เพ่ิมเติมจากหนงัสือหลาย ๆ เล่ม 

เช่น  หลักชีววิทยา (อิศนันท์  วิวัฒนรัตนบุตร , 2555) เคมีทั่วไป (ราณี  สุวรรณพฤกษ์, 2553)  และฟิสิกส์

มหาวิทยาลยั1 (พงษ์ศกัด์ิ  ชินนาบุญ, 2550)  เพ่ือให้ข้อมลูความรู้ท่ีได้ มีความถูกต้องแม่นย าและมีความน่าเช่ือถือ

มากย่ิงขึน้ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการท าคลิปวีดิทศัน์ ก่อนน าคลิปวีดิทศัน์ไปเผยแพร่ในเฟสบุ๊ค  ผู้ วิจยัน าเสนอ

คลิปวีดิทศัน์ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือปรับแก้ไขก่อนน าไปเผยแพร่จริง  ซึง่การเผยแพร่คลิป

วีดิทศัน์บนเฟสบุ๊ค ผู้ วิจยัเลือกเผยแพร่ในกลุ่มของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ โดยตัง้ค าถามเพ่ือเปิดโอกาสให้

สมาชิกในกลุ่มเข้ามาแสดงความคิดเห็น ก่อนจะจะมีการเผยแพร่คลิปวีดิทศัน์ ก าหนดระยะเวลาในการเผยแพร่แต่

ละคลิปห่างกนัประมาณหนึง่สปัดาห์เมื่อเผยแพร่คลิปแนวทางค าตอบแล้วก็ตัง้ค าถามในประเด็นถดัมา ท าเช่นนีจ้น

ครบทัง้ 3 ประเดน็ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัให้นิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีสมคัรใจให้ข้อมลูท าแบบวดัแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานก่อน

ชมคลิปวีดิทศัน์ในวนัการประชุมสาขาของสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากผู้ วิจยัเห็นว่าเป็นโอกาสท่ีมีนิสิตอยู่
พร้อมเพรียงกนัมากท่ีสดุ  

จากนัน้ผู้ วิจยัได้เผยแพร่คลิปวีดิทศัน์ไปยงั Facebook กลุม่ ทีละสปัดาห์โดยเร่ิมจากคลิปวีดิทศัน์ท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกับเซลล์สืบพันธุ์  อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฏิกิริยาตามล าดับ เพ่ือให้นิสิตสาขาวิชาการสอน
วิทยาศาสตร์ท่ีสมคัรใจให้ข้อมลูได้ศกึษาด้วยตนเองและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกบัเนือ้หาในคลิปวีดิ
ทัศน์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ได้อีกทาง เมื่อเสร็จสิน้การน าเสนอคลิปวีดิทัศน์ ผู้ วิจัยให้นิสิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีสมคัรใจให้ข้อมลูท าแบบวดัแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานซึง่มีข้อค าถามเหมือนเดิม
อีกครัง้  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยอ่านค าตอบของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ท่ีสมัครใจให้ข้อมูลทัง้ก่อนและหลังชมคลิป                
วีดทิศัน์ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานอย่างละเอียด เพ่ือจดักลุ่มแนวคิดตามแบบของ Abraham et 
al. (1992) เป็น 5 กลุ่ม คือ 1) แนวคิดถูกต้อง (Sound Understanding)  2) แนวคิดถูกต้องบางส่วน (Partial 
Understanding)  3) แนวคิดถูกต้องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน (Partial Understanding with Specific  
Misconception)  4) แนวคิดคลาดเคลื่อน (Specific Misconception) และ 5)  ไม่มีแนวคิด ไม่ตอบค าถาม ไม่
อธิบายค าตอบ หรือ ตอบในลกัษณะทวนค าถามหรือตอบไมต่รงประเดน็ (No Understanding) หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัหา
คา่ความถ่ีและร้อยละของค าตอบในแตล่ะกลุม่  

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้ วิจยัพบวา่การเผยแพร่คลิปวีดิทศัน์เก่ียวกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ได้แก่ 

แนวคิดเร่ืองเซลล์สืบพนัธุ์ อะตอม และ แรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ฏิกิริยา ผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่มสามารถพฒันาความ

เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้ทกุแนวคิด ดงัแสดงในตารางด้านลา่ง 

Table 1  The number and Percentage of Pre-service science teachers’ understanding basic science concept in 

each group of understanding 
Group of 
Concepts 

SU PU PU/SM  SM NU 
pretest posttest pretest posttest pretest posttest pretest posttest pretest posttest 

1. Gamete  3(10.34) 29(100.00) 5(17.24) 0(0.00) 8(27.59) 0(0.00) 13(44.83) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 

2. Atom 1(3.45) 28(96.55) 15(51.72) (3.45) 13(44.83) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
3. Action 
and 
reaction 
force 

0(0.00) 28(96.55) 0(0.00) 0(0.00) 2(6.90) 1(3.45) 24(82.76) 0(0.00) 3(10.34) 0(0.00) 
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ทัง้นีเ้ม่ือวิเคราะห์เนือ้หาของค าตอบท่ีนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ตอบมา ผู้ วิจยัพบวา่นิสิตมีความ

เข้าใจแตล่ะแนวคิดมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิเร่ืองเซลล์สืบพันธ์ุ 

 เมื่อถามนิสิตว่า “เมื่ออสจิุและไข่เกิดการปฏิสนธิจะพฒันาไปเป็นตวัอ่อน คุณคิดว่าอสจิุและไข่

ก่อนการปฏิสนธิจดัเป็นส่ิงมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตใุด”  ผู้ วิจยัพบวา่นิสิตสว่นน้อยจ านวน 3 คน (10.34%) มีแนวคิด

ที่ถูกต้องสอดคล้องกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์ โดยระบุว่า “อสุจิและไข่เป็นเซลล์ที่มีชีวิต แต่ไม่ใช่ส่ิงมีชีวิต เพราะมี

อายขุยัสัน้ ไม่สามารถสร้างอาหารไดเ้อง ไม่มีการสร้างเซลล์สืบพนัธุ์ของตวัเอง นอกจากนี้ยงัไม่สามารถจดัจ าแนก

ตามอนกุรมวิธานได้”  นิสิตส่วนใหญ่13 คน (44.83%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน ดงัตวัอย่างค าตอบ

ของนิสิตท่ีตอบว่า “อสจิุและไข่จดัเป็นส่ิงมีชีวิต เพราะเคลื่อนที่และสืบพนัธุ์ได้”  นิสิตจ านวน 8 คน (27.59%) มี

แนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน  โดยระบุว่า “ทัง้อสจิุและไข่ไม่เป็นส่ิงมีชีวิต แต่

เป็นอวยัวะสืบพนัธุ์  จะเป็นส่ิงมีชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเป็นไซโกตและเกิดเป็นส่ิงมีชีวิตรอดได้ ”   นิสิตจ านวน 5 คน 

(17.24%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วน ซึง่เข้าใจว่า “ อสจิุและไข่ไม่เป็นส่ิงมีชีวิต อสจิุและไข่ ขาด

คณุสมบติับางข้อที่นิยามส่ิงมีชีวิต แต่อสจิุและไข่จดัว่าเป็นภาวะการมีชีวิต ที่มีกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ ”  

และไม่มีนิสิตคนใดท่ีไม่เข้าใจแนวคิดนีเ้ลย  แต่หลงัการเผยแพร่วีดิทัศน์ ผู้ วิจัยพบว่านิสิตทุกคนจ านวน 29 คน 

(100.00%) มีแนวคิดอยู่ในกลุม่แนวคิดถกูต้อง  

2. แนวคดิเร่ืองอะตอม  
  เมื่อถามนิสิตว่า “โต๊ะไม้ มีอะตอมหรือไม่ เพราะเหตใุด (ถ้ามี เป็นอะตอมชนิดใดบ้าง) ” ผู้ วิจัย
พบว่ามีนิสิตเพียง 1 คน (3.45%) เท่านัน้ท่ีมีแนวคิดถูกต้อง โดยระบุว่า “มีอะตอมสสารทุกชนิดมีอะตอมเป็น
องค์ประกอบซ่ึงไม้มีองค์ประกอบเป็นสารอินทรีย์ประกอบไปดว้ย Carbon Hydrogen และ Oxygen ดงันัน้ไม้จึง
ประกอบดว้ยอะตอมของธาต ุCarbon Hydrogen และ Oxygen”   นิสิตส่วนใหญ่15 คน (51.72%) มีแนวคิดอยู่ใน
กลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วน โดยระบุว่า  “มีอะตอมของไม้”   นิสิตจ านวน 13 คน (44.83%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่ม
แนวคิดถกูต้องบางสว่นและบางสว่นคลาดเคลื่อน ดงัตวัอย่างค าตอบของนิสิตท่ีตอบว่า “อะตอมเป็นพืน้ฐานของทกุ 
ๆ ส่ิงส่ิงของทุกอย่างประกอบด้วยอะตอมเล็ก ๆ ซ่ึงโต๊ะไม้เมื่อแบ่งย่อย ๆ ก็จะประกอบด้วยอะตอมมีโปรตอน
นิวตรอนและอิเล็กตรอน”   นอกจากนีไ้ม่พบว่านิสิตแนวคิดคลาดเคลื่อนหรือไม่มีแนวคิดนีเ้ลย  แต่หลงัการเผยแพร่
วีดิทัศน์ ผู้ วิจัยพบว่านิสิตเกือบทัง้หมด 28 คน (96.55%) มีแนวคิดถูกต้อง และมีเพียง 1 คน (3.45%)  มีแนวคิด
ถกูต้องบางสว่น 

3. แนวคดิเร่ือง แรงปฏกิิริยาและแรงคู่ปฎิกริิยา 

  เมื่อถามนิสิตว่า “เด็กชายณเดชยืนน่ิงอยู่บนพื้นสนามฟตุบอลกลางแจ้ง คุณคิดว่าน ้าหนกัของ

เด็กชายณเดชกบัแรงปฏิกิริยาในแนวตัง้ฉากเป็นคู่แรงกิริยา (Action) กบัแรงคู่ปฏิกิริยา (Reaction) กนัหรือไม่ 

เพราะเหตใุด” ผู้ วิจยัพบวา่ไมม่ีนิสิตท่ีมีแนวคิดท่ีถกูต้องเก่ียวกบัแรงปฏิกิริยาและแรงคูป่ฏิกิริยา  โดยแนวคิดท่ีถกูต้อง

คือ น า้หนกัของเดก็ชายณเดชไมใ่ช่คู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยา  เน่ืองจากน า้หนกัของณเดชท่ีกระท าต่อพืน้เป็นคู่แรงกิริยา-

ปฏิกิริยาท่ีพืน้กระท าต่อณเดช  และแรงปฏิกิริยาในแนวตัง้ฉากเป็นคู่แรงกิริยา-ปฏิกิริยากบัแรงดงึดดูของโลก  นิสิต

ส่วนใหญ่จ านวน 24 คน (82.76%) มีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดคลาดเคลื่อน  โดยระบุว่า “เป็นไปตามกฎของคู่แรง
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ปฏิกิริยาและแรงกิริยาคือมีขนาดเท่ากนัแต่มีทิศตรงข้ามกนักระท ากบัวตัถคุนละชนิด” ท่ีมีแนวคิดถูกต้องบางส่วน

และบางสว่นคลาดเคลื่อน  และมีนิสิตจ านวน 3 คน ไมม่ีแนวคิด โดยตอบว่า “เป็น แต่ไม่ทราบเหตผุล”  นิสิตจ านวน 

2 คน (6.90%) ท่ีมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน โดยระบุว่า “ ไม่เป็นแรงคู่

ปฏิกิริยาไม่ไดบ้อกว่าตัง้ฉากกบัอะไรถา้เป็นตัง้ฉากกบัคนถือว่าไม่เป็นถ้าตัง้ฉากกบัพืน้ถือว่าเป็นคือตอ้งมีแรงกระท า

สองส่วนคือพื้นกบัคนแต่ในค าถามเจาะจงเพียงเด็กชายณเดชจึงไม่เป็น  ”  หลงัจากการเผยแพร่วีดิทศัน์นิสิตส่วน

ใหญ่ จ านวน 28 คน (96.55%) มีแนวคิดถกูต้อง และมีนิสิตเพียง 1 คน (3.45%) 
 

สรุปและอภปิรายผล 
  จากการศึกษา ผู้ วิจัยพบว่าก่อนการเผยแพร่วีดิทัศน์ทางเฟสบุ๊ ค  นิสิตสาขาการสอน

วิทยาศาสตร์ท่ีสมคัรใจให้ข้อมูลมีความเข้าใจแนวคิดคลาดเคลื่อน ในเร่ืองเซลล์สืบพันธุ์ อะตอม และแรงปฏิกิริยา

และแรงคู่ปฏิกิริยา เช่นเดียวกบัท่ีพบจากนกัเรียน (ภรทิพย์ สภุทัรชยัวงศ์ , 2558; สนิุษา ค าสะอาด, 2558; สรุศกัด์ิ 

อินสองใจ, 2558) ผู้ วิจยัมีการตัง้ค าถามเชิญชวนให้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกนัผ่าน

ทางเฟสบุ๊ค ซึง่เป็นกลุ่มของนิสิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ และก าหนดวนัในการเผยแพร่คลิปเพ่ืออธิบายแนวคิด

พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละประเด็น หลงัจากเผยแพร่เผยแพร่วีดิทศัน์ทางเฟสบุ๊ค ผู้ วิจยัพบว่านิสิตท่ีมีความ

เข้าใจแนวคิดดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดวิทยาศาสตร์มากขึน้ ซึง่การเผยแพร่คลิปวีดิทศัน์ทางเฟสบุ๊คช่วยพฒันา

ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์พืน้ฐานของนิสิตสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ได้ทุกแนวคิดโดยเฉพาะแนวคิด

เร่ืองเซลล์สืบพนัธุ์   พบว่าหลงัการเผยแพร่วีดิทศัน์นิสิตทุกคนมีแนวคิดอยู่ในกลุ่มแนวคิดถูกต้อง  ส่วนแนวคิดเร่ือง

อะตอม หลงัการเผยแพร่วีดิทศัน์ผู้ วิจัยพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีแนวคิดถูกต้อง และมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีแนวคิดถูกต้อง

บางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน  และแนวคิดเร่ืองแรงปฏิกิริยาและแรงคู่ปฏิกิริยา  หลงัการเผยแพร่คลิปวีดิทศัน์

พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีแนวคิดท่ีถูกต้อง และมีเพียงส่วนน้อยท่ีมีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและบางส่วนคลาดเคลื่อน  

แสดงให้เห็นว่าคลิปวีดิทัศน์ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ แนวคิดของนิสิตให้ถูกต้องมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของระวิ แก้วสกุใส (2556) ท่ีพบวา่เฟสบุ๊ค สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาบทเรียน 

โดยเป็นช่องทางในการแบ่งปันความรู้หรือแสดงความคิดเห็น ทัง้นีส้าเหตสุว่นหนึ่งในการพฒันาแนวคิดวิทยาศาสตร์

ของนิสิตมาจากได้ตัง้ประเด็นถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างนิสิตท่ีได้รับชมวีดิทัศน์ทาง

เฟสบุ๊ ค การพิมพ์ข้อความคุยกันแบบทันที รวมทัง้การเข้าถึงข้อมูลได้ทุกเวลาและสถานท่ี (ศรีศักด์ิ จารมรมาน, 

2554) 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. เน่ืองจากการเผยแพร่วีดิทัศน์ผ่านทางเฟสบุ๊คเป็นการแสดงความคิดเห็นแบบเปิดเผย สามารถแสดง
ความคิด ความเข้าใจของตนเองได้อย่างอิสระ แตนิ่สิตบางคนไม่มัน่ใจในการแสดงความคิดเห็น ควรเพ่ิมช่องทางใน
การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ผู้ วิจยัควรส ารวจความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหวัข้ออ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ เช่น วิทยาศาสตร์เทียม เน่ืองจากเป็น
เร่ืองใกล้ตวัท่ีเช่ือมโยงกบัสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั ท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทางวิทยาศาสตร์   
มาประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตได้ เป็นต้น 
 2. ในการเก็บข้อมลูการวิจยั ควรมีการเก็บข้อมลูศกึษาระดบัชัน้ของนิสิตท่ีท าการเก็บข้อมลู 

3. ผู้ วิจัยควรส ารวจความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์พืน้ฐานกับบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์   อนัเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรให้
เหมาะสมขึน้ต้องไป 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาความรู้การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ เกษตรกร
ปลกูมนัส าปะหลงั 30 ราย สุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์และจดบนัทึกใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์  พบว่าเกษตรกรทุกรายผลิตและขายมนัส าปะหลงัสด
และมันเส้น เกษตรกรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมน าความรู้ท่ีได้รับจากบทเรียนการแปรรูปมันเส้นสะอาด ความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีเร่ืองต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน และรายได้สุทธิ  รวมถึงภูมิปัญญาของชุมชนในการใช้เคร่ืองฝานมนัเส้น
และการจดัการลานตากชุมชน  มาสู่การปฏิบตัิจนได้ความรู้จริง จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูการแปรรูปและการ
บริหารจัดการมันเส้นสะอาด คิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสุทธิได้ เห็นถึงประโยชน์ว่าการท ามันเส้นท าให้
สามารถเก็บเพ่ือรอการจ าหน่ายเกิดอ านาจในการต่อรองเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการการผลิต
และการตลาดของเกษตรกร จึงสามารถน าเสนอเป็นรูปแบบในการพัฒนาความรู้การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมนัส าปะหลงั
เป็นมนัเส้นสะอาดของเกษตรกร 
 

ABSTRACT 
 The research were studied knowledgeable development in the role of value added on cassava 
production. The sampling were selected 30 experienced and knowledgeable farmer ever made tapioca chip 
processing. Specific data were collected by interview job, observation, and parcipatorylearning process. The 
study farmer that all participant were cultivated and distributed raw material and tapioca from participated 
learning process when knowledge from clean tapioca chip processing practical, production cost knowledge 
from government officer, tapioca chip processing cost, salary and net income. In addition local wisdom to 
used tapioca slice machine and community dry ground management. They could bring the knowledge into 
practice it end to realistic fast from analyzed, clean tapioca chip data synthesis, tapioca chip processing 
machine, appropriate tapioca chip processing management and administration, costing production calculate 
this processing used available until calculated to net Rather of Investment (RoI). Farther more tapioca chip 
processing products were store to market price process. Farmer might added empowerment for negotiated 
of fair price and reached affect to high potential on market administration and management. Finally farmer 
might be could pattern for knowledge development model on clean tapioca chip production. 
 
 
Key Words: tapioca chips, value added, model to develop, knowledge 
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ค าน า 
 การจดัการความรู้เพ่ือการพฒันาการเรียนรู้ เรียนเพ่ือให้รู้ และปฏิบตัิเพ่ือจดัการความรู้ ไม่มีอคติจะท าให้เกิด
การพฒันาด้วยการเรียนให้รู้ และน าไปสู่การจดัการความรู้ต่อไป (ประพนธ์, 2547) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้ประสบการณ์ การอภิปราย ความคิดรวบยอด และประยุกต์แนวคิดจนเกิดเป็นแนวทาง
ของตนเอง (กรมสขุภาพจิต, 2544) การพัฒนาความรู้เป็นกระบวนการท่ีบุคคลน าข้อมูลข่าวสารจากสารสนเทศ และ
ความรู้ท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมิน จนเข้าใจอย่างลกึซึง้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 
หรือต่อยอดสร้างเทคโนโลยีและนวตักรรมได้ (กรมยุทธการทหารอากาศ, 2559) การรวบรวมความรู้ให้อยู่ในรูปท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้วยแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และกระจายความรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มคน ร่วมกนั
แก้ปัญหาก่อให้เกิดการถ่ายโอนทางความรู้ขององค์กรหรือชมุชน จะเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทางความรู้อย่างต่อเน่ือง  
(จิรัชฌา, 2555) กระบวนตัดสินใจและการยอมรับวัตกรรมของเกษตรกร มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ตระหนักรับรู้ สนใจ 
ไตร่ตรอง ทดลองท า และน าไปใช้หรือยอมรับไปปฏิบัติ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2558)  ประเทศไทยมีมนัส าปะหลงั
เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปขัน้ต้น ได้แก่ แป้งมนัส าปะหลังดิบ  มนัเส้น และมนัอดัเม็ด 
เป็นอนัดบั 1  ของโลก ดงันัน้ การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยการแปรสภาพเป็นมนัเส้นสะอาด เป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาการจัดการคุณภาพสินค้าเกษตร ท่ีเกษตรกรสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเอง  (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2557) การเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตมนัส าปะหลงัด้วยการท ามนัเส้น (Chips) เป็นการแปรสภาพเพ่ือเพ่ิมมลูค่าใน
เบือ้งต้น มีกระบวนการท าความสะอาดสิ่งเจือปนท่ีติดมากบัหวัมนั น าใส่เคร่ืองตดัหรือใช้มีดหัน่เป็นชิน้ แล้วน าไปตาก
แดดบนลานคอนกรีตหรือพืน้ท่ีปูด้วยวสัด ุ มนัเส้นท่ีแห้งดีเก็บรวบรวมส่งขายเป็นวตัถุดิบแก่อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 
หรืออตุสาหกรรมมนัอดัเม็ด (มลูนิธิสถาบนัมนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย, 2557)   การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตด้วยการน า
ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะช่วยป้องกนัปัญหาผลผลิตสดล้นตลาด การแปรรูปในระดบัอตุสาหกรรม สามารถ
รองรับวตัถดุิบจ านวนมากได้ ผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีเป็นท่ียอมรับจะสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ต่างประเทศช่วย
เพ่ิมพนูรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีท าให้เกษตรกรมีความมัน่คงและยัง่ยืนทางรายได้ (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2557)  
 การศึกษานีม้ีแนวคิดว่า การพฒันา สร้างสรรค์ ค้นคว้า รวบรวมความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา น าไปสู่
การปฏิบัติจริง รวมถึงการพิจารณาร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมีผลในตัดสินใจในการบริหารจัดการผลผลิตมัน
ส าปะหลังให้มีมูลค่าเพ่ิมขึน้ของเกษตรกร จนได้เป็นรูปแบบของการพัฒนาความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมัน
ส าปะหลงัของเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ 
รวมทัง้สามารถเผยแพร่เป็นแบบอย่างในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนทาง
รายได้ของเกษตรกรต่อไป    

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการพฒันาความรู้ของเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตมนัส าปะหลงั 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุ่มตัวอย่าง  
 เกษตรกรมีอาชีพปลูกมนัส าปะหลัง 30 ราย ในอ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร คดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยต้องเป็นเกษตรกรมีการรวมกลุ่มบริหารจดัการกลุ่มและมีผู้น าท่ีเข้มแข็ง มีความรู้และประสบการณ์
ในการแปรสภาพมนัเส้นสะอาดมานานกว่า 10 ปี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์กันระหว่าง
เกษตรกรและนกัวิชาการสง่เสริมการเกษตรอย่างสม ่าเสมอ 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา  
 ตวัแปรเร่ืองการศกึษากระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร ได้แก่ ความรู้  ภูมิปัญญาท่ีน ามาใช้เพ่ิมมลูค่าผลผลิต
มนัส าปะหลงั และการน าความรู้ไปใช้เพ่ือเพ่ิมมลูค่าผลผลิตมนัส าปะหลงั  ตวัแปรเร่ืองการรวมกลุ่มของเกษตรกร ตวั
แปรเร่ืองการเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตมนัส าปะหลงัด้วยการแปรสภาพเป็นมนัเส้นสะอาด ได้แก่ เคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือ ขัน้ตอน
วิธีการเพ่ิมมลูค่าผลผลิต ต้นทุนเงินสดการผลิตหัวมนัส าปะหลงัสดและการเพ่ิมมลูค่าผลผลิตมนัส าปะหลงั สดัส่วน
การแปรสภาพ หวัมนัสด : มนัเส้น ราคาขายหวัมนัส าปะหลงัสดและมนัเส้น  รายได้สทุธิขายหวัมนัสดและมนัเส้น ส่วน
ตา่งรายได้จากการขายมนัส าปะหลงัสดกบัมนัเส้น และตวัแปรเร่ืองการพฒันาความรู้ของเกษตรกร ได้แก่ ทศันคติของ
เกษตรกรต่อการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตมนัส าปะหลงั ความรู้   ภูมิปัญญาและการน าความรู้มาใช้เพ่ิมมูลค่าผลผลิตมัน
ส าปะหลงั  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ แบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต และแบบบันทึกข้อมูล ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดย
ผู้ เช่ียวชาญ ส่วนท่ี 1 แบบสมัภาษณ์ ใช้รวบรวมข้อมูลของกลุ่มเกษตรกร การผลิตมนัส าปะหลงั การเพ่ิมมูลค่ามนั
ส าปะหลงั ต้นทนุการผลิต ผลตอบแทน รายได้ โดยบนัทกึการสมัภาษณ์จากเกษตรกรรวมกลุม่กนั  
 ส่วนท่ี 2  แบบสงัเกต ใช้รวบรวมข้อมลูกลุ่มเกษตรกร พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการบริหาร
จดัการกลุม่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้สงัเกตขณะเกษตรกรรวมกลุม่ท ากิจกรรม  
 ส่วนท่ี 3  แบบบันทึกข้อมูล ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกร 
พฤติกรรมในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริหารจดัการกลุ่ม การแสดงทัศนคติต่อการกิจกรรมการเพ่ิมมลูค่า
ผลผลิตมนัส าปะหลงัโดยจดบนัทกึรายละเอียดและกิจกรรมของเกษตรกร  

วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ผู้ วิจยั มีสว่นร่วมในการด าเนินการวิจยัในฐานะเป็นผู้ปฏิบตัิงานในกรมส่งเสริมการเกษตรซึง่ด าเนินการดแูล
รับผิดชอบเกษตรกร พืน้ท่ี และสินค้ามนัส าปะหลงัของทัง้ประเทศ มีส่วนร่วมในการวิจยั กระตุ้นให้เกษตรกรมีแนวคิด 
ทศันคติ ตอ่อาชีพการเป็นเกษตรกรผู้ผลิตมนัส าปะหลงัท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพการผลิตและมลูคา่ได้ 2 วิธีการ ดงันี ้
 วิธีการท่ี 1  การสมัภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรเก่ียวกบัการผลิตและการเพ่ิมมลูค่ามนัส าปะหลงั ต้นทุนการผลิต 
ผลตอบแทน รายได้ สมัภาษณ์เกษตรกรขณะรวมกลุ่มท ากิจกรรม 
 วิธีการท่ี 2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกการสังเกต เน่ืองจาก
ผู้ท าวิจยัเป็นนกัวิชาการเกษตรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง 
 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร จะได้ข้อมูลพืน้ฐาน เพศ อายุ การศึกษา พืน้ท่ี
เพาะปลกูมนัส าปะหลงั และรายได้ ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ การรวมกลุ่ม การเพ่ิมมลูค่าผลผลิต
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มนัส าปะหลงั และการพฒันาความรู้ ข้อมลูจากการสงัเกตเกษตรกร จะได้ข้อมูลพฤติกรรม ทัศนคติ การแสดงความ
คิดเห็นและแบ่งปันความรู้  ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมของ ท าให้ทราบปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ และ
การพฒันาความรู้ของเกษตรกรในการเพ่ิมมลูค่าผลผลิตมนัส าปะหลงั 

 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปของเกษตรกร 
 เกษตรกรกลุม่ตวัอย่างผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ เป็นเกษตรกรท่ีปลกูมนัส าปะหลงัและแปรรูปเป็นมนัเส้นสะอาด
ท่ีรวมกนัเป็นกลุม่เพ่ือพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงัในพืน้ท่ี 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลบ่อถ า้ วงัชะพล ูและต าบลวงัหามแห 
ของอ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร จ านวน 30 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีช่วงอายุ 30 - 66 ปี 
เกษตรกรอ่านออกเขียนได้ทุกคน มีระดบัการศกึษาตัง้แต่ประถมศึกษา - มธัยมศกึษาตอนปลายและปวช. ทุกคนเป็น
สมาชิกกลุ่มส่งเสริมมนัส าปะหลงัแปลงใหญ่ มีอาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  
รวมทัง้สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลรวมอยู่ด้วย เกษตรกรมีอาชีพปลกูมนัส าปะหลงัประสบการณ์มากกว่า 30 ปี 
มีพืน้ท่ีปลูก 10 - 50 ไร่ สูงสุดไม่เกิน 100 ไร่ ท่ีดินท าการเกษตรของตนเองและเช่าท่ีดินเพ่ิมเติม มีรายได้ตัง้แต ่
225,000 - 1,512,000 บาท 

ข้อมูลการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร 
 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรต าบล 3 ส่วน  ส่วนท่ี 1 
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีท า 5 ต. ได้มนั 5 ตนั ต.ท่ี1 เตรียมดินดี ต.ท่ี2 เตรียมพนัธุ์ดี ต.ท่ี3 เติมความอดุม
สมบูรณ์ของดิน ต.ท่ี4 ตดัตอนวชัพืช และต.ท่ี5 ต้องเก็บเก่ียวอย่างมีคณุภาพ ส่วนท่ี 2 ได้รับความรู้ผ่านบทเรียนการ
แปรรูปมนัเส้นสะอาด 1)เคร่ืองฝานมนัเส้นขนาดเลก็เคร่ืองยนต์เบนซินขนาด 3 แรงม้า ก าลงัผลิต 2 - 3 ตนั/วนั 2)เคร่ือง
ฝานมนัเส้นขนาดกลางเคร่ืองยนต์ดีเซล 120 - 140 แรงม้า ติดจานใบมีดฝานกบัเพลาท้ายรถเกษตรกร(อีแต๋น) ก าลงั
ผลิต 20 ตนั/วนั 3)เคร่ืองขนาดใหญ่ใช้ในอตุสาหกรรม 130 แรงม้า ก าลงัผลิต 100 ตนั/ชัว่โมง กระบวนการตากมนัเส้น
สะอาด คณุภาพดี ความชืน้ไม่เกิน 15% ตากแดด  3 - 5 วนั เก็บในสถานท่ีสะอาด ไม่ชืน้และเปียกฝน ส่วนท่ี 3 การ
บริหารจดัการการตลาด เกษตรกรเรียนรู้การบริหารการตลาดจากบทเรียนร่วมกบัข้อมลูการตลาดในพืน้ท่ี เช่น แหล่ง
รับซือ้ ปริมาณ คณุภาพ ราคา เป็นต้น โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการแปรรูปมนัเส้นเพ่ือเพ่ิมมลูค่า เกษตรกรต้อง
บนัทึกข้อมลูแต่ละขัน้ตอนการปฏิบตัิ ได้แก่ 1) ผลผลิตหัวมนัส าปะหลงัสด(ตนั/ไร่)  2) ต้นทุนการผลิตมนัส าปะหลงั
(บาท/ไร่) 3) ราคาขายผลผลิตมนัส าปะหลงัสด(บาท/ตนั) 4) สดัส่วนแปรรูปมนัสด(ตนั) : มนัเส้น(ตนั) 5) ราคาขายมนั
เส้นสะอาด(บาท/ตนั) โดยข้อมลูข้างต้นเกษตรกรน ามาค านวณรายได้สทุธิจากการขายมนัส าปะหลงัสดและมนัเส้น
สะอาด ดงันี ้
 รายได้สทุธิขายมนัสด(บาท/ไร่) = รายได้รวมขายมนัสด (บาท/ไร่) - ต้นทนุการผลิตมนัสด (บาท/ไร่) 
    รายได้รวมขายมนัสด (บาท/ไร่) = ราคาขายมนัสด(บาท/ตนั) x ปริมาณผลผลิตมนัสด(ตนั/ไร่) 
 รายได้สทุธิขายมนัเส้น(บาท/ไร่) = รายได้รวมขายมนัเส้น (บาท/ไร่) - ต้นทนุผลิตมนัเส้น(บาท/ไร่)  
    รายได้รวมขายมนัเส้น (บาท/ไร่)  = ปริมาณมนัเส้น (ตนั/ไร่) x ราคาขายมนัเส้น(บาท/ตนั) 
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    ปริมาณมนัเส้นสะอาด (ตนั/ไร่) = ปริมาณมนัสด(ตนั/ไร่) x สดัสว่นมนัสด(ตนั) : มนัเส้น(ตนั) 

 
Figure 1 Tapioca chip process  
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 2 Participatory Learning Process 
 
ข้อมูลการผลิตมันส าปะหลัง 
 เกษตรกรกลุ่มตวัอย่าง มีประสบการณ์การปลูกมนัส าปะหลงัมากกว่า 30 ปี โดยจะเร่ิมปลูกในช่วงเดือน
เมษายน - พฤษภาคม เก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนพฤศจิกายน - เมษายน  เกษตรกรจะใช้เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตมนัส าปะหลงั ด้วยหลกั ท า 5 ต. ได้มนั 5 ตนั ได้แก่ 1) เตรียมดินดี ไถผาน3 ตากดิน 2 สปัดาห์ จากนัน้ไถผาน
7 ย่อยดิน ยกร่อง 2) เตรียมพนัธุ์ดี เกษตรกรเลือกใช้พนัธุ์ระยอง 5 และเกษตรศาสตร์ 50 เหมาะสมกบัพืน้ท่ี ให้ผลผลิต
สงู 3) เติมความอดุมสมบูรณ์ของดิน ด้วยปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั เพ่ิมอินทรียวตัถุ พืชปุ๋ ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถัว่พุ่ม และถั่ว
พร้า ไถกลบตอนออกดอกด้วยผาน 3 และใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินมนัส าปะหลงัอายุไม่เกิน 5 เดือน แบ่งใส่ 2 
รอบ มนัส าปะหลงัอาย ุ1 เดือนคร่ึง และอาย ุ4 เดือน เพ่ือเสริมธาตอุาหารให้ต้นมนัส าปะหลงัใช้สร้างหวัท่ีสมบูรณ์และ
มีแป้งสงู ใช้แมปุ่๋ ยไนโตรเจน (46-0-0) ฟอสฟอรัส (18-46-0) และปุ๋ ยโพแทสเซียม (0-0-60) ผสมปุ๋ ยตามอตัราท่ีค านวณ
ได้จากค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน  4) ตดัตอนวัชพืช ใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชพร้อมปลูก และก าจัดวัชพืชด้วย
สารเคมีอีก  2 ครัง้ เมื่อมนัส าปะหลงัอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน  และ5) ต้องเก็บเก่ียวอย่างมีคณุภาพ มนัส าปะหลงั
อาย ุ10 - 12 เดือน ใช้รถแทรคเตอร์ติดอปุกรณ์ขดุเก็บเก่ียว ตดัเหง้า น าดินออก ขนส่งไปขายยงัลานมนัและโรงแป้งมนั 
ภายใน 24 ชัว่โมง การปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงักล่าวได้ผลผลิตเฉลี่ย 3.5 ตนั/ไร่ วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต(เงินสด)เฉลี่ย  
5,895 บาท/ไร่ (กรณีเกษตรกรไม่เช่าท่ีดินปลกูมนัส าปะหลงัจะมีต้นทนุการผลิตลดลง 1,000 บาท)  
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การแปรรูปมันเส้นสะอาด 
 กลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์แปรรูปมนัเส้นมากกว่า 10 ปี มีลานตากคอนกรีตของตนเอง พืน้ท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 
ตัง้อยู่บริเวณท่ีอยู่อาศยั สบัมนัเส้นด้วยมีดและตากแดด ก าลงัการผลิต 0.5 ตนั/วนั ต่อมาฝานด้วยเคร่ืองยนต์เบนซิน
ขนาดเล็ก  3 แรงม้า ก าลงัการผลิต 2 - 3 ตนั/วนั เคร่ืองฝานมนัเส้นขนาดกลางเคร่ืองยนต์ดีเซล 120 - 140 แรงม้า ติด
จานใบมีดฝานกับเพลาท้ายรถเกษตรกร(อีแต๋น) ก าลงัการผลิต 20 ตนั/วนั และเคร่ืองขนาดใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรม 
130 แรงม้า ก าลงัการผลิต 100 ตนั/ชัว่โมง  แปรรูปมนัเส้นในเดือนพฤศจิกายน - เมษายน ส่วนใหญ่แปรรูปมนัเส้นด้วย
ตนเองด้วยเคร่ืองฝานขนาดกลางตากในลานคอนกรีตของตนเอง เกษตรกรท่ีไม่มีลานตากจะใช้บริการจ้างแปรรูปมนั
เส้นพร้อมตากแห้ง มีเกษตรกร 2 ราย ในชุมชนใกล้แหล่งปลกู  สดัส่วนการแปรรูปหวัมนัส าปะหลงัสดเป็นมนัเส้นของ
กลุ่มเกษตรกรตวัอย่าง เท่ากับ มนัส าปะหลงัสด 1 ตนั : มนัเส้น 0.42 ตนั  ดงันัน้ ผลผลิตมนัส าปะหลงัสด  1 ไร่ 
ปริมาณ 3.5 ตนั จะแปรรูปมนัเส้นได้ 1.47 ตนั โดยมีต้นทุนการแปรรูปมนัส าปะหลงัสดเป็นมนัเส้นคิดเฉพาะเงินสด
เท่ากบั  6,495 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 1) 
 

Table 1 Tapioca chip (cash costs)  

Production activity cash costs  Baht/Rai (1,600 m2) 
Fresh cassava 4,570 
Transport to dry field 1,225 
Tapioca chip process 350 
Transport to sell 350 
Total 6,495 

 
รายได้เกษตรกร 
 กลุม่เกษตรกรตวัอย่างจ าหน่ายผลผลิต 2 แบบ แบบแรก จ าหน่ายหวัมนัส าปะหลงัสดให้โรงงานแป้งหรือลาน
มนั เกษตรกรขายผลผลิตให้โรงแป้งมนัราคา 1.80 - 2.00 บาท/กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์แป้งท่ี 23 - 27 ขายผลผลิตให้ลาน
มนั  ราคา 1.30 - 1.50 บาท/กิโลกรัม  แบบท่ีสอง จ าหน่ายเป็นมนัเส้นสะอาดให้แก่ลานมนัเส้น โรงงานอาหารสตัว์ 
โรงงานเอทานอล และผู้ รวบรวมส่งออกต่างประเทศ ราคาจ าหน่ายมนัเส้นคิดจากราคาหวัมนัสดรวมกบัค่าใช้จ่ายแปร
รูป เกษตรกรมีรายได้จากการขายมนัสดค านวณจากผลผลิตหวัมนัส าปะหลงัสดเฉลี่ย 3.5 ตนั/ไร่ ราคาขายผลผลิต
หวัมนัส าปะหลงัสด 1,800 บาท/ตนั รวมขายได้ 6,300 บาท/ไร่  ต้นทุนการผลิต 5,895 บาท/ไร่  มีก าไรสทุธิขายหวัมนั
สด 405 บาท/ไร่  และเกษตรกรมีรายได้จากการขายมนัเส้นสะอาดค านวณจากสดัส่วน หวัมนัสด 1 ตนั : มนัเส้น 0.42 
ตนั ผลผลิตมนัสด  3.5 ตนั/ไร่ จะได้ผลผลิตมนัเส้นสะอาด 1.47 ตนั/ไร่  ราคาขายมนัเส้นสะอาด 5,500 บาท/ตนั  รวม
ขายมนัเส้นได้ 8,085 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตมนัเส้น 6,495 บาท/ไร่ เกษตรกรมีรายได้สทุธิขายมนัเส้น 1,590 บาท/ไร่  
ดงันัน้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการขายผลผลิตมนัเส้น 1,185 บาท/ไร่ (ตารางท่ี 2) 
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Table 2 Net income from sales Productivity 
List Fresh cassava (Baht/Rai) Tapioca chip Baht/Rai (1,600 m2)  
Income from sales Productivity 6,300 8,085 
Production costs  (cash costs) 5,895 6,495 
Net income 405 1,590 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป การพัฒนาความรู้ การผลิตมัน
ส าปะหลงั การแปรรูป มนัเส้นสะอาด และรายได้เกษตรกร พบว่า พืน้ฐานการศกึษา ประสบการณ์การผลิตและแปรรูป
มนัส าปะหลงั และภูมิปัญญาของเกษตรกร ท่ีสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ร่วมกับบทเรียน และเทคโนโลยี
ตา่งๆ จนสามารถเลือกเคร่ืองมือ วิธีการปฏิบตัิ และการบริหารจดัการในการแปรรูปมนัเส้นเพ่ือเพ่ิมมลูค่า มีต้นทุนการ
ผลิตมนัเส้น (เงินสด) 6,495 บาท/ไร่ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึน้จากเดิม 1,185 บาท/ไร่ และยงัเป็นการจดัการ
ผลผลิตมนัส าปะหลงัอย่างยัง่ยืน กระบวนการพฒันาดงักลา่วสามารถน ามาสร้างเป็นรูปแบบของการพฒันาความรู้ได้ 

 

สรุป 
 เกษตรกรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการน าความรู้ท่ีได้รับจากบทเรียนการแปรรูปมนัเส้นสะอาด ความรู้จาก
เจ้าหน้าท่ีเร่ืองต้นทนุการผลิตมนัส าปะหลงั ต้นทุนการท ามนัเส้น ผลตอบแทน และรายได้สทุธิ  รวมถึงภูมิปัญญาของ
ชุมชนในการใช้เคร่ืองฝานมนัเส้นและการจัดการลานตากชุมชน  มาสู่การปฏิบัติจนได้ความรู้จริงจากการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมลูการแปรรูปมนัเส้นสะอาด เคร่ืองมือในการแปรรูปมนัเส้น วิธีการบริหารจัดการแปรรูปมนัเส้นอย่าง
เหมาะสม การคิดต้นทุนการผลิต จนสามารถน ามาคิดเป็นผลตอบแทนสทุธิได้ อีกทัง้การท ามนัเส้นยงัสามารถเก็บไว้
เพ่ือราคาตลาดท าให้เกิดอ านาจในการตอ่รองเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจดัการการผลิตและการตลาด
ของเกษตรกร ทัง้หมดนีน้ ามาสู่การก าหนดรูปแบบการพฒันาความรู้การเพ่ิมมลูค่าผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร  

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาพบว่า 
 1. เกษตรกรยังขาดความรู้ และทกัษะด้านการตลาด การต่อรองทางการค้า ควรมีการสนบัสนุนความรู้และ
ทกัษะด้านการตลาดด้วยการอบรม เสวนา เปิดเวทีเช่ือมโยงการตลาด และศกึษาดงูาน 
 2. รูปแบบการพฒันาความรู้การเพ่ิมมลูคา่ผลผลิตมนัส าปะหลงัของเกษตรกร อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั
ก าแพงเพชร สามารถน าไปใช้กับการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนทางการผลิตสินค้า
เกษตร ลดต้นทนุการผลิต และสร้างโอกาสในการแข่งขนัแก่เกษตรกร 
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Figure 3 Knowledge development of tapioca chip production 
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A Study of Understanding of Electric Circuit for 12th Grade  
Engineering Science Classroom Students 

 
Chanakan Chomngam1* and Sukanyapat Dokkhularb1 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate students’ understanding of electric circuits. In this 

study, we focus on problem solving dealing with electrical circuits of 12th grade Engineering Science 
Classroom (ESC) students. The learning processes are modelled by the ESC program. We attempt to 
include the soft skills such as problem solving into the intensive electric course to promote the 
attitude and to improve understanding of electricity of students. When the students finished electronic 
course, they take two tests. In the first, students have to solve total resistance from four circuits. In the 
second, students have to solve more complex circuit in any point for this circuit. Kirchhoff’s current 
law (KCL) and Kirchhoff’s voltage law (KVL) are used to solve.  The results for solving total resistance 
show that 73.08% of ESC student can correctly solve the total resistance. 26.92% misunderstanding 
about the direction of the current in circuit, wrong perception in parallel circuit and use wrong parallel 
formula. For the complex circuit which is used KCL and KVL, only 23.08% can correctly solve 
problem. KCL concept is poor.  
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INTRODUCTION 

Engineering Science Classroom (ESC) is a Science Classroom in University Affiliated (SCiUS) 
Program of the Ministry of Science and Technology, organized by King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi (KMUTT). ESC has developed a new approach for learning science at the high 
school level. ESC offers no specific classes of biology, chemistry, or science or art. All learning topics 
are integrated into ‘stories’ that are categorized into 6 general topics. The stories of ESC curriculum 
are designed based on the history of civilization, beginning from the Stone Age to modern times.       
6 general topics are contained in six semesters along the three years of the study. In the fifth 
semester, the ‘story’ starts when Alessandro Volta invented the first battery in the year 1800. The first 
batteries cause scientists to realize that chemical reactions can lead to electricity, later, Michael 
Faraday created the first electric generator by using a magnetic field in the year 1821. In the year 
1879, Thomas Edison invented the light bulb. This invention was highly valuable for other inventions 
related to electricity. In the 19th century, electricity was used for lighting and generating power during 
the war. In the first semester of 12th grade, students learn about the development of electricity. This 
story is a subject called ‚From wire to wireless‛. ‚From wire to wireless‛ includes mathematics, 
physics, and chemistry together. The contents are integrated in topics such as electrochemistry, 
static electricity, direct current, alternating current, magnetism and magnetic fields, semiconductors, 
transistors, electromagnetic waves, and complex number used in alternating current. There are 
various styles of teaching - lectures, demonstrations, experimenting and a electrical project. This 
course is intended to promote the attitude of students and to improve their understanding of 
electricity by hands-on activities. 

 Much of research on physics education studies the students’ understanding and 
difficulties of topics in physics, such as vectors [1], forces and Newton’s laws [2], heat and 
temperature [3], weight and mass [4], and electricity and magnetism [5] In the topic of DC circuits, 
many researchers found misconceptions in concepts of electrical current, resistance, potential 
difference, electric generators and electrical energy [5][6]. Electric circuit is a basic topic covered 
from 8th grade until university for Thai students. This topic is continuous, and so misunderstanding of 
the basic concepts in middle school can lead to misunderstanding of more difficult content [6].       
The most common cause of misunderstanding is that most students try to memorize formulas and 
remember which formulas fit with the type of problem given. This shows that they do not fully 
understand electricity, but instead simply memorize equations when solving physics problems. In this 
work, we expect that ‚From wire to wireless subject‛ for the ESC program  encouraged students 
learning and increased students understanding the basic of electricity because they need to apply 
the knowledge into electrical activity and electrical project.  
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MATERIALS AND METHODS 
     26 students from the 12th grade, consisting of 10 males and 16 females, participated in the 

research. When the students finished learning electricity and electronics, they completed a DC circuit 
test. The test consists of two parts. The first part consists of 4 problems, which are shown in figure 1. 
The students have to find the resultant resistance from parallel and series circuits. The second part 
asks the student to calculate the voltage and current at various parts of a circuit. A question from the 
second part is shown in Figure 2. 

 

 

  

 

 

Figure 1 The first part of the DC current test 

 

Figure 2 The second part of the DC current test 
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RESULTS AND DISCUSSION 
The purpose of this work is to investigate students’ understanding about electric circuits, with 

focus on how students solve circuit-related problems. Table I presents 5 categories (a-e) of the 
students’ answers to Problem 1. This problem is used to classify student s’ understanding of the basic 
electric circuit and check student how to solve the total resistance of the four circuits. The 
descriptions and percentages of the students in each category are presented. The results show that 
most student answer correctly representing 73.08%. Examples of category (a) are shown in figure 
4(a). They are able to analyze parallel and series circuits, and can draw simplified circuits by 
themselves. Students in category (a) can simplify and visualize the circuit. These methods help to 
solve and analyze the electric problem when changes the new situations. The highest source of 
misunderstanding comes from the students’ misconception of current direction, with 19.23% of 
students not considering the direction of current. Most students in this category do not draw a 
simplified circuit and do not consider the direction of the power source. This can be seen in Figure 
4(b), where the students neglected the direction of the battery. When the direction of current or the 
position of the battery is not considered, the students incorrectly analyze the circuit. Interestingly, the 
students in category (c) have a incorrect perception of parallel circuits. The student thinks parallel 
circuits look similar to problem 3 and problem 4. This leads the student to solve problem 2 incorrectly. 
The student think s that problem 2 is only a series circuit. This misconception can be compared to 
Problem 3 in figure 4(c). The student correctly understands parallel branch circuit but she incorrectly 
analyses the next step, confusing a parallel circuit for a series circuit. For category (d), the student 
uses the wrong formula. The student calculates the total resistance with the formula R total = 1/R1 + 1 
/R2. For category (e), the student does not understand the basics of circuits, so the specific reason for 
incorrect problem solving cannot be explained. 

 
Table I categories of misunderstanding to solve total resistance and percentage of students 

in each category 

Category Description Student % 

a Correct Answer 73.08% 

b Misconception of current direction 19.23% 

c Misconception with parallel circuits 3.85% 

d Wrong formula used 3.85% 
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Category Description Student % 

a Correct Answer 73.08% 

b Misconception of current direction 19.23% 

c Misconception with parallel circuits 3.85% 

d Wrong formula used 3.85% 

e Overall strong misunderstanding  3.85% 

 

 
            Figure 4(a) shows how students in category (a) solved the total resistance 
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  Figure 4(b) shows how students in category (b) solved the total resistance 
 

 
Figure 4(c) shows how students in category (c) solve the total resistance 
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 In question 2, only 23.07% (6 students) correctly solved the problem. Students who correctly 
solved question 2 correctly solved question 1 as well. However, 68.42% (13 students) who correctly 
solved question 1 incorrectly solved question 2. From observation, the ways which students chose to 
solve question 2 is Ohm’s law, Kirchhoff’s law (KCL & KVL) and a combination of Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law, while some students did not show how they solved the problem. There are many 
causes of misunderstanding for question 2. For example, some students incorrectly drew a simplified 
circuit. Some students who correctly drew a simplified circuit were able to solve for total resistance 
and correctly solved can solve for IA and VA, but incorrectly solved for the current and voltage for 
other points (IB, IC, ID, VA, VB, VC, and VD). All students who incorrectly solved question 1 could not 
solve question 2 as well, except for one student who misunderstood the parallel circuit in question 1, 
but correctly solved for IA, IB, IC, VA, VB, and VC, but incorrectly solved for point D. The circuit in 
question 2 is quite complex, so it cannot be directly solved with Ohm’s law alone., but Kirchhoff’s 
current law (KCL) and Kirchhoff’s voltage law (KVL) are required. Most students tried to solve the 
problem using Ohm’s law alone. Some students solved this circuit with KCL and KVL alone, but were 
incorrect, because they could not identify the voltage at each point, and could not analyze the current 
loops and incorrectly solved for the currents. Therefore, the concepts of KCL and KVL are 
emphasized in teaching, and students have to practice solving circuit which used KCL and KVL. 
Table II shows the percentage of students which correctly answered in each point, and shows that 
that the solving for the current is more difficult that solving for the voltage. 
 

TABLE II  PERCENTAGE OF  STUDENTS CORRECT ANSWER IN THE SECOND CIRCUIT 

 
 

THE VALUE IN 

CIRCUIT 

PERCENTAGE OF 

STUDENTS  CORRECT 

ANSWER 

THE VALUE IN 

CIRCUIT 

PERCENTAGE OF 

STUDENTS  CORRECT 

ANSWER 

VA 100 IA 65.38 

VB 88.46 IB 61.54 

VC 80.77 IC 46.15 

VD 30.77 ID 38.46 

VE 80.77 IE 50 

VF 80.77 IF 38.46 
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CONCLUSION 
 From the results, this study shows that students who can solve the circuit problem, they 

simplify circuit by themselves. We found that the misunderstanding about solving total resistance 

come from the misconception of current direction, misconception of parallel circuit and wrong 

formula. However, most students can solve correctly. On the other hand, for complex circuit, we 

found that most student answer incorrectly. KCL and KVL concept is difficulties for solving circuit for 

high school level. We suggest that when teacher teaches electric circuit, there are important points to 

check students understanding. First, students can simplify the circuit by themselves and the second; 

students consider the direction of current before solving the electric problem. The result of the 

present work suggested for further study have to improve and design the process of teaching for 

checking student understanding. 
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การศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 
A study of problems and ways to reduce the Dropout Problem for vocational diploma students 

in Nongkhai college of Boatbuilding Industrial and Technology 
 

พุทธชาติ  สร้อยสน1* โชติรัตน์ แกมจินดา1 และ ไพฑรูย์ สร้อยสน1  

Phutthachat Soison1*, Chotirat Kaemchinda1 and Pitoon Soison1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการหาแนวทางในการลดปัญหาการออก
กลางคนัของนกัเรียน นกัศกึษา หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการ
ต่อเรือหนองคาย สงักดัส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคาย โดยประชากรท่ีท าการศกึษา 
คือ นกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเสี่ยงต่อการออกกลางคนัของทางวิทยาลยั โดยวิธีการสุ่ม
ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ย, ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึง่ผลการวิจยันัน้ พบว่า สภาพปัญหาของการออก
กลางคนัของนกัเรียน นกัศกึษา ได้แก่ ปัญหาจากเร่ืองสว่นตวั ครอบครัว สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา และ
ภายนอกสถานศกึษา ส าหรับแนวทางการลดปัญหาการออกกลางคนั คือ การท่ีครูและผู้ปกครองให้ค าปรึกษา
และการดแูลอย่างใกล้ชิด มีระบบดแูลนกัเรียน การอบรมพฒันาครูท่ีปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรการเรียน
การสอน 

ABSTRACT 
 The aim of this research is to study the problems and find ways to reduce the dropout 
problems for Vocational students in Nongkhai college of Boatbuilding Industrial and Technology, 
under the office of Vocational Education Commission Nongkhai Province. Sampling method will be 
taken from the population. The tools of this research were an interview and questionnaire. The 
statistics used in data analysis were mean, percentage and standard derivations. Findings show that 
the factors of dropout problem were followed by 4 causes as: individual of student, family, 
environment in and outside the college. The suggestion guideline for reduce the dropout problems 
were teacher and parents should care and support their students. The development processes were 
teaching and consulting skills.  
 
 
 
Key Words: student dropout, vocational student 
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ค าน า 
ปัญหานักเรียน นักศึกษาอาชีวะออกกลางคนั นบัเป็นอีกหนึ่งปัญหาส าคญัท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา (สอศ.) จ าเป็นต้องเร่งแก้ไขเพ่ือลดจ านวนการออกกลางคนัของนักศกึษาอาชีวะให้น้อยลงหรือ

หมดไป ซึง่ในแตล่ะปีสถานศกึษาในสงักดัคณะกรรมการการอาชีวศกึษามกัประสบปัญหากบัยอดจ านวนนกัเรียน 

นักศึกษาท่ีลดลงจากการออกกลางคันเป็นจ านวนมาก โดยพบว่ายอดจ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีออกการคัน

ส่วนมากเป็นนักเรียนระดับชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งสาเหตุการออกกลางคันมีหลายสาเหตุเช่น 

ปัญหาสว่นตวั ปัญหาคา่ใช้จ่าย ปัญหาทางครอบครัว อิทธิพลจากปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา เป็น

ต้น เน่ืองจากส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เป็นหน่วยงานหลกัของกระทรวงศกึษาธิการท่ีจดัการเรียน

การสอนด้านวิชาชีพได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกกลางคนัของผู้ เรียนเช่นเดียวกบัหน่วยงานหลกัอื่น ๆ ดงั

จะเห็นได้จากข้อมลูจาก การส ารวจและติดตามการออกกลางคนัของผู้ เรียน ระบบปกติ ระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) จ านวนสถานศกึษา กลุ่มตวัอย่าง 353 แห่ง (ร้อย

ละ 85 ของจ านวนสถานศกึษา 416 แห่ง) ของส านกัคณะกรรมการการอาชีวศกึษา พบว่า ผู้ เรียนระบบปกติ ใน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) โดยภาพรวมมีผู้ เรียนออก

กลางคนั จ านวน 64,773 คน (คู่มือการปฏิบัติงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคนัของผู้ เรียนอาชีวศกึษา ; 

2556) ซึง่ในปัจจบุนัสถานศกึษาได้ตอบสนองนโยบายในเร่ืองการรับนกัศกึษาท่ีมีการรับนกัศกึษาอย่างไม่จ ากดั

จ านวน และนกัเรียนนกัศึกษาอยากเรียนสาขาอะไรต้องได้เรียนสาขานัน้ ไม่ต้องสอบแข่งขนัสามรถเข้าเรียนได้

ทนัที จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพให้แต่ละบุคคลให้ท างานได้ อนัเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมคุณภาพทัง้ระดบักึ่ง

ฝีมือ ฝีมือ เทคนิคต่างๆ โดยมุ่งเน้นการประกอบอาชีพและเพ่ิมก าลังคนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน

ประเทศ หากนักเรียน นักศึกษาไม่ส าเร็จการศกึษาตามหลักสตูรท่ีก าหนดขึน้ได้นัน้ ถือว่าเป็นการล้มเหลวและ

สญูเสียทางการศกึษาท่ีท าให้การลงทุนของทางรัฐบาลนัน้สูญเปล่าท่ีไม่สามารถผลิตนกัเรียน นกัศกึษาได้ตาม

ความต้องการของท้องตลาด จงึเป็นการสญูเสียทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ สง่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศและ

ของครอบครัวซึ่งต้องสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายไปไม่ได้รับประโยชน์ท่ีคุมค่า (เอกบุตร ; 2549) ด้วยความตระหนักถึง

ความส าคญัของนกัเรียน นกัศกึษาการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและการหาแนวทางในการ

ลดปัญหาการออกกลางคันของนกัเรียน นกัศกึษา หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยัเทคโนโลยี

และอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคาย เพ่ือน า

ข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ แก้ไขปัญหาการลาออกของนักเรียนได้ ท าให้ยอดจ านวนการ

ลาออกของนกัเรียนลดลง 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

การด าเนินงานวิจยัในครัง้นีไ้ด้ท าการสุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

ท่ีเสี่ยงตอ่การออกกลางคนัของทางวิทยาลยั คณะผู้บริหาร ครูท่ีปรึกษา วิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการ

ต่อเรือหนองคาย สังกัดส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวดัหนองคาย พ.ศ.2559 จ านวน 131 คน

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

คา่เฉลี่ย, ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึง่มีขัน้ตอนการสุ่มตวัอย่างอย่างพาะเจาะจงจากรายช่ือกลุ่มเสี่ยง 

ซึ่งเคร่ืองมือท่ีใช่ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามจากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนออก

กลางคนัในสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ปัญหาจากเร่ือง

ส่วนตวั ครอบครัว สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ซึง่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง

เนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัด าเนินการแจกแบบสอบถามและด าเนินการ

สมัภาษณ์ด้วยตนเอง และ วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนือ้หาตรวจสอบความเช่ือถือได้ของข้อมูลโดยการ

พิจารณาจากความสอดคล้องตรงกนัของข้อมลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ ได้แก่ นกัเรียนหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเสี่ยงตอ่การ

ออกกลางคนัของทางวิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สงักัดส านกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาจังหวดัหนองคาย ปีการศกึษา 2559 จ านวน 195 คน  (ข้อมลู ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม 2559, ฝ่าย

งานทะเบียน)   

การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

      นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเสี่ยงต่อการออกกลางคันของทางวิทยาลัย

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัด

หนองคาย ปีการศกึษา 2559 จ านวน 195 คน  ซึง่การศกึษาในครัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ประชากรมีโอกาส

รับเลือกเป็นตวัแทนของประชากรในการวิจยั ผู้ศกึษาได้ใช้สตูรค านวณกลุ่มตวัอย่างตามวิธีของ Taro Yamane 

(อ้างถึงใน สมศกัด์ิ  ศรีสนัติสขุ, 2538.) เมื่อค านวณด้วยสตูรดงักล่าวตามวิธีของ Taro Yamane จากประชากร

จ านวนทัง้สิน้ 195 คน จงึก าหนดประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 131 คน ท่ีค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับ

ได้ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบมีจุดมุ่งหมาย จากรายช่ือของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในการออก

กลางคันในปีการศึกษา 2559 โดยการหานักเรียนท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงการออกกลางคันจ านวนหนึ่งท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามและขอข้อมลูเพ่ือนนกัเรียนท่ีรู้จกั เพ่ือให้ได้จ านวนตวัอย่างท่ีต้องการใน

การวิจยัตอ่ไปส าหรับแบบสอบถาม จะมีการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์ (Index 

of Item-Objective Congruence: IOC) โดยอาศยัความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ ซึง่ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีเป็น

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาศึกษาศาสตร์ 
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บคุลากรทางการศกึษาของวิทยาลยัฯ จ านวน 5 ท่าน ซึง่ข้อค าถามทัง้หมดได้คา่ระหวา่ง 0.68-1.00 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาและการหาแนวทางในการลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน 

นักศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 

หนองคาย สงักดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคายทัง้ 4 ด้าน สรุปได้ดงันี ้

ด้านท่ี 1 ด้านพฤติกรรมส่วนตัวของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีส าคัญมากท่ีสุดในการออก

กลางคนั คือ มีเพศสมัพันธ์ก่อนวยั ปัญหาการตัง้ครรภ์ การติดสารเสพติด ติดเกมส์ การท างานกลางคืนท าให้

พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ชอบสาขาวิชาท่ีเรียนแต่เข้าเรียนตามเพ่ือน /ติดเพ่ือน ท าให้ส่งผลต่อคะแนน หรือ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีไมส่อดคล้องตอ่ความต้องการ และปัญหาส่วนตวั สขุภาพไม่อ านวยต่อการมาเรียน ท า

ให้เกิดการขาดเรียนเป็นประจ า สง่ผลตอ่คะแนนการเข้าเรียนในรายวิชานัน้ ๆ 

ด้านท่ี 2 สภาพครอบครัว คือการที่พ่อแมผู่้ปกครองไม่มีรายได้ท่ีแน่นอนในการสนบัสนุนการศกึษา และ

พ่อ แม่ไม่มีเวลาดแูลเอาใจใส่ ล าดบัปานกลาง คือ ครอบครัวขาดความอบอุ่นเน่ืองจากการท่ีพ่อแม่แยกทางกัน

อยู่และครอบครัวทะเลาะ ท าร้ายร่างกาย การใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

ด้านท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ไม่มีเทคนิคการ

สอนท่ีน่าสนใจ นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดว่า ครูผู้สอนไม่มีการเตรียมการสอนมาก่อน หรือการท่ีไม่มีความ

พร้อมเพียงพอ หรือการกระตุ้นผู้ เรียนให้เกิดความสนใจ ท าให้นกัศกึษาเกิดความเบ่ือหน่ายต่อการศกึษา การจดั

กิจกรรมในสถานศกึษาท่ีไมน่่าสนใจ ความไมพ่ร้อมของอปุกรณ์ในการเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น สถานท่ี  

รวมไปถงึการจดักิจกรรมท่ีไมต่รงกบัความต้องการของผู้ เรียน 

ด้านท่ี 4 สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศกึษา การมีแหลง่มัว่สมุ ร้านค้าท่ีขายแอลกอฮอล์ และร้านเกมส์ 

โต๊ะสนุ๊ก แหล่งการพนันอยู่ใกล้สถานศึกษา การเดินทางไม่สะดวกในการเข้าเรียน เน่ืองจากหอพักอยู่ไกลจาก

สถานศกึษา การเดินทางไปเรียนไมส่ะดวก และคา่เช่าหอพกัในราคาแพง 

แนวทางในการลดในการลดปัญหาการออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย หนองคาย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศกึษาจงัหวดัหนองคายทัง้ 4 ด้าน สรุปได้ดงันี ้

ด้านท่ี 1 ด้านพฤติกรรมส่วนตวัของนกัเรียนนกัศกึษา ครูท่ีปรึกษาจะต้องเข้ามามีบทบาทมากกว่าเดิม

โดยการเอาใจใส่ดแูลนกัเรียน นกัศกึษาในความดแูลอย่างใกล้ชิดและเข้าถึงได้ง่าย  โดยการเข้าเย่ียมหอพกัและ

บ้านพักของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนปกติ เพ่ือเป็นการ รับทราบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับนักเรียน 

นกัศกึษา ซึง่อาจจะก าลงัจะเกิดขึน้ พร้อมเป็นการป้องกนัปัญหาการออกกลางคนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 
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ด้านท่ี 2 สภาพครอบครัว คือการที่พ่อแมผู่้ปกครองไม่มีรายได้ท่ีแน่นอนในการสนบัสนุนการศกึษา ครูท่ี

ปรึกษาควรให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ เช่น การหารายได้ระหว่างเรียน โดยการสนบัสนุนจากการจดัท าโครงการ

หารายได้ระหวา่งเรียนของนกัเรียน นกัศกึษา อาทิ ศนูย์บ่มเพาะอาชีพ การสอนท าเบเกอร่ี การท าของช าร่วย งาน

ฝีมือตา่งๆ การเปิกศนูย์ซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หรือการหาทนุการศกึษาจากการสนบัสนนุจากทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

ด้านท่ี 3 สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีการประชุมหารือ

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนให้มากขึน้ เพ่ิมกิจกรรมในการพัฒนา

ทางด้านอารมณ์ของนกัเรียน นกัศกึษา การท ากิจกรรมเพ่ือชมุชนข้างเคียง สนบัสนนุการแสดงความสามารถของ

นกัเรียน นกัศกึษาในสถานศกึษา และการจัดการเรียนการสอนโดยสามารถยืดหยุ่นตามบริบทในการเรียนการ

สอน 

ด้านท่ี 4 สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศกึษา การมีแหล่งมัว่สมุ การเดินทางไม่สะดวกในการเข้าเรียน 
แนวทางการแก้ไขคือ จดัระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน นกัศกึษา โดยการจดัท าโครงการรถรับส่งนักเรียนใน
สถานศึกษา การเพ่ิมระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา โดยการให้ครูท่ีปรึกษามีบทบาทมากขึน้ เข้าถึงนักเรียนใน
ปกครองเพ่ิมมากขึน้และการขอความร่วมมือกบัหลายฝ่ายในการช่วยดแูลสอดส่องกบัเครือข่ายในท้องถ่ิน  เช่น 
ฝ่ายปกครองของสถานศึกษา อาสาสมคัร สารวตัรนกัเรียน เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และผู้น าหมู่บ้าน ชาวบ้านบริเวณ
ข้างเคียงบริเวณท่ีตัง้ของสถานศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการศกึษาสภาพปัญหาของการออกกลางคนัของนักเรียน นกัศกึษา
ของวิทยาลยัเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สงักดัส านกังานคณกรรมการการอาชีวศกึษานัน้ 
ได้แก่ สถานศึกษาต้องให้การสนับสนุน และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานศึกษาเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทางเลือกให้แก่นกัเรียน นกัศกึษาในการใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ และการจดัระบบดแูลและช่วยเหลือนกัเรียน
โดยร่วมมือกับทุกฝ่าย เช่น  ฝ่ายปกครอง อาสาสมคัรจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการศกึษา และ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เป็นต้น 

นอกจากนีค้วรศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัในการเพ่ิมจ านวนนกัเรียน นกัศกึษาสายอาชีวศกึษา หรือสายอาชีพ
ในสถานศกึษาภายใต้ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายของทางรัฐบาล การ
เสริมสร้างหรือปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การเพ่ิมแรงจงูใจตอ่การเรียนสายอาชีพ 

 
สรุป 

ผลการวิจยันัน้ พบว่า สภาพปัญหาของการออกกลางคนัของนกัเรียน นกัศกึษา ได้แก่ ปัญหาจากเร่ือง
ส่วนตวั ครอบครัว สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษา และภายนอกสถานศึกษา ส าหรับแนวทางการลดปัญหา
การออกกลางคัน คือ การท่ีครูและผู้ ปกครองให้ค าปรึกษาและการดูแลอย่างใกล้ชิด มีระบบดูแลนักเรียน  
นกัศกึษา  การอบรมพฒันาครูท่ีปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรการเรียนการสอน 
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The Effects of Adapted Osborn’s Brainstorming Concept on Students’ Learning Performances  
in Security in Information Systems Course 

 
Kantaya Yongyuttawichai1*, Rangsiphat Yongyuttawichai1 

 
ABSTRACT 

 This research aimed to: 1) compare the students’ overall learning performances before and 
after the implementation of Osborn’s brainstorming concept in Security in Information Systems 
Course; 2) compare students’ knowledge and understanding about learning behaviors before and 
after the implementation of Osborn’s brainstorming concept in Security in Information Systems 
Course; and 3) investigate students’ satisfaction towards Osborn’s brainstorming concept.             
The samples drawn using simple random sampling method were 30 3rd year students majoring in 
Business Computer, Faculty of Management Science at Thepsatri Rajabhat University,Takhli Campus. 
The tools used were pretest and posttest, which were constructed by the researchers and validated 
by experts, a scale adapted from Osborn’s concept used to evaluate students’ knowledge and 
understanding about learning behaviors, and a students’ satisfaction questionnaire constructed by 
the researchers and validated by experts. The statistics used to analyze the qualitative data should 

be included One Paired Sample T-Test, mean ( X ), standard deviation (S.D), and percentage. The 
result indicated that the students’ average scores after the implementation of Osborn’s brainstorming 
concept was 25.30, which was significantly higher than those of 16.63 before the implementation. In 
terms of the students’ knowledge and understanding about five learning behaviors dimensions using 
Osborn’s brainstorming, it was found that the students’ knowledge and understanding about learning 
behaviors in the aspect of brainstorming was rated the highest at the level of 24.03. In addition, the 
students’ satisfaction towards Osborn’s brainstorming was rated high at level of 4.28 
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INTRODUCTION  
At present, the development of human beings is a key factor of the country development 

because the human being development is the development of knowledge leading to many kinds of 
developments. Roopngarm (2014) said that the development of knowledge integrated the knowledge 
in a curriculum with the 21st Century Skills comprising global awareness background knowledge is 
very important for learning and teaching management. Observed by the researchers as lecturers, the 
problems found in learning management were most students tended not to collaborate in learning 
activities, students did not get the assignments done on the deadline as agreed, and students did not 
give concentration on learning. These problem involved many factors so the researchers adopted 
learning management using adapted Osborn’s brainstorming concept to investigate the phenomenon 
and work out the problems of learning in Course. Thaicharoensri (2010) and Guilford (1967) stated 
that brainstorming technique is the best solution to problems regarding learning management for 
solving problems manifested that is a process of teaching and learning based on cooperative 
learning process allowing students to share creative ideas to solve learning problems with the 
emphasis on child-centered teaching method. There are many researchers who have employed 
brainstorming technique in a classroom to improve the learning as Gategarn (2008), Bomlai (2007), 
Ounmadee (2007), and Ariyanon (2006). Based on the literature review done, the researchers have 
found that brainstorming method yielded satisfactory results after the intervention to enhance 
students’ learning performances in previous researches, thus, the researchers aimed to ascertain the 
impact of brainstorming on students learning performances in Course. In classroom settings of 
Business Computer Program, the researchers found that the students lacked the knowledge and 
understanding about group working, they did not know how to collaborate to achieve assigned tasks, 
and they did not know how to create effective tasks using brainstorming. As such, the researchers 
employed adapted Osborn’s brainstorming concept in learning and teaching management in Course 
to ascertain and evaluate the effectiveness of using brainstorming to enhance students’ learning 
performances and also to investigate the 30students’ knowledge and understanding regarding 
learning behaviors dimensions and satisfaction towards the adapted Osborn’ brainstorming concept 
in Security in Information Systems Course offered in the academic year of 2015.     

 
MATERIALS AND METHODS 

 In this part, the details in terms of scope of the study, research procedures, instruments, and 
data analysis are presented accordingly.  
1. Scope of the Study  
 1.1 Samples  
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        The samples used in the present study were 30 3rd year students majoring in Business 
Computer, Faculty of Management Science at Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus.            
        The samples were drawn by means of simple random sampling and divided into groups 
of five each of which comprised 5 students with different levels of academic performances. 
 1.2 Types of Data Collection  
         The data collected for an analysis in the present study consisted of: 1) students’ 
performances after the intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept using pretest and 
posttest; 2)students’knowledge and understanding about learning behavior dimensions after the 
intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept, and; 3)students’ satisfaction towards the 
intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept.  
2. Research Instruments 
 The instruments used in the present study were as follows. 
 2.1 Pretest and posttest to evaluate the overall students’ learning performances using 
adapted Osborn’s brainstorming concept.  
 2.2 Scale validated by three experts to evaluate the students’ knowledge and understanding 
about learning behaviors dimensions adopted and adapted from Osborn’s concept 
 2.3 Questionnaires about students’ satisfaction adopted from five Likert rating scale by 
Srisaard (2002) and validated by three experts.  
3. Research Procedures 
 The research procedures of the present study are divided into three phases as follows.  
 3.1 Data Collection  
 The data regarding students’ learning performances were collected from 30 3rd year students 
majoring in Computer Business by using pretest and posttest multiple choice paper exams and 
paper-based writing exams before and after the intervention of using adapted brainstorming concept, 
the data about students’knowledge and understanding about learning behaviors dimensions were 
collected using scale on Osborn’s brainstorming concept, and the data in terms of 
students’satisfaction towards using brainstorming using questionnaires adopted and adapted from 
Srisaard (2002).  
 3.2 The Intervention of Adapted Osborn’s Brainstorming Concept  
        The students were asked to divide in groups of five for six groups each of which 
consisted of 5 students with mixed levels of academic performances. The researchers assigned each 
group of students’ tasks integrated Osborn’s brainstorming concept including the adapted five 
students’ learning behaviors dimensions: lead-in, brainstorming, discussion and selection, ideas 
ordering, and planning and practice, respectively. The intervention was done in semester 1 of the 
academic year of 2015 and was intervened with 30 students for ten weeks.  
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 3.3 Data Analysis  
     The data were analyzed using mean ( X ), standard deviation (S.D), percentage, and One 
Paired Sample T-Test to investigate the effectiveness of brainstorming technique in terms of students’ 
learning performances, students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions 
using a scale adopted and adapted based on Osborn’s brainstorming concept, and students’ 
satisfaction towards brainstorming using questionnaires adopted and adapted from Srisaard (2002). 
4. Research Framework  
 The research framework of the present study is as follows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Research Framework 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 The present study on the effects of Osborn’s brainstorming concept on students’ learning 
performances was conducted with 3rd year students majoring in Business Computer, Faculty of 
Management Science, Thepsatri Rajabhat University, Takhli Campus in semester one of the 
academic year of 2015. The findings of the study were presented into three parts: the overall 
effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept, students’ knowledge and understanding 
about learning behaviors dimensioned based on adapted Osborn’s brain storming concept, and 
students’ satisfaction towards brainstorming as follows.  
         1. The overall effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept on students’ learning 
performances is presented in Table 1. 
 
Table 1. Students’ Scores before - after the intervention of adapted Osborn’s brainstorming concept  

Tests Scores Average Scores Standard Deviation t –test Sig. 
Pretest 30 16.63 1.24  

35.323 
 
.000 Posttest  30 25.03 1.12 
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 Based on the Table 1, the students’ learning performance before the intervention of adapted 
Osborn’s brainstorming concept was 16.63 and after the intervention was 25.03. Apparently, the 
students’ overall performances scored higher significantly after the intervention of adapted Osborn’s 
brainstorming concept at the statistical level of 0.01.  The results coincided with previous researches 
that brainstorming technique helped improve students’ learning performance.  
 2. The students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions based 
on adapted Osborn’s brainstorming concept is presented in Table 2. In this part, it showed the 
students’ knowledge and understanding about using brainstorming before and after the intervention 
of adapted Osborn’s brainstorming concept. The results are as follows.  
Table 2. Students’ knowledge and understanding about learning behaviors dimensions based on 
adapted Osborn’s brainstorming concept  

  
 It was apparent that the students gained more knowledge and understanding about 
brainstorming adapted from Osborn’s brainstorming concept.  According to Table 2, it was found that 
students had high knowledge and understanding about brainstorming regarding learning behaviors 
in the aspect 2 Brainstorming (X=24.03), in the aspect 4 Ideas Ordering (x= 23.07), and in the aspect 
3 Discussion and Selection (x= 21.33), respectively.  In overall, it revealed that the students gained 
higher scores about knowledge and understanding about learning behaviors in all dimensions based 
on adapted Osborn’s brainstorming concept.     

Learning Behaviors Dimension  Min Max Mean Sig. 
1. Lead- in     
Before 
 After 

11 16 13.83 .000 
18 27 21.13 

2. Brainstorming     
Before 
After 

13 16 15.27 .000 
22 26 24.03 

3. Discussion and Selection     
Before 
After 

12 16 14.27 .000 
15 26 21.33 

4. Ideas Ordering     
Before 
After 

11 16 14.93 .000 
20 25 23.07 

5. Planning and Practice     
Before 
After 

10 16 14.03 .000 
17 27 20.77 
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 3. This part presents the students’ satisfaction towards the use of adapted Osborn’s 
brainstorming concept.  The results are presented in table 3 as follows. 
 
Table 3. Students’ satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming concept 

 
 It was found that the students’ overall satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming 
concept was rated high as a whole. Students were satisfactory with using brainstorming in learning.  
When considering each aspect, it was found that the aspect of learning activity was rated the highest.  
 

DISCUSSION 
 The overall effectiveness of adapted Osborn’s brainstorming concept on students’ learning 
performance in Security in Information Systems Course was satisfactorily.  In the present study, it was 
found that the adapted Osborn’s brainstorming yielded a positive effect on students’ learning 
performance. It was apparent from the result that the students’ learning performance after the 
implementation of the adapted Osborn’s brainstorming was statistically significant at the level of 0.00. 
The result of the present study in terms of the effect of adapted Osborn’s brainstorming on students’ 
learning performance coincided with the result of the study done by  Saensuk  (2014) about “The 
Effect of Brain Storming on 3rd Year High Vocational Certificate Students’ Learning Performance in 
Trigonometric Functions” in which  the students’ learning performance in Trigonometric Functions 
after the intervention of brainstorming was higher than that of the performance before the intervention 
at the statistically significant level of .o1. In addition, Saengyoo (2013) revealed that the experimental 
group’s learning performance through 5E learning cycle with questioning technique based on 
Osborn’s approach on integrated science process skill and science learning achievement had mean 
scores of science learning achievement higher than the control group at a 0.5 level of significance.   
In terms of the students’ knowledge and understanding about the learning behavior dimensions using 
adapted Osborn’s brainstorming concept, it was found from the present study that the students had 
higher knowledge and understanding in the aspect of Brainstorming (X=24.03) and in the aspect of 
Ideas Ordering (x= 23.07) than that before the implementation. The results found in the present study 

Aspects of teaching and 
learning management 

Min Max X  S.D. Levels of Students’ 
Satisfaction 

1. Contents 3.87 4.67 4.31 0.70 High 
2. Learning Activities  4.30 4.77 4.53 0.52 Highest  
3. Learning Materials  3.73 4.50 4.09 0.65 High  
4. Learning Evaluation  4.13 4.57 4.22 0.58 High 
Overall Evaluation  4.00 4.62 4.28 0.61 High  
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were in accordance with the results of the study on “The study of the Mattayomsuksa I Students’ 
Behavior on Fluency and Flexibility Thinking on Geometry via Mathematical Problem-Solving and 
Brainstorming Activities” done by Rueangsukanan (2011) that the brainstorming activities enabled 
students to solve the problem more than one solution, solve the problem having more than one 
category of solutions, select the solution or group of solutions such that they corresponded that the 
given situation and situations, and provide the appropriate rule to categories of solutions, 
respectively. For the students’ overall satisfaction towards adapted Osborn’s brainstorming concept, 
it was found from the present study that students satisfied the aspect of learning activities the most.  
The result corresponded with Promlert’s study (2014) on “The Development of Mathematics Learning 
Activities Based on Constructivism Theory and Brainstorming Technique for Mattayomsuksa 6, “in 
which the students gained average learning achievement scores of 70.75% and 70.79% of students 
passed the specified criteria through Mathematic learning activities based on brainstorming 
technique.   
 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS  
 The adapted Osborn’s brainstorming concept found effective to enhance students’ learning 
performance in Information Systems Course. The students’ showed improved learning performance 
after the intervention of the adapted Osborn’s brainstorming concept. Also, they found the aspect of 
brainstorming in the dimension of learning behaviors helpful in working out the learning problems and 
found the learning activities based on brainstorming interesting to enhance learning achievement in 
Information Systems Course. However, this study is delimited and cannot over-generalize to the 
universities which are not in Rajabhat Universities. Importantly, most the research studies on 
brainstorming found done with the groups of students in secondary schools and high schools. Thus, it 
is very important to replicate the research studies using brainstorming with tertiary students in 
broader contexts and settings to ascertain the effectiveness of brainstorming on students’ learning 
performance.   
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การส ารวจพฤตกิรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ของผู้ขับข่ี  
Exploring behavior and factors affecting driver preferences for gasohol  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลให้ผู้ ขับข่ีเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 
และ E85 เป็นประจ ามากกวา่ E10 จากผู้ขบัข่ีรถยนต์ท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ตวัอย่าง ท าการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยแบบโลจิสติกส์ และค านวณหาค่าผลกระทบส่วนเพ่ิม ผลการศึกษา
พบว่าผู้ ขับข่ีมีความน่าจะเป็นท่ีจะเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ า ในกลุ่มของผู้ ขับข่ีท่ีมี
คณุลกัษณะท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติดงัตอ่ไปนี ้ผู้ขบัข่ีมีอายกุารใช้งานของรถต ่ากว่า 5 ปี มีขนาดของเคร่ืองยนต์ต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 1,500 cc มีลกัษณะเป็นผู้ขบัข่ีท่ีพงึพอใจสว่นตา่งของราคาระหวา่ง E20 และ E10 ท่ีระดบัต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 2 บาท นอกจากนีผู้้ขบัข่ีท่ีมีความค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมสงู และมีทศันคติท่ีดีและความ
เข้าใจต่อน า้มนัแก๊สโซฮอล์มาก จะมีความน่าจะเป็นเพ่ิมขึน้ในการเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็น
ประจ า    

 
 ABSTRACT  

The objective of this study was to analyze factors influencing driver preferences for the use of 
gasohol E20 and E85 versus E10.  The survey investigated 400 samples from Bangkok drivers. The 
binary logistic regression was applied to analyze the data and marginal effects were computed. The 
results indicated that the statistic significant attributes that increasing the probability of drivers to use 
gasohol E20 and E85 were drivers who had less than 5 years in time of car used, had used 1,500 cc 
and lower in engine volume, had accepted 2 Baht and lower in gasohol price difference. In addition, 
greater concerned about environmental and positive attitude towards gasohol also were significant 
factors in driver’s decision to more likely to use gasohol E20 and E85 than E10. 

 
 
 
 
 
 

Key Word: gasohol, ethanol, driver preferences, binary logistics 
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ค าน า 
ในปัจจุบันการใช้น ามนัแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จากการใช้เฉลี่ยท่ี 

11.5 ล้านลิตรตอ่วนั ในปี 2554 เพ่ิมขึน้เป็น 25 ล้านลิตรตอ่วนั ในปี 2558 หรือเพ่ิมขึน้ด้วยอตัราเฉลี่ยร้อยละ 23 
ตอ่ปีในช่วงเวลาดงักลา่ว  โดยการเพ่ิมการใช้แก๊สโซฮอล์นีส้่งผลให้ความต้องการใช้เอทานอลเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย 
เน่ืองจากเอทานอลเป็นวตัถดุิบหลกัในการน ามาผสมน า้มนัเบนซิน ประกอบกบัการผลกัดนัการส่งเสริมการผลิต
และการใช้เอทานอลตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ร้อยละ 25 ( ปี 2558- 2579) ของ
ภาครัฐ ท่ีได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตพลงังานเอทานอลเพ่ือเป็นพลงังานทดแทนการน าเข้า โดยมีเป้าหมายการ
ผลิตและการใช้เอทานอล 7.38 ล้านลิตรต่อวนัในปี 2569 จากปริมาณการผลิตและการใช้ ณ ปี 2557 ท่ี 3.23 
ล้านลิตรตอ่วนั (ส านกันโยบายและแผนพลงังาน, 2559) 

นอกจากปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองแล้ว ยงัพบว่าปริมาณการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 
E20 และ E85 ยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ในทิศทางเดียวกนั เมื่อเทียบสดัส่วนแล้วพบว่าเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 8.2 และ 
0.8 ตามล าดบั ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17 และ 3.13 ในปี 2558  เน่ืองจากผลของส่วนต่างของราคาและการให้
เงินชดเชยจากกองทุนน า้มนัและการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีกับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ท่ีใช้น า้มนัแก๊ส
โซฮอล์ E85  

แต่อย่างไรก็ตามการเพ่ิมขึน้ของการใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ท่ีผ่านมา ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของ
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ท่ีมีเป้าหมายการใช้เอทานอล 7.38 ล้านลิตรต่อวนั 
หรือเท่ากบัร้อยละ 36 ของปริมาณการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ทัง้หมด เมื่อเทียบกบัปัจจุบนัท่ีมีสดัส่วนการใช้เอทา
นอลเท่ากบัร้อยละ 13 เท่านัน้ ดงันัน้การส่งเสริม กระตุ้นหรือเพ่ิมความต้องการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์จะส่งผลถึง
ความต้องการใช้เอทานอลท่ีเพ่ิมขึน้ ไปด้วยกนั 

ดงันัน้การศกึษาในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือศกึษาถึงพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยั ท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีสามารถช่วยผลกัดนัและเป็นแนวทางในการ
สง่เสริมการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ให้เพ่ิมขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจยัท่ีมีสว่นเพ่ิมปริมาณความต้องการใช้
ให้สอดคล้องกบัทิศทางท่ีภาครัฐท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

วิธีการศึกษา 
การศกึษาพฤติกรรม และปัจจยัมี่มีผลตอ่การเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 นัน้ ท าการศกึษา

โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสมัภาษณ์ผู้ ขับข่ีรถยนต์ท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ตวัอย่าง โดยแบ่งกลุ่มผู้ขับข่ีเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ ขบัข่ีประเภทท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E10 (gasohol 91 และ 
gasohol 95) เป็นประจ า และผู้ขบัข่ีประเภทท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ า (เติมในสดัส่วนท่ี
มากกวา่ร้อยละ 50 ของการเติม E10)  

การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีท้ าโดยวิธี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ท าการเลือกตวัอย่างเพ่ือให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยไม่มีหลกัเกณฑ์ก าหนด ซึง่กลุ่มตวัอย่างคือผู้
ขับข่ีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเติมน า้มันแก๊สโซฮอล์ จะเป็นใครก็ตามท่ีสะดวกจะให้
สัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม โดยท่ีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่างก าหนดจากสูตรของ 
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W.G.cochran ท่ีมีค่าสดัส่วนของประชากรท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ าเท่ากบัร้อยละ 40 
และร้อยละ 60 จากผู้ขบัข่ีประเภทท่ีเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E10 เป็นประจ า ผลของค่าสดัส่วนก าหนดจากการท า 
pre-survey จ านวน 30 ตวัอย่าง โดยก าหนดระดบันยัส าคญัท่ีร้อยละ 95 หรือความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ผล
การค านวณได้ขนาดตัวอย่าง 369 ตัวอย่าง แต่ท าการเก็บข้อมูลทัง้หมดจ านวน 400 ตัวอย่าง ในช่วงเวลา 
ธนัวาคม 2558 ถงึ กมุภาพนัธ์ 2559  

กรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นี ้ได้รวบรวมแนวคิดของการศกึษาด้านพฤติกรรม ทศันคติและปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เชือ้เพลิงในการขบัข่ี โดยการศกึษาของ  Fimereli and Mourato (2009); Pacini and 
Silveira (2011); Ulmer et al. (2004) พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้เชือ้เพลิงได้แก่ ราคาของ
เชือ้เพลิงนัน้ ระยะทางท่ีว่ิงได้ต่อลิตร ปริมาณการผสมเอทานอลในแก๊สโซฮอล์ รวมถึงปัจจัยอื่น เช่น ระดับ
การศกึษา Petrolia et al. (2009) ความสะดวกของสถานีเติมน า้มนั Mau et al. (2008) เพศ รายได้ เป็นต้น  

นอกจากนีจ้ากการศึกษาของ กรกัลยา (2550) จตุรงค์ (2552) พนม (2552) และธัญพร (2555) ได้
ท าการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเชือ้เพลิงแก๊สโซฮอล์ ความพึงพอใจ ทัศนคติ ตลอดจน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับ พบว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้น า้มันแก๊สโซฮอล์ภายใต้ข้อ
สมมติของการศกึษา ได้แก่ ราคา คณุสมบตัิของแก๊สโซฮอล์ท่ีเติม ประสิทธิภาพในการว่ิง เร่ืองของความเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม ผลกระทบท่ีจะมีตอ่เคร่ืองยนต์  ช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นต้น ในด้านของทศันคติของผู้บริโภค
ต่อการเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์พบว่า พนม (2552) ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีทศันคติท่ีดีต่อน า้มนัแก๊สโซฮอล์ มี
ความเข้าใจถูกต้องต่อเชือ้เพลิงมีแนวโน้มก่อให้เกิดปฏิกิริยาสนบัสนุน แต่ส าหรับน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85 พบว่า 
ธัญพร (2555) ทัศนคติและการยอมรับของผู้บริโภคอยู่ในระดบัปานกลาง แต่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ยอมรับในการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E85  

ดงันัน้ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงท าการวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ เพ่ืออธิบาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามท่ีเป็น Binary response หรือมีค่าของตวัแปรตามเพียง 2 ค าตอบ กบัตวัแปร
อิสระตา่งๆ จากการตรวจเอกสารดงักลา่วข้างต้น อาทิ ความแตกต่างของราคา ระยะทางว่ิง ความสะดวกในการ
ใช้บริการหรือสถานีบริการ ทัศนคติและความรู้ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจัยส่วนบุคคลในด้านต่างๆ  ด้วย
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แบบจ าลองโลจิตสามารถเขียนได้ในรูปแบบ (Hosmer and Lemeshow, 2000) ดงัสมการ (1) และ (2) ดงันี ้
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โดยท่ี )(xg  เป็น Linear parameters มีค่ามีค่าระหว่าง  ถึง  ขึน้อยู่กบัช่วงของค่า x และ 
)(x  คือโอกาสความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์  0  คือค่าคงท่ี i   คือค่าสมัประสิทธ์ิ (coefficient) ของ

ตวัแปรสุม่ cและ iX  คือคา่ตวัแปรสุ่มหรือตวัแปรอิสระของสมการ โดยสมการพยากรณ์ท่ีได้อธิบายความน่าจะ
เป็นท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ท่ีสนใจ มีเทคนิคในการประมาณคา่ด้วยวิธีของ Maximum likelihood  
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ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบส่วนเพ่ิมหรือ Marginal effect นัน้ พิจารณาค่าอนุพนัธ์บางส่วนของความ
น่าจะเป็นวา่ปัจจยัท่ีท าการพิจารณาอยู่นัน้จะส่งผลตอ่ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจใช้พลงังานทดแทนเพ่ิมขึน้
หรือลดลงซึง่มีวิธีแปลงคา่สมัประสิทธ์ิของสมการให้อยู่ในรูปผลกระทบสว่นเพ่ิม (Marginal effect) ดงัสมการ (3) 
และ (4) 
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จากแบบจ าลองข้างต้นและจากการตรวจสอบเอกสาร ผู้ วิจัยจึงน ามาพัฒนาแบบจ าลองเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นท่ีผู้บริโภคจะตดัสินใจเลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 จากปัจจยัหรือตวัแปร
อิสระท่ีคาดวา่จะสง่ผลกระทบตอ่ความน่าจะเป็นในการตดัสินใจ ดงัสมการ (5) ตอ่ไปนี ้ 
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 โดยท่ี )(xZ  คือ ความน่าจะเป็นท่ีผู้ขบัข่ีจะเลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกวา่ E10  

0 -
14  คือ คา่สมัประสิทธ์ของตวัแปรตา่งๆ ท่ีจะท าการประมาณคา่ 

SEX คือ ตวัแปร Dummy เพศ โดยเท่ากบั 1 เม่ือเป็นเพศชาย เท่ากบั 0 เม่ือเป็นเพศหญิง 
EDU คือ ตวัแปร Dummy ระดบัการศกึษา โดยเท่ากบั 1 เม่ือระดบัการศกึษาเทียบเท่ากบัหรือสงูกวา่ปริญญาตรี 
INCOME คือ ตวัแปร Dummy ระดบัรายได้ โดยมีคา่เท่ากบั 1 เม่ือรายได้สงูกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือน  
AGE คือ ตวัแปร Dummy อายขุองผู้ขบัข่ี โดยเท่ากบั 1 เม่ือมีอายมุากกวา่ 30 ปีขึน้ไป  
OCCUPATION คือ ตวัแปร Dummy อาชีพ โดยเท่ากบั 1 เม่ือ เป็นรับราชการ พนกังานของรัฐ พนกังานเอกชน 
CAR_OWN คือ จ านวนรถยนต์ท่ีเป็นเจ้าของ (หน่วย: คนั)  
AVG_DRIVE คือ ตวัแปร Dummy ระยะท่ีขบัโดยเฉลี่ย โดยเท่ากบั 1 เม่ือ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 200 กม. ตอ่สปัดาห์ 
CAR_AGE คือ ตวัแปร Dummy อายกุารใช้งานรถ โดยเท่ากบั 1 เม่ือ อายกุารใช้งานรถต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
BRAND คือ ตวัแปร Dummy ย่ีห้อของรถท่ีใช้ โดยเท่ากบั 1 เม่ือเป็นย่ีห้อของญ่ีปุ่ น เท่ากบั 0 เม่ือเป็นย่ีห้ออ่ืนๆ 
CC คือ ตวัแปร Dummy ขนาดของเคร่ืองยนต์ โดยเท่ากบั 1 เมื่อ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 1,500 cc เท่ากบั 0 เมื่อ    

สงูกวา่ 
PRICE_DIFFER คือ ราคาสว่นตา่งระหวา่ง E20 กบั E10 ท่ีพงึพอใจ โดยเท่ากบั 1 เมื่อราคาต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2 

บาทตอ่ลิตร เท่ากบั 0 เม่ือ ราคาสว่นตา่งสงูกวา่ 2 บาทตอ่ลิตร   
STATION คือ ตวัแปร Dummy ย่ีห้อสถานีบริการน า้มนัท่ีเลือกเติมบ่อยท่ีสดุ โดยเท่ากบั 1 เม่ือ เลือกเติม ปตท. 
CONVIENCE คือ ตวัแปร Dummy ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานีบริการน า้มนัท่ีส าคญั โดยมีค่า 

เท่ากบั 1 เม่ือ บริการดี รวดเร็ว และมีสิ่งอ านวยความสะดวกครบ เช่น ร้านค้า ห้องน า้  
ENVIRONMENT_CONCERN คือ คะแนนด้านความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อม จากการตอบค าถาม 10 ข้อท่ี

เก่ียวข้องกบัผลของน า้มนัแก๊สโซฮอล์ตอ่สิ่งแวดล้อม มีคะแนนเตม็ 50 คะแนน  
ATTITUDE_SCORE คือ คะแนนรวมด้านทัศนคติและความเข้าใจต่อน า้มนัแก๊สโซฮอล์ จากการตอบค าถาม 5 

ข้อท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้และทศันคติตอ่น า้มนัแก๊สโซฮอล์ 
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ผลการศึกษา 
ผลการส ารวจด้วยแบบสอบถามผู้ขบัข่ีรถยนต์ส่วนบุคคลท่ีเติมเชือ้เพลิงแก๊สโซฮอล์ E10 E20 และ E85 

จ านวน 400 ตวัอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงผลข้อมลูสว่นบคุคล เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ 
ตลอดจน ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัข่ี พาหนะ อายุการใช้งานของรถ ระยะทางว่ิง ขนาดเคร่ืองยนต์ ย่ีห้อ และ
สถานีบริการที่ใช้ประจ า ดงั Table 1  
Table 1 Selected characteristics of the study sample (size = 400) 

Description Count Percent Description Count Percent 
Sex   Income   
 Male 202 50.5  Less than 15,000 Bht 123 30.7 
 Female 198 49.5  15,000 – 30,000 Bht 110 27.5 
Age    30,000 – 50,000 Bht 75 18.8 
 Less than 20 22 5.5  50,000 Bht and above 92 23.0 
 20-30 179 44.8 Number of owned cars   
 30-40 98 24.5  1 car 295 73.7 
 40 and above 101 25.2  2 cars 81 20.2 
Highest level of education    3 cars 11 2.8 
 High school 58 14.5  other 13 3.3 
 College degree 53 13.2 Time of car used   
 Bachelor degree 250 62.5  Less than 5 years 199 49.8 
 Graduate degree and higher 39 9.8  5 – 10 years 161 40.2 
Occupation    10 – 15 years 34 8.5 
 Student 131 33.8  15 years and above 6 1.5 
 Private business owner 108 27.0 CC (cubic centimeters)   
 Private officer 102 25.5  1,200 cc 27 6.7 
 Government officer 53 13.2  1,500 cc 154 38.5 
 Other 6 1.5  1,800 cc 112 28.0 
Brand    2,000 cc 71 17.8 
 Toyota 147 36.8  Above 2,000 cc 36 9.0 
 Honda 103 25.7 Average driving distance / week  
 Mazda 41 10.3  Less than 100 km 139 34.8 
 Nissan 21 5.2  100 – 200 km 178 44.5 
 Mitsubishi 13 3.3  200 – 300 km 59 14.7 
 BMW 17 4.2  300 km and above 24 6.0 
 Ford 15 3.7 Preference for choosing E20 and E85  
 Chevrolet 16 4.0  Yes (E20 and E 85) 98 32.4 
 Others 27 7.3  No (Gasohol 91,95) 302 67.6 
 

ผู้ขับข่ีท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุในช่วง 20-30 ปี ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั และพนกังานบริษัท มีรายได้อยู่ในช่วง ต ่ากวา่ 15,000 -30,000 บาท มีรถยนต์ 1 คนั 
สว่นใหญ่ใช้รถยนต์ย่ีห้อ Toyota และ Honda อายกุารใช้งานของรถต ่ากว่า 5 ปี เคร่ืองยนต์ขนาด 1,500 cc และ
ขบัระยะทางเฉลี่ย 200-300 กิโลเมตรต่อสปัดาห์ นอกจากนีย้ังพบว่าผู้ ขบัข่ีได้เลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 
และ E85 เป็นประจ ามากกวา่ E10 จ านวนร้อยละ 32.4 และผู้ขบัข่ีได้เลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E10 เป็นประจ า
มากกวา่ E20 และ E85 จ านวนร้อยละ 67.6 

ในด้านของพฤติกรรมในการขบัข่ีและเลือกใช้สถานีบริการน า้มนั พบว่า ผู้ขบัข่ีท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ดงั Table 2 เติมน า้มนัมากกวา่ 2 ครัง้ตอ่เดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.7 โดยคา่ใช้จ่ายในการเติมน า้มนัส่วน
ใหญ่จะมากกวา่ 2,000 บาทตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.2 ในขณะท่ีช่วงเวลาท่ีนิยมเติมน า้มนัคือช่วงบ่ายถึงเย็น 
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ระหว่างเวลา 13.00 – 19.00 น. จ านวนร้อยละ 47 โดยท่ีผู้ขบัข่ีส่วนใหญ่เติมน า้มนัในสถานีบริการน า้มนัท่ีใกล้
บ้าน ร้อยละ 37.5 และรองลงมาคือสถานีท่ีอยู่ระหว่างทางขับรถ ร้อยละ 29.2 ผู้ ขับข่ีส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ
สถานีบริการน า้มัน ด้วยเหตุผลคือ การบริการท่ีดีและรวดเร็ว ร้อยละ 65 รองลงมาคือ สถานีบริการน า้มันมี
ร้านค้าอ านวยความสะดวกหลากหลาย ร้อยละ 17.5 และ สถานีบริการน า้มนัท่ีผู้ขบัข่ีใช้บริการมากท่ีสดุคือ ปตท. 
ร้อยละ 51.8 รองลงมาคือ เชลล์ ร้อยละ 23 บางจากร้อยละ 16.7 และ เอสโซ ่ร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 
Table 2 Selected driver’s behavior of the study sample (size = 400) 

Description Count Percent Description Count Percent 
Average gas fill up per month   Time of refueling   
 1-2 times  81 20.3  6-12 am 132 33.0 
 Greater than 2 times 319 79.7  1-7 pm 188 47.0 
Average refueling budget per month   7-12 pm 80 20.0 
 <= 2,000 Bahts 151 37.8 Siting reasons for choosing gas station  
 >  2,000 Bahts 249 62.2  Near house 150 37.5 
Reasons for preferred gas station   Near office 65 16.3 
 Good and quick services 260 65.0  On the way of driving 117 29.2 
 Variety of shops in station 70 17.5  Others/ non specific 68 17.0 
 Clean Toilets 50 12.5 Environmental concern test scores for using gasohol 
 Others 20 5.0  High (>35) 263 65.8 
Preferred Gas Station  Moderate (30-35) 107 26.7 
 PTT 207 51.8  Low (<30) 30 7.5 
 Shell 92 23.0 Knowledge and attitude test scores for using gasohol 
 Bangchak 67 16.7  Positive (>10) 211 52.8 
 Esso 26 6.5  Moderate (5-10) 181 45.2 
 Others 8 2.0  Negative (<5) 8 2.0 

การทดสอบความเข้าใจและทศันคติตอ่การใช้น ามนัแก๊สโซฮอล์ ตลอดจนความคิดเห็นในด้านผลกระทบ
ตอ่สิ่งแวดล้อมของน า้มนัแก๊สโซฮอล์ พบวา่ สว่นใหญ่ผู้ขบัข่ีมีความรู้และทศันคติท่ีดีต่อการเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ 
ดงั Table 2 โดยมีคะแนนทดสอบมากกว่า 10 คะแนนขึน้ไป ร้อยละ 52.8 และมีคะแนนระหว่าง 5-10 คะแนน 
หรือมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในระดับปานกลาง ร้อยละ 45.2 ส าหรับผู้ ขับข่ีท่ีท าคะแนนได้ต ่ากว่า 5 
แสดงถึงความเข้าใจผิดและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อน า้มันแก๊สโซฮอล์ ส าหรับคะแนนการทดสอบความคิดเห็นต่อ
สิ่งแวดล้อม จากการตอบค าถาม 10 ข้อท่ีเก่ียวข้องกบัผลของน า้มนัแก๊สโซฮอล์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคะแนนเต็ม 
50 คะแนน ส่วนใหญ่ผู้ตอบมีคะแนนสูงมากกว่า 35 คะแนน ร้อยละ 65.8 แสดงถึง ความคิดเห็นท่ีค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม และเห็นประโยชน์จากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ท่ีช่วยลดผลกระทบทางมลพิษ รองลงมาคือคะแนน
ระหว่าง 30-35 ร้อยละ 26.7 แสดงถึง การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ในระดบัปานกลาง 
และ คะแนนต ่ากวา่ 30 ร้อยละ 7.5 แสดงถงึ การค านงึถงึสิ่งแวดล้อมจากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ในระดบัต ่า 
 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้ ขับข่ีด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
แบบโลจิสติกส์ ด้วยวิธีการ Maximum likelihood ของค่าสมัประสิทธ์ิในตวัแปรต่างๆ แสดงผลดงั Table 3 ค่า
สมัประสิทธ์ิ ของตวัแปร CAR_AGE และ STATION มีนยัส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 90 ขึน้
ไป ATTITUDE_SCORE มีนัยส าคัญทางสถิติด้วยระดับความเช่ือมันท่ีร้อยละ 95 ขึน้ไป และ ตัวแปร CC 
PRICE_DIFFER และ ENVIRONMENT_CONCERN มีนยัส าคญัทางสถิติด้วยระดบัความเช่ือมนัท่ีร้อยละ 99 
ขึน้ไป จากการทดสอบค่า Likelihood ratio test มีค่า 380.19 มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่
มากกว่าร้อยละ 99 ขึน้ไป ณ Degree of freedom เท่ากบั 15 (ค่า chi-square เท่ากบั 30.58) แสดงให้เห็นถึง
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ความสมัพนัธ์อย่างมาก ระหวา่งตวัแปรอิสระต่างๆ กบัตวัแปรตาม และจากค่าแสดงประสิทธิภาพในการท านาย
ผลของสมการพบวา่มีความแมน่ย าท่ีร้อยละ 77.75 อยู่ในระดบัท่ีมาก 
Table 3 Parameter estimates and marginal effects from binary logit model 

Explanatory Variable Estimate (Standard error) Wald 
Statistics 

Mean Marginal effects  
Constant*** 
 

-6.343 (1.498) 17.919  1.000 -0.949 
SEX -0.307 (0.268) 1.312  0.505 -0.046 
AGE 0.186 (0.372) 0.249  0.490 0.028 
EDU 0.074 (0.314) 0.056  0.722 0.011 
OCCUPATION 0.057 (0.300) 0.036  0.387 0.009 
INCOME -0.165 (0.364) 0.206  0.417 -0.025 
CAR_OWN 0.098 (0.206) 0.226  1.357 0.015 
AVG_DRIVE 0.102 (0.337) 0.091  0.207 0.015 
CAR_AGE* 0.535 (0.280) 3.661  0.497 0.080 
BRAND 0.126 (0.388) 0.106  0.837 0.019 
CC*** 0.816 (0.282) 8.370  0.452 0.122 
PRICE_DIFFER*** 1.412 (0.283) 24.802  0.507 0.211 
STATION* -0.531 (0.299) 3.167  0.517 -0.079 
CONVIENCE 0.095 (0.403) 0.055  0.825 0.014 
ATTITUDE_SCORE ** 0.071 (0.054) 1.695  10.142 0.011 

ENVIRONMENT_CONCERN *** 0.087 (0.037) 5.612  33.142 0.013 
Likelihood ratio test =   380.195 Prediction success  
McFadden R2 = 0.146 %Correct = 77.75 
Number of observation = 400 %Incorrect = 22.25 

                 Number of driver’s preferring to choose E20 and E85 = 98 
Note: ***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 
a A marginal effect indicates the change in predicted probability of  driver’s preferring  to choose E20 and E85 for a unit  change in an 
explanatory variable. Marginal effects of continuous variables were calculated at the means of the data. For dummy variables, a value of 0 
was used if the mean was less than 0.5 and a value of 1 if the mean was greater than or equal to 0.5. 

 การค านวณหาค่า Marginal effect หรือผลกระทบส่วนเพ่ิมนัน้ แสดงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน
ความน่าจะเป็นท่ีผู้ขบัข่ีจะจะเลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกว่า E10 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน
ตวัแปรอิสระ 1 หน่วย ดงั Table 3 พบว่า (CAR_AGE) ผู้ขบัข่ีท่ีมีอายุการใช้งานของรถต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี มี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 8 (CC) ผู้ขบัท่ีมีขบัรถในขนาดเคร่ืองยนต์ท่ีต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1,500 cc มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
ร้อยละ 12.2 (STATION) ผู้ ขับข่ีท่ีนิยมใช้สถานีบริการน า้มัน ปตท. บ่อยท่ีสุด มีแนวโน้มลดลงร้อยละ 7.9  
(PRICE_DIFFER) ผู้ขบัท่ีท่ีพึงพอใจส่วนต่างระหว่าง E20 และ E10 ท่ีระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบั 2 บาทต่อลิตร มี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 21.1 (ENVIRONMENT_CONCERN) ผู้ขบัข่ีท่ีมีคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมและ
เห็นประโยชน์จากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ท่ีช่วยลดผลกระทบทางมลพิษเพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 1.1 และ (ATTITUDE_SCORE)  ผู้ ขับข่ีท่ีมีคะแนนรวมด้านทัศนคติและความเข้าใจต่อน า้มนัแก๊สโซฮอล์
เพ่ิมขึน้ 1 คะแนน มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1.3 ท่ีจะเลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากกวา่ E10 

   

สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่า ผู้ขบัข่ีร้อยละ 32 ท่ีเลือกเติมน า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ า

มากกว่า E10 ส่วนใหญ่มีความรู้และทัศนคติท่ีดีต่อการเติมน า้มันแก๊สโซฮอล์ และมีความคิดเห็นท่ีค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม และเห็นประโยชน์จากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ท่ีช่วยลดผลกระทบทางมลพิษ และผลการศึกษา
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ปัจจยัท่ีมีผลพบวา่ กลุม่ของผู้ขบัข่ีท่ีมีอายกุารใช้งานของรถท่ีต ่ากวา่ 5 ปี และมีขนาดของเคร่ืองยนต์ท่ีต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 1,500 cc มาก มีความน่าจะเป็นเพ่ิมขึน้ท่ีท าให้ผู้ขบัข่ีเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ า
มากกว่า E10 เน่ืองด้วยลกัษณะของเทคโนโลยีและสมรรถนะของรถท่ีรองรับการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ 
E85 ซึง่ภาครัฐอาจให้การสนบัสนนุหรือให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษีเพ่ิมขึน้กบัผู้ขบัข่ีรถใหม่และรถยนต์ขนาด
เลก็เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปการใช้น า้มนั E20 และ E85 ให้เพ่ิมขึน้ได้ทางหนึง่ 

ผู้ขับข่ีท่ีพึงพอใจส่วนต่างของราคาระหว่าง E20 และ E10 ท่ีระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากับ 2 บาทมีความ
น่าจะเป็นเพ่ิมขึน้ท่ีท าให้ผู้ขบัข่ีเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ ามากกวา่ E10  แสดงให้เห็นว่า
ส่วนต่างของราคาไม่ได้จ าเป็นต้องแตกต่างมาก แต่ควรต่างกันในระดับท่ีเหมาะสม  ทัง้นีปั้จจัยทางด้านราคา
สง่ผลตอ่การเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ในสดัส่วนท่ีมาก และเป็นปัจจยัท่ีภาครัฐควรให้ความส าคญัอย่างต่อเน่ือง
ในการสนบัสนนุสว่นตา่งระหวา่งราคาของ E20 E85 กบั E10 ให้เหมาะสม   

ผู้ขับข่ีท่ีมีคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมและเห็นประโยชน์จากการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ในระดับ
มาก และมีคะแนนรวมด้านทศันคติและความเข้าใจตอ่น า้มนัแก๊สโซฮอล์ในระดบัมาก มีความน่าจะเป็นเพ่ิมขึน้ใน
การเลือกใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 เป็นประจ ามากกว่า E10 โดยปัจจยัเสริมในด้านของทศันคติและ
ความรู้ความเข้าใจ เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วยเพ่ิมความน่าจะเป็นให้มากขึน้กว่าเดิม ซึ่งปัจจยัเหล่านีท้ัง้ภาครัฐและ
เอกชนสามารถช่วยกันผลกัดนัผ่านนโยบายหรือโครงการต่างๆ ท่ีเน้นสร้างความรับรู้ ทัศนคติท่ีดี การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ผ่านช่องทางตา่งๆ ทัง้การประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์ เพ่ือให้ผู้ขบัข่ีได้ตระหนกัและมีความรู้ความเข้าใจท่ี
ถกูต้องตอ่การใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 และเพ่ือเพ่ิมความต้องการในด้านอปุสงค์และสร้างการเติบโต
อย่างยัง่ยืนในการใช้น า้มนัแก๊สโซฮอล์และเอทานอลให้เพ่ิมขึน้ตามเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
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The Role of Banking Competition and Monetary Policy for the Use of Medium of Exchange 

     Thanarak Laosuthi1* 
 

ABSTRACT 
     From the study, the results show that competitive structure of banking industry affects the 
uses of medium of exchange. In particular, perfectly competitive banks provide electronic 
transactions service more than a monopolist. Furthermore, when the banking sector obtains 
productivity improvement in term of the cost of processing electronic transactions, they provide more 
electronic transactions service. Moreover, the impact of productivity improvement is stronger when 
the banking sector is more competitive. In this manner, financial institutions should develop new 
technology system consistently so depositors obtain more access to electronic transactions service. 
However, this impact can be limited by less degree of banking competition. For the effect of monetary 
policy, an expansionary monetary policy leads to the lower amount of electronic transactions service. 
In addition, the impact of productivity gains on the use of electronic transactions service is stronger at 
higher inflation levels. In this manner, the conduct of monetary policy should account for the use of 
electronic transactions service and the productivity gains in the payments system. 
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INTRODUCTION 
 Recent evidence demonstrates that there have been considerable changes in the payments 
system. One of the most significant developments has occurred in the electronic transactions service. 
In particular, due to productivity improvement, depositors are able to access their account from other 
banks through electronic transactions service. In term of competitive structure, Hannan (2005) shows 
that removing the surcharge ban has resulted in a higher degree of banking concentration. Thus, 
from empirical studies, both the productivity improvement and competitive structure of banking 
industry significantly affect the price and the availability of electronic transactions service. However, it 
is also important to examine whether productivity gains have been limited by pricing distortions in the 
market.  
 Furthermore, as illustrated by numerous research, monetary policy plays a significant role in 
financial market activity. Yet, very little theoretical research has studied the impact of monetary policy 
on the use of electronic transactions service. As a result, there has been little formal analysis that 
illustrates how monetary policy affects quantities and fees of electronic transactions service. 
Furthermore, it is also important to examine the interactions between productivity improvement and 
monetary policy. The effect of productivity improvement on the use electronic transactions service 
may vary depended on level of inflation. 
 In an attempt to address these issues, I develop a model in which banks play an important 
role in the economy. In particular, banks provide two important types of financial services. To be 
specific, agents can save by establishing deposit accounts with banks. Given their account balance 
with one financial institution, depositors also gain access to their account and are able to withdraw 
their funds from different banks. However, banks collect a service fee for performing withdrawal 
services. In this manner, financial institutions provide electronic transactions service based upon the 
requests of depositors of other banks.  
 

SCOPE OF THE STUDY 
This study aims to provide theoretical framework for the impact of banking competition, 

productivity improvement and monetary policy on the use of medium of exchange. In particular, the 
medium of exchange in this study is referred to electronic transactions service such as debit card 
and ATM. I incorporate imperfectly competitive behavior by considering that banks compete by 
offering rates of return to deposits. Furthermore, the productivity improvement is illustrated by the 
lower cost of processing withdrawal services for each unit of payments. 

 
 

 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

195



MODEL  
1. Environment 
 By following Schreft and Smith (1997), I consider a discrete-time economy populated by an 
infinite sequence of two-period lived overlapping generations, plus an initial old generation. In 
particular, the economy consists of two geographically separated islands. At the beginning of each 
time period, a new generation of individuals is born on each island with a population measure equal 
to 1. Although the population resides in two separate locations, there is a single consumption good 
available on both islands. Individuals derive utility from consumption when old. Their preferences are 
given by: 

  
2 2( ) ln(c )u c                                        (1) 

 When young, agents are endowed with 0x   units of the consumption good. While agents 
do not receive endowments in their old-age, they have access to a storage technology. For each of 
unit of goods allocated to the technology when young, agents receive 0 1s  units of consumption 
in the following time period. Private information serves as the primary trade friction in the economy. 
Thus, communication across islands is not possible. Moreover, individuals in the economy are subject 
to relocation shocks. Each period, a fraction of young agents must move to the other island. The 
probability of relocation, , is exogenous, publicly known, and the same in each island. Agents may 
carry goods across locations. However, transportation involves resource costs — a fraction of 
goods, (0,1)  , will depreciate during the relocation process. 
 
2. Autarky Economy 
 In an autarky economy, individuals do not have access to financial intermediation or a money 
market.  At the initial stage of period t , old relocated individuals carry the goods that they save from 
the previous period to the other location. Due to the transportation cost, they consume (1 )s x  
units of goods. Individuals who do not experience relocation shocks, non-movers, consume the entire 
returns from storage, sx . At the end of period t , old agents in generation 1t   die and the relocation 
shock occurs. Therefore, an individual’s expected lifetime utility, ( (C ))AE U  , is a probability-
weighted average of the lifetime utility obtained across states. To be specific, it is given by: 
          ( ( )) ln(1 ) (1 ) ln( )AE U C sx                            (2) 
 
3. An Economy with Financial Intermediation 
 With deposits received, banks can allocate funds to investment projects ( ti ) which yield 

1R  for each unit of goods invested in the previous period. Although the investment opportunities 
generate higher returns than storage, private information across islands limits trading opportunities in 
the economy. In contrast to agents, banks in both locations have the ability to communicate with each 
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other. Thus, they can verify the account balance of agents who move from the other island. 
Consequently, financial institutions are able to provide withdrawal services based upon requests of 
depositors of other banks. Banks in turn charge relocated depositors the service fee for processing 
their requests of withdrawals. In this manner, electronic transactions service operated by financial 
institutions allow agents to access returns from their accounts at any location. 
 Next, I explain the timing of events compared to the previous section. At the initial stage of 
date t , banks announce the schedule of interest rates ( m

tr ) for movers and ( n

tr ) for nonmovers and 
young agents deposit 

td units of goods. Each bank decides how to allocate deposits to an 
investment project (

ti ) and currency ( tm ). The monetary authority gives currency to the bank at the 
rate 1tM  . The bank obtains additional currency through trade with relocated old agents who have 
account with other banks. After the portfolio allocation is made, the bank receives returns from 
investment in the previous period and pays nonrelocated old agents 

1 1

n

t tr d 
. 

 At the end of period t , the relocation shock occurs. Young agents in period t  learn their 
location status. Those who relocate will go to the other location and access electronic transactions 
service. In turn, bank charges for the withdrawal fee ( F ) for each unit of currency. Furthermore, 
banks incur the cost of providing electronic transaction ( c ) for each unit of currency. From the 
perspective of relocated individuals, withdrawal services offered by each bank are the same. As a 
result, the service fee per unit of payments will be the same across banks. At the end of period all old 
agents from the previous generation consume and die. 
 
4. Perfectly Competitive Banks 
 Banks compete for deposits by offering a schedule of rates of return to deposits. Thus, a set 
of actions is a Nash equilibrium. In this manner, each financial intermediary chooses rates of return to 
deposits to maximize the expected utility of a representative depositor. Thus, the bank’s objective is: 

   
, , , 1

 ln( ) (1 ) ln
m n PC PC
t t t t

m PC nt
t t t

r r i m t

p
r x Fm r x

p
Max  



     (3) 

subject to a balance sheet constraint: 
PC PC

t tx m i                                       (4) 
 Relocated agents can access their account in the other location by using electronic 
transactions service. Therefore, the payment to relocated individuals is given by: 

1 1

PC m PCt t
t t t

t t

p p
m r x Fm

p p 

                             (5) 
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In contrast, agents who do not move can keep their funds in the bank. Consequently, the 
return to nonrelocated agents is constrained by: 

1

n PC PC PCt
t t t t

t

p
r x Ri Fm cm

p 

                         (6) 

 In addition, the self-selection constraint must also hold: 
   m n

t tr r          (7) 
 Finally, the expected utility of each depositor must satisfy a participation constraint: 

 
1

ln( ) (1 ) ln ( ( ))m PC n At
t t t

t

p
r x Fm r x E U C

p
 



      (8) 

 In a steady-state equilibrium, banks allocate funds and offer rates of return to deposit such 
that: 

          

1

PC Rx
m

F
R c







 


       (9) 

     1

1

PC

F
R c Rx

i x
F
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      (10) 

 
5. A Monopoly Bank 
 A monopolist chooses to earn the highest possible profits. Consequently, a monopolist 
chooses a schedule ( m

tr , n

tr , MP

tm , MP

ti ) such that: 

, , , 1

 (1 )
m n MP MP

t t t t

MP MP MP nt
t t t t

r r i m t

p
Ri Fm cm r x

p
Max 



      (11) 

subject to a balance sheet constraint: 
MP MP

t tx m i                                      (12) 
Obviously, a monopolist offers a rate of return to movers such that: 

1 1

m MP MPt t
t t t

t t

p p
r x m Fm

p p 

                                (13) 

 Since there is only one bank available, the monopolist can extract all of the gains from using 
the financial system. Therefore, it offers rates of return such that: 

 
1

ln( ) (1 ) ln ( ( ))m MP n At
t t t

t

p
r x Fm r x E U C

p
 



       (14) 
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 In a steady-state equilibrium, a monopolist allocates funds such that: 
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    (16) 

 
RESULT 

1. The Effect of Banking Competition on Electronic Transactions Service 
 Lemma 1. When the service fee is sufficiently high such that 

     

1
1 2

( ( ))

11 1 1 ,1
1

AE U C

R C Rx eF

 


     


    
               
    

 perfectly competitive banks provide electronic 

transactions service more than a monopolist.   
 Perfectly competitive banks want to maximize the expected utility of depositors so they offer 
more electronic transactions service and invest less in investment project. In contrast, a monopolist 
maximizes profits by promising an increase in the consumption in the bad state. When the service fee 
is sufficiently high, a monopolist holds the expected utility of depositors as in autarky by offering a 
higher few amount of consumption in the bad state so it can allocate more funds to investment project 
that yields higher rate of return. Therefore, the amount of electronic transactions service provided by 
a monopolist is less than that of perfectly competitive banks. 
 
2. The Effect of Productivity Improvement on Electronic Transactions Service 
 Lemma 2. When the banking sector obtains productivity improvement in the cost of 
processing electronic transactions service, the use of electronic transactions service increases.  
 The productivity improvement allows banks to offer higher deposit rates. Thus, depositors 
have more incentive to deposit their funds. In this manner, banks offer more electronic transactions 
service when they incur lower cost of processing. 
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3. The Interactions between Banking Competition and Productivity Improvement 
 Lemma 3. By assuming the amount of deposits is high such that 

 

2
(1 )

1

1
( ( ))

1 1 1
1
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  , the impact of productivity improvement is stronger when the banking 

sector is more competitive. 
 Perfectly competitive banks want to maximize the expected utility of depositor while a 
monopolist wants to maximize profits. Furthermore, depositors are risk averse. Thus, perfectly 
competitive banks offer more electronic transactions service to increase the expected utility of 
depositor. In contrast, a monopolist can exploit the productivity gains by increasing electronic 
transactions service at relatively low level compared to perfectly competitive banks. 
 
4. The Effect of Monetary Policy on Electronic Transactions Service 
 Lemma 4. An expansionary monetary policy leads to the lower amount of electronic 
transactions service. 
 When the monetary authority adopts expansionary monetary policy, the real value of each 
unit of electronic transactions service declines. As a result, banks hold less currency and invest more 
in investment opportunities. Furthermore, financial institutions use currency to finance payments in the 
electronic transactions service market. In this manner, when the rate of inflation is higher, depository 
institutions have less funds to provide electronic transactions service. Consequently, the total amount 
of electronic transactions service decreases. 
 
5. The Interactions between Productivity Gains and Monetary Policy  
 Lemma 5. The impact of productivity gains on the use of electronic transactions service is 
stronger at higher inflation levels. 
 At higher inflation rate, the expected utility of depositors decline unless they receive more 
electronic transactions service. To increase the expected utility of depositors, banks must 
compensate for the impact of higher inflation by increasing electronic transactions service. A lower 
cost of processing electronic transactions service allow banks to offer higher amount of electronic 
transactions service. Consequently, the impact of productivity gains on the use of electronic 
transactions service is stronger at higher inflation levels. 
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CONCLUSION 
 The results show that the competitive structure of banking industry affects the uses of 
electronic transactions service. In particular, perfectly competitive banks provide electronic 
transactions service more than a monopolist. Furthermore, when the banking sector obtains 
productivity improvement in the cost of processing electronic transactions service, the use of 
electronic transactions service increases. Moreover, the impact of productivity improvement is 
stronger when the banking sector is more competitive. In this manner, financial institution should 
develop new technology system consistently so depositor have more access to electronic 
transactions service. However, the impact can be limited by less degree of banking competition. In 
term of the effect of monetary policy, I demonstrate that an expansionary monetary policy leads to the 
lower amount of electronic transactions service. In addition, the impact of productivity gains on the 
use of electronic transactions service is stronger at higher inflation levels. In this manner, when 
monetary authorities implement monetary policy, they should account for the use of electronic 
transactions service and the productivity gains in the payments system. 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพษิ  
กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Marketing Mix Factors affecting Consumer Behaviors on Purchasing Organic Vegetables:  
A Case Study of Rim Ping Supermarket, Chiang mai 
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บทคัดย่อ  
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้ผกั
ปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างคือ ลกูค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ี
บริโภคผกัปลอดสารพิษ โดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ด้านพฤติกรรมการบริโภค
ผกัปลอดสารพิษ พบว่า บริโภคผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ โดยบริโภคผักท่ีปรุงให้สุกก่อนบริโภค เช่น ผักคะน้า 
ฯลฯ มีความถ่ีในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 3–4 ครัง้ต่อสปัดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 101–200 บาท 
และบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คือ ตวัผู้บริโภคเอง ซึง่ทางริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตสามารถน าผลการวิจยัท่ีได้
ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด และวางต าแหน่งทางการตลาดได้ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to explore marketing mix factors affecting consumer behaviors on 
purchasing organic vegetables at Rim Ping Supermarket in Chiang mai. The sample group Rim Ping 
supermarket customers. A set of questionnaires was used for data collection and analyzed by using 
percentage, frequency, mean, standard deviation and one-way analysis of variance. The results of this 
research show that importance to marketing mix on product price and place at a high level. The major 
reason of organic vegetable consumption is for good health. The popular organic vegetable is the 
vegetable needed to be cooked before consumption such as Chinese kale etc. The frequency of 
consumption is 3-4 times per week, mostly in the evening and each costs 101–200 baht. The respondents 
themselves have an influence in purchasing organic vegetables. The Rim Ping Supermarket can take the 
result of this research to guide the formulation of marketing strategies.  
 
Keywords: marketing mix, consumer behavior, Rim Ping supermarket 
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ค าน า 
 ในปัจจบุนัผู้บริโภคให้ความสนใจกบัสขุภาพมากขึน้จงึหนัมาบริโภคอาหารท่ีผ่านการผลิตท่ีมีสขุอนามยั
และไมม่ีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และหนัมาบริโภคสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ หรือสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีผลิตได้
มาตรฐานสุขอนามยั ปราศจากสารเคมีตกค้าง ทัง้นีส้ินค้าเกษตรปลอดสารพิษยังเป็นตลาดสินค้าเฉพาะกลุ่ม 
(Segmentation Market)  ซึง่ผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนท่ีมีความรู้ความตระหนกัเร่ืองสขุภาพอนามยัและมีก าลงัซือ้
ค่อนข้างสงู อย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรปลอดสารพิษมีข้อจ ากัดในการผลิตท่ียงัไม่สามารถผลิตในเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ได้ท าให้สินค้าเกษตรปลอดสารพิษไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด (ศนูย์วิจยักสิกรไทย , 2551)
เน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม ่เป็นจงัหวดัท่ีมีการเพาะปลกูพืชผกัตา่ง ๆ มากเป็นอนัดบัต้น ๆ ของภาคเหนือ อีกทัง้ยงั
มีตลาดค้าสง่พืชผกัผลไม้อีกหลายแห่งทัว่เชียงใหม่ ตามอ าเภอใหญ่ต่างๆ และยงัมีจุดจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ
อื่น ๆ ทัง้ของทางเอกชน และของทางโครงการหลวง แต่คนในตวัเมืองและรอบเมืองยังนิยมบริโภค ผกั ผลไม้ ท่ี
จ าหน่าย ในห้างโมเดิร์นเทรด อย่างเช่นท่ี ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต ท่ีได้น าเทรนรักสุขภาพ และผกัปลอดสารพิษมา
เป็นจุดเด่นให้กบั ตนเอง เพ่ือสร้างจุดขาย และความน่าสนใจ ให้แก่กลุ่มลกูค้าท่ีรักสขุภาพ ครองตลาดลกูค้าใน
ตวัเมือง และชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาอาศยัในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียว ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจว่า 
ปัจจยัใดท่ีท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในเมือง และทัง้รอบเมืองเอง เร่ิมหนัมาบริโภคผกัผลไม้ท่ีวางขายตามชัน้
วางในซุปเปอร์มาเก็ต มากกวา่ตามท้องตลาดสด  
 ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นห้างโมเดิร์นเทรดเจ้าแรก ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ อีกทัง้ริมปิงยงัค านึงถึงความ
ปลอดภัยของอาหารมาเป็นอนัดับแรก มีการตรวจสอบผลผลิตสดท่ีน าเข้ามาเพ่ือตรวจสอบ ยาฆ่าแมลง และ
สารพิษตกค้าง ทางริมปิงจะไม่รับสินค้าท่ีตรวจพบว่าไม่มีความปลอดภัย การติดป้ายสินค้าแบบมีสีบนบรรจุ
ภณัฑ์ใสผ่กั สามารถบอกได้ถงึห้าวิธีการปลกูท่ีแตกต่างกนั โดยแยกเป็นสีเขียว (อินทรีย์ 100%) สีฟ้า (ใช้ปุ๋ ยเคมี
แบบปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง โดยใช้เฉพาะตอนขัน้ตอนการปลูกในตอนแรกเท่านัน้ หลงัจากนัน้ ไม่มีการใช้
ปุ๋ ยเคมีอีก และปล่อยให้พืชผกัเติบโตตามธรรมชาติ) สีเหลือง  (มีการใช้ปุ๋ ยเคมีแบบปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง 
และหยดุใช้ 10 วนัก่อนการเก็บเก่ียว) สีขาว (พืชผกัท่ีปลกูโดยใช้ระบบไฮโดรพอนิค) สีแดง (ผลิตส่งตลาดทัว่ไป) 
ริมปิงจะไม่รับซือ้ผลิตผลท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบ และจะไม่ท าการรับซือ้จากผู้ส่งรายนัน้ ๆ อีก สิ่งเหล่านีช้่วยให้
ลกูค้ามีความสะดวก และมีข้อมลูในการตดัสินใจเลือกซือ้สินค้า (The Rimping Difference: ออนไลน์) 
 ดงันัน้ทางผู้ วิจยัจงึเลง็เห็นปัญหาและข้อสงัเกตดงักลา่วเพ่ือให้ทราบข้อมลูที่แน่ชดัวา่ปัจจยัใดเป็นสาเหตุ
ท าให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษท่ีจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจะสามารถ
เข้าใจและชีช้ดัถงึวิธีการท่ีจะท าให้การตลาดของพืชผกัปลอดสารพิษในจงัหวดัเชียงใหม่เติบโตและมีการแข่งขนั
ทางการตลาดท่ีทดัเทียมกนัซึง่จะสง่ผลให้เกิดมาตรฐานทางคณุภาพแก่เกษตรกรให้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้บริโภคท่ีมี
มาตรฐาน ปลอดภัย ตามท่ีผู้บริโภคต้องการและยังส่งเสริมทางการเกษตรเพ่ือสร้างคุณภาพและมาตรฐานใน
อาชีพเกษตรกรอีกด้วย 
 ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาเร่ือง “ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเลือกซือ้
ผกัปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่” เพ่ือท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
กลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา 
ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพ่ือศกึษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซือ้ผัก
ปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถงึปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ กรณีศกึษา ริมปิง
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
2. สามารถน าข้อมลูปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีได้จากการวิจยัไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดให้กบัริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม ่ 
3. สามารถน าข้อมลูปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือก
ซือ้ผักปลอดสารพิษไปปรับใช้เป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาด ก าหนดตลาดเป้าหมาย และวางต าแหน่ง
ทางการตลาดของริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจงัหวดัเชียงใหม ่ได้อย่างชดัเจนย่ิงขึน้ 
 
กรอบแนวความคดิในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เร่ือง ทฤษฏีด้านประชากรศาสตร์, ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix), ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Theory), ข้อมลูเก่ียวกบัผกัปลอดสารพิษ,
ประวตัิริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการจดัท ากรอบ
แนวคิดในการวิจยัได้ดงันี ้
 

  ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
Figure 1 Conceptual Framework  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
- ด้านผลิตภณัฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านการจดัจ าหน่าย 
- ด้านการสง่เสริมการตลาด 

พฤติกรรมการเลือกซือ้                 

ผักปลอดสารพษิ             

กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 

จังหวัดเชียงใหม่ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็น  ลูกค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 9 สาขา ในจังหวัดเชียงใหม่ท่ีไม่
สามารถระบจุ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ซึง่กลุม่ตวัอย่าง คือลกูค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ีซือ้ผกัปลอดสารพิษ 
โดยใช้ค านวณขนาดตวัอย่าง (Sample Size) ในกรณีท่ีไมท่ราบคา่ประชากรของ W.G. Cochran (กลัยา วาณิชย์
บญัชา, 2549: 74) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือกตวัอย่างร้อย
ละ 5 จากการค านวณจะได้กลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 385 ตวัอย่าง และส ารองไว้เพ่ือความผิดพลาด 20 ตวัอย่าง รวม
เป็น 405 ตวัอย่าง เพ่ือถวัเฉลี่ยในการเก็บข้อมลูแตล่ะสาขาให้เท่ากนั 
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีค าถามคดักรอง 2 ข้อคือ 1 ท่านซือ้/บริโภคผกั
ปลอดสารพิษหรือไม่ 2 ท่านซือ้ผักปลอดสารพิษท่ีริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่หรือไม่ และแบ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดงันี ้1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชีพ  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษ ได้แก่ 4 
ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นค าตอบให้เลือก 5 
ระดบั โดยมีมาตรวดัตัง้แต่มากท่ีสดุและน้อยท่ีสดุ 3 พฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ ในริมปิงซุปเปอร์มาร์
เก็ต ได้แก่ เหตุผลท่ีผู้บริโภคใช้ในการตดัสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษ ความถ่ีในการซือ้ผกัปลอดสารพิษต่อเดือน 
ช่วงเวลาในการซือ้ผักปลอดสารพิษ ค่าใช้จ่ายในการซือ้ผักปลอดสารพิษในแต่ละครัง้ และผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษ 4 เป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่างๆของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่ได้ท าการ
ทดสอบเคร่ืองมือโดยการทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ใช้การหาค่า IOC (ผศ.สรุพงษ์ คงสตัย์ อ. ธีรชาติ 
ธรรมวงค์, 2551) ท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย จ านวน 3 ท่าน แล้วหาค่าเฉลี่ย ให้
คะแนน +1 (ตรง) 0 (ไม่แน่ใจ) -1 (ไม่ตรง) โดยค่าท่ีค านวณได้ เท่ากบั 0.95 แสดงว่าเนือ้หาของแบบสอบถามมี
ความเท่ียงตรง จากนัน้ทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 20 ชุด เป็นการหาความเช่ือมัน่และ
ความบกพร่องของแบบสอบถาม โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(กลัยา วาณิชย์บัญชา, 2549) ค่าแอลฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยต้องไม่ต ่า
กว่า 0.7 จึงจะเป็นค่าท่ีเหมาะสม โดยค่าท่ีค านวณได้ เท่ากับ 0.877 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความเช่ือมัน่สูงและ
แบบสอบถามมีความเท่ียงตรง สามารถน าไปใช้เก็บข้อมลูได้ 

 
 3. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ศกึษาท าการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ จากนัน้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) น ามาจ าแนกตาม ค่าร้อยละ 
(Percentage) คา่ความถ่ี (Frequency) คา่เฉลี่ย (Mean) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA)  
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20–29 ปี การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมัพวรรณ์ ชัยวรกุล (2555) เร่ืองปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีความส าคญัตอ่การตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษโครงการหลวงของผู้จดัจ าหน่ายและผู้บริโภคในเขต

พืน้ท่ีอ าเภอเมือง  อ าเภอศรีราชา และเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี ท่ีพบว่าผู้บริโภคผกัปลอดสารพิษโครงการหลวง

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 -29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี และผลการวิจัยพบว่าผู้ ตอบ

แบบสอบถามประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001–20,000 บาท สอดคล้องกบั

งานวิจยัของ อริศรา รุ่งแสง (2555) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จะเห็นได้วา่กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนัน้เพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นแม่บ้านแม่

เรือนมากกว่าผู้ ชาย และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเข้าท างานในบริษัทเอกชน จึงมี

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนพอท่ีจะเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษในริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 ด้านปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดับมาก โดยให้
ความส าคญัต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิทย์ เจตนาธรรมจิต (2552) เร่ืองส่วนประสมการตลาดในการ
ตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัใน
ด้านส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมระดับมาก โดยให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยท่ีสอดคล้องกันคือ ด้าน
ผลิตภณัฑ์ ให้ความส าคญัในเร่ืองความสดและรสชาติของผกั ด้านราคา ให้ความส าคญัในเร่ือง ราคาเหมาะสม
กบัคณุภาพ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัในเร่ือง ท าเลท่ีตัง้ของร้านจ าหน่าย และด้านการสง่เสริม
การตลาด ให้ความส าคญัในเร่ือง การลดราคาและการให้ค าแนะน าของพนกังานขาย  
 ด้านพฤติกรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ พบว่า เหตุผลหลักในการซือ้ผักปลอดสารพิษคือ เพ่ือ
สขุภาพท่ีดี ประเภทผกัท่ีนิยมคือ ปรุงให้สุก ก่อนบริโภค เช่น ผกัคะน้า กวางตุ้ง ผกับุ้ ง ผกักาด ฯลฯ ความถ่ี  3-5 
ครัง้ตอ่สปัดาห์ ในช่วงเวลาเย็น  คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยในแตล่ะครัง้ 100-200 บาท ผู้ ท่ีมีอิทธิพลตดัสินใจคือ ตวัผู้บริโภค
เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริภัทรไพศาล (2550) เร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอ่แนวโน้มการตดัสินใจซือ้ผกัปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เกต เขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ และระดับ
การศกึษา แตกตา่งกนั มีการให้ความส าคญัตอ่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผกัปลอดสารพิษแตกตา่งกนั  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการให้ความส าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผัก
ปลอดสารพิษ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน กล่าวคือผู้ ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมาก มีการให้
ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายมากกว่าช่วงอายุอื่น ๆ ซึง่ผลการวิจยัสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2538,หน้า 41-42) เร่ืองลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ กลา่ววา่ กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน และ ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการให้
ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดผกัปลอดสารพิษ ในด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
แตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีการให้ความส าคญัในด้านราคา 
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และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542 : 11) กล่าวว่า 
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการซือ้หาเพ่ือให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบใน
สินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถกูต้องซึง่ประกอบด้วย สว่นประสมทางการตลาด (4P’s) 

ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษแตกตา่งกนั ปรากฏผลดงันี ้

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ด้านความถ่ีในการ
รับประทานผักปลอดสารพิษ แตกต่างกัน ด้านระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอด
สารพิษ ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ แตกต่างกนั และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมี
พฤติกรรมในการบริโภคผักปลอดสารพิษ ด้านประเภทผักปลอดสารพิษท่ีซือ้มากท่ีสุด ด้านความถ่ีในการ
รับประทานผกัปลอดสารพิษ และ  ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคผกัปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแต่ละครั ้ง แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริศรา รุ่งแสง (2555) เร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ
ซือ้ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีท่ีท่านซือ้/บริโภคผักปลอดสารพิษ ไม่
แตกต่างกนั และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฬุริยา สิริภทัรไพศาล (2550) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซือ้ผักปลอดสารพิษในซุปเปอร์มาร์เกต เขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ตอ่เดือนตา่งกนัมีพฤติกรรมในการบริโภคผกัปลอดสารพิษในซุปเปอร์
มาร์เกต แตกตา่งกนั ด้านความถ่ีในการบริโภค 
 

สรุป 
 ผู้บริโภคมีการให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดบัมาก ในด้านของพฤติกรรม ผู้บริโภคบริโภคผักปลอดสารพิษเพ่ือสุขภาพ 
นิยมบริโภคผกัท่ีปรุงให้สกุก่อนบริโภค เช่น ผกัคะน้า ผกักวางตุ้ง ฯลฯ มีความถ่ีในการบริโภคผกัปลอดสารพิษ 3–
4 ครัง้ต่อสปัดาห์ ในช่วงเวลาเย็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 101–200 บาท และตดัสินใจซือ้ด้วยตวัเอง และปัจจัยส่วน
บุคคลท่ีส่งผลกระทบต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ เมื่อ
พิจารณาตามอายุ พบว่า อายุแตกต่างกนัมีการให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่ายแตกต่างกัน และมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ ด้านความถ่ีในการ รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ แตกตา่งกนั พิจารณาตามระดบัการศกึษา พบว่าระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีการให้ความส าคญั
ตอ่ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนั  และ มีพฤติกรรมการ
เลือกซือ้ผักปลอดสารพิษ ด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซือ้ผกัปลอดสารพิษ แตกต่างกัน พิจารณาตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษ ด้านประเภทผัก
ปลอดสารพิษท่ีซือ้มากท่ีสดุ ด้านความถ่ีในการรับประทานผกัปลอดสารพิษ และด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคผกั
ปลอดสารพิษโดยเฉลี่ยในแตล่ะครัง้ แตกตา่งกนั ซึง่จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้ทางริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต 
ควรเน้นหาผกัท่ีผู้บริโภคนิยมบริโภคมาวางจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภค เช่น ผกัคะน้า ผกักวางตุ้ง เป็นต้น นอกจากนัน้
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ควรมีการหาผลิตภัณฑ์ท่ีแปลกใหม่มาวางจ าหน่ายเพ่ิม เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเพ่ิมมากขึน้ และควรมีการ
ตรวจสอบคณุภาพของผักปลอดสารพิษอยู่เสมอ แยกประเภทผกัอย่างชดัเจน เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ 
และสามารถตดัสินใจซือ้ได้ง่ายขึน้ และเน่ืองจาก ผู้บริโภคท่ีมีอายุมากจะให้ความส าคญัในเร่ืองช่องทางการจัด
จ าหน่ายมากเป็นพิเศษ และผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุมีความถ่ีในการบริโภคผักปลอดสารพิษท่ีแตกต่างกัน 
ดงันัน้ ควรให้ความส าคญัต่อปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ในด้านของช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือให้
มากขึน้ โดยอาจจะมีการควบคมุระบบการจดัการในการเก็บรักษาความสดของผกัปลอดสารพิษให้ดีย่ิงขึน้ และ
ควรมีการจัดการส่งเสริมการขายให้เข้ากับช่วงอายุนัน้ ๆ ส่วนผู้ ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะให้
ความส าคญัในเร่ืองราคา และการส่งเสริมการตลาด มากเป็นพิเศษ และมีพฤติกรรมในการเลือกซือ้ จะต้องมี
บุคคลท่ีมีอิทธิในการตดัสินใจอีกที ดงันัน้ ควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคา ในเร่ืองของความคุ้มค่าของ
ราคาเมื่อเปรียบเทียบกบัคณุภาพ ควรมีป้ายบอกประเภทของผกั ราคาท่ีจ าหน่าย วนัท่ีผลิต และวนัหมดอายุ ท่ี
ชัดเจน ในการสังเกตเห็นเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนีม้ากย่ิงขึน้ และ ควรมีการส่งเสริมให้
ความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของผกัปลอดสารพิษกบัผู้บริโภค จดัให้มีพนกังานคอยบริการและให้ค าแนะน า มีแผ่น
ใบความรู้แนะน าการบริโภคผักชนิดต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริโภคท่ีสนใจได้หยิบอ่าน และกระตุ้นความต้องการซือ้ของ
ผู้บริโภคโดยการน าเมนูอาหารท่ีมีผกัปลอดสารพิษเป็นส่วนประกอบวางไว้โดยมีการเปลี่ยนเมนูอาหารทุก ๆ วนั 
ไม่ซ า้กัน และผู้บริโภคท่ีมีรายได้น้อยจะมีความถ่ีและค่าใช้จ่ายท่ีน้อยตามไปด้วย ดงันัน้ ควรมีการตัง้ราคาผัก
ปลอดสารพิษให้เหมาะสมกบัคณุภาพและปริมาณของผกัปลอดสารพิษท่ีจ าหน่าย และผู้ วิจยัขอเสนอแนะในการ
ท าวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศกึษาเร่ืองกลยุทธ์การตลาดในการจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษของผู้ประกอบธุรกิจ
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การพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษา 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา 

Development of Indicators and a Scale for Measuring Innovativeness: A Case Study of  
Small and Medium Enterprises in Songkhla Province 

  
 

อนุวัต สงสม1*    
Anuwat Songsom1* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลการวดัความสามารถทางนวตักรรมของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือตวัแทนของผู้ประกอบการ SMEs 
จ านวน 390 ราย ซึง่ได้มาจากสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือการวิจยัคือแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ
และแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง ด้วยโปรแกรม LISREL 
ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถทางนวตักรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 8 ตวับ่งชี ้คือ (1) องค์ประกอบการ
มุง่เน้นการเรียนรู้ พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั การมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ และการยอมรับฟัง
ความคิดเห็น (2) องค์ประกอบการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตวับ่งชี ้คือ ความกล้าเสี่ยง 
และการด าเนินงานเชิงรุกและ (3) องค์ประกอบการมุ่งเน้นตลาด พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมุ่งเน้นลกูค้า 
การมุง่เน้นคูแ่ข่งขนั และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยโมเดลการวดัมีความตรงเชิงเนือ้หาและ
เชิงโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง พบวา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์    

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to develop indicators and a scale for measuring the 
innovativeness of SMEs in Songkhla province. The samples were 390 SMEs’ entrepreneur from the multi-
stage sampling.  The research tools were a specialist interview form and questionnaires. The second 
order confirmatory factor analysis was performed to determine the construct validity by using LISREL. 
The results indicated that the SMEs innovativeness indicators consisted of 3 factors covering 8 
indicators. (1) Learning orientation factors were measured using 3 indicators: shared vision, 
commitment to learning, and open mindedness. (2) Entrepreneurial orientation factors were 
measured using 2 indicators: risk taking and pro-activeness. (3) Market orientation factors were 
measured using 3 indicators: customer orientation, competitor orientation, and inter-functional 
coordination. The scales had content and construct validity. The result of second order confirmatory 
factor analysis of the measurement model was fit to the empirical data. 
 

Key Words: innovativeness, small and medium enterprises, measurement model 
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ค าน า 
การแข่งขนัของธุรกิจยุคปัจจุบนัมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้อย่างรวดเร็ว  ท าให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับกล

ยุทธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือท่ีจะสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ผู้บริหาร
ขององค์กรท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
นวตักรรม เพ่ือน าความรู้และแนวคิดใหม่มาสร้างสรรค์และปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง 
(นรวัฒน์ ชุติวงศ์ และณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี, 2554) โดยจุดเร่ิมต้นอันส าคัญคือการพัฒนา “ความสามารถทาง
นวตักรรม (Innovativeness)” ซึง่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรท่ีจะคิดค้นสิ่งใหม่ (Suliyanto 
and Rahab, 2012; Tutar, Nart, and Bingol, 2015) ทัง้ในรูปแบบของกระบวนการท างาน สินค้าและบริการ 
รวมถึงการด าเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ความสามารถทางนวตักรรมจึงเป็นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญั
ส าหรับองค์กรท่ีจะมีผลการด าเนินงานท่ีสงูขึน้ (Suliyanto and Rahab, 2012) และบรรลคุวามส าเร็จในระยะยาว 
(Noble, Sinha, and Kumar, 2002; Tutar, Nart, and Bingol, 2015) 

เม่ือพิจารณาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย พบวา่ กิจการประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) เป็นกิจการท่ีมีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผู้ประกอบการกวา่ 2.82 ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 99.7 ของธุรกิจทัง้หมดของประเทศ 
สร้างมลูคา่ผลิตภณัฑ์มวลรวมกว่าร้อยละ 37.8 รวมถึงการจ้างงานเกือบ 9 ล้านคน (มะลิสวรรค์ ราชนัย์, 2554)
จากจ านวนกิจการท่ีคอ่นข้างสงูดงักลา่ว ท าให้การแข่งขนัสงูตามไปด้วย การปรับตวัของ SMEs ให้สอดคล้องกบั
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องมีความสามารถทางนวตักรรม ส าหรับการสร้างสรรค์
นวตักรรมเพ่ือสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบักิจการ   

จากบทบาทและความส าคญัของความสามารถทางนวตักรรมท่ีจ าเป็นส าหรับธุรกิจ SMEs ดงักล่าว 
งานวิจยัฉบบันีจ้งึต้องการพฒันาตวับ่งชีแ้ละการวดัความสามารถทางนวตักรรม ซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสะท้อนให้
เห็นถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวตักรรมของ SMEs และเช่ือมโยงไปยังการสร้างสรรค์
นวตักรรมของ SMEs ทัง้ในรูปแบบของกระบวนการท างาน สินค้าและบริการ รวมถึงการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ๆ โดยเลือกศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัดสงขลา เพราะเป็นจังหวัดท่ีมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสูงถึง 
49,214 ราย และมีการจ้างแรงงานกว่า 219,238 คน ซึ่งสูงท่ีสุดในกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัและกลุ่ม
จงัหวดัภาคใต้ชายแดน (ส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556) ทัง้นี ้ผลการวิจยัท่ีได้จะใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถทางนวตักรรม และสร้างมลูคา่เพ่ิมให้แก่กิจการ SMEs และมีส่วนใน
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความตรง และความเช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดัความสามารถทางนวตักรรมของ 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
ความสามารถทางนวตักรรม (Innovativeness) คือ สิ่งตัง้ต้นส าหรับการสร้างสรรค์นวตักรรมและพฒันา

ความสามารถในการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ๆ ของบริษัท (Hult, Hurley and Knight, 2004) โดย
ความสามารถทางนวตักรรมจะถูกมองว่า เป็นกลยุทธ์ท่ีมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทัง้ในด้านผลิตภณัฑ์ การบริการ 
กระบวนการ และการตลาดเพ่ือการแข่งขนัขององค์การ (North and Smallbone, 2000) โดยอาศยั 2  แนวคิดท่ี
ส าคญั คือ  แนวคิดด้านทรัพยากรขององค์กร (Resource Based View) และแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

(Learning Organization) จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถคดัเลือกองค์ประกอบ
ความสามารถทางนวตักรรมได้ 3 องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ การมุ่งเน้นการ
เรียนรู้ และการมุ่งเน้นตลาด พร้อมทัง้ตวัแปรสงัเกตได้ (Observed Variables) หรือตวับ่งชีจ้ านวน 8 ตวัแปร ดงั
ภาพท่ี 1 โดยมีรายละเอียดการวดัจากแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

(1) การวดัตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ ดดัแปลงจากแนวคิดของ Rhee, Park, and 
Lee (2010) และ Zehir, Can, and Karaboga (2015) โดยเลือกวดัจาก 2 องค์ประกอบ คือ ความกล้าเสี่ยง 
(Risk Taking) และการด าเนินงานเชิงรุก (Pro Activeness)  

(2) การวดัตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นการเรียนรู้ บูรณาการจากแนวคิดของ Ferraresi, et al. (2012) และ 
Suliyanto and Rahab (2012) โดยวดัจาก 3 องค์ประกอบ คือ การมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ (Commitment to 
Learning) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั (Shared Vision) และยอมรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง (Open Mindedness) 

(3) การวดัตวัแปรแฝงการมุ่งเน้นตลาด อาศยัแนวคิด Long (2013) ซึง่วดัจาก 3 องค์ประกอบ คือ การ
มุ่งเน้นลกูค้า (Customer Orientation) การมุ่งเน้นคู่แข่งขนั (Competitor Orientation) และการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน (Inter-Functional Coordination) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Conceptual Framework 
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วิธีด าเนินการวิจัย  
การพัฒนากรอบแนวคดิและแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม  

การพฒันากรอบแนวคิดและแบบวดัความสามารถทางนวตักรรมประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 
เป็นการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถทางนวตักรรม ผู้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดทฤษฎี 
และงานวิจยัของนกัวิชาการหลายท่าน แล้วได้คดัเลือกตวับ่งชีค้วามสามารถทางนวตักรรม ส่วนขัน้ตอนท่ี 2 เป็น
การตรวจสอบกรอบแนวคิดเบือ้งต้นโดยผู้ทรงคณุวฒิุ 5 ท่าน โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุเพ่ือขอข้อสนบัสนุน
และค าแนะน าเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวับ่งชีค้วามสามารถทางนวตักรรม ซึง่สามารถสรุปได้ดงัภาพท่ี 1 ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ และ 8 ตวับ่งชี ้ และขัน้ตอนท่ี 3 สร้างและพฒันาแบบวดัความสามารถทางนวตักรรมตามกรอบ
แนวคิดในการวิจยั และตรวจสอบคณุภาพแบบวดัดงักล่าว โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ความตรงเชิง
โครงสร้าง และความเท่ียงแบบสอดคล้องภายใน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างในการวิจยั คือ ตวัแทนของผู้ประกอบการ SMEs ในจงัหวดัสงขลา ซึง่ได้มาจากสุม่ตวัอย่าง

จ านวน 390 ราย ซึง่ผ่านเกณฑ์ตามแนวคิดของ Hair, et al. (2010) ท่ีเสนอว่าควรพิจารณาจากค่าพารามิเตอร์ท่ี
ต้องการประมาณคา่ในโมเดล โดยใช้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ ส าหรับการสุ่มตวัอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) ซึง่เร่ิมต้นจากการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified 
Sampling) โดยแบ่งผู้ประกอบการออกเป็นสองกลุ่ม     คือ ขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยก าหนดโควตาจ านวน
ตวัอย่างในแต่ละขนาดกิจการ 155 ราย แบ่งเป็นกิจการประเภทการผลิต บริการ และค้าส่งค้าปลีก ประเภทละ
เท่าๆ กนั จ านวน 65 ราย  หลงัจากนัน้ใช้วิธีการสุม่แบบสะดวกให้ได้จ านวนตวัอย่างตามท่ีก าหนดไว้  
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการวิจยัประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการ

พฒันาตวับ่งชีค้วามสามารถทางนวตักรรมของผู้ประกอบการ จ านวน  1 ฉบับ และแบบสอบถามส าหรับการ
วิเคราะห์ความสามารถทางนวตักรรมอีก จ านวน 1 ฉบบั โดยแบบวดัความสามารถทางนวตักรรม แบ่งเป็น 2 
ตอน กล่าวคือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง และตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) จ านวน 32 ข้อ ซึง่มีเนือ้หาของข้อค าถามครอบคลมุทัง้ 3 องค์ประกอบ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 3 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือพัฒนาตวับ่งชีแ้ละ

แบบวดัความสามารถทางนวตักรรม และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั  ด้านความตรงเชิง
เนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาจากค่าดชันี IOC และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และตรวจสอบความเท่ียง (Reliability) โดยการวิเคราะห์ความ
เท่ียงแบบสอดคล้องภายใน (Internal Consistency of Reliability) ด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ส่วนตอนท่ี 2 เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเบือ้งต้นของกลุ่มตวัอย่างด้วยสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์คา่สถิติเบือ้งต้นของระดบัความสามารถทางนวตักรรมด้วยสถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สมัประสิทธ์ิการกระจาย 
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(Coefficient of Variation) ความเบ้ (Skewness) และความโด่ง (Kurtosis) เพ่ืออธิบายลกัษณะการกระจายของ
ตวัแปร โดยใช้โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows และตอนท่ี 3 เป็นการตรวจสอบความตรงหรือความ
สอดคล้องของโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรม ท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ีสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรม 
LISREL 

 
ผลและการอภปิรายผล 

ผลการพัฒนาตัวบ่งชีแ้ละแบบวัดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม 
จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  พบว่า 

ความสามารถทางนวตักรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ จ านวน 8 ตวับ่งชี ้ กล่าวคือ (1) องค์ประกอบการ
มุง่เน้นการเรียนรู้ พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั และการยอมรับฟัง
ความคิดเห็น (2) องค์ประกอบการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตวับ่งชี ้คือ ความกล้าเสี่ยง 
และการด าเนินงานเชิงรุก และ (3) องค์ประกอบการมุ่งเน้นตลาด พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมุ่งเน้นลกูค้า 
การมุง่เน้นคูแ่ข่งขนั และการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  

ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนือ้หา พบว่า มีค่าดชันี IOC ของข้อค าถามแต่ละข้อตัง้แต่ 0.6 – 1.0 ซึง่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินความตรงเชิงเนือ้หา คือ ค่าดชันี IOC ท่ีค านวณได้ควรมีมากกว่า 0.50 ขึน้ไป 
จึงถือว่าข้อความนัน้สอดคล้องกบัตวัแปรท่ีต้องการวดั (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2552) ขณะท่ีการตรวจสอบความ
ตรงเชิงโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของโมเดลการวดัแต่ละองค์ประกอบหลกั  พบว่าทัง้ 3 
โมเดลการวดัมีความตรงเชิงโครงสร้าง และการวิเคราะห์ความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน  ด้วยสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบาค พบว่า แบบวดัความสามารถทางนวตักรรมมีความเท่ียงสงู โดยมีค่าความเท่ียงของแต่ละ
ตวับ่งชีอ้ยู่ระหวา่ง 0.763-0.937 

 

ผลการวิเคราะห์ค่าสถติพิืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างซึง่เป็นตวัแทนของผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65.5) อายุอยู่

ในช่วง 40-49 ปี (ร้อยละ 36.5) การศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 70.0) ต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนกิจการหรือ
กรรมการผู้มีอ านาจ (ร้อยละ 32.5) มีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 37.4) เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลของกิจการ พบว่า อุตสาหกรรมด้านการผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตยางพาราแปรรูป และ
อาหารแปรรูป (ร้อยละ 54.6) ขณะท่ีการค้าส่งและค้าปลีกส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัสินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 
68.5) ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสามารถทางนวตักรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยค่าเฉลี่ย
ของตวัแปรแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 3.74-4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า การมุ่งเน้นตลาดมี
คา่เฉลี่ยมากท่ีสดุ รองลงมาเป็นการมุง่เน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุง่เน้นการเรียนรู้ ตามล าดบั 
 

ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดความสามารถทางนวัตกรรมของ SMEs ในจังหวัดสงขลา 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันอันดับที่สอง 

ผลการการวิเคราะห์ พบวา่ โมเดลการวดัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณา
ได้จากคา่สถิติ χ2=16.54, df =9, p>0 นัน่คือ คา่ไค-สแควร์แตกตา่งจากศนูย์อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดง

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

214



วา่ไมป่ฏิเสธสมมติฐานหลกัท่ีว่าโมเดลการวิจยัมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  และค่าดชันีวดั
ระดบัความสอดคล้องกลมกลืนคา่เข้าใกล้หนึง่ (GFI=0.97, AGFI=0.98) และคา่ดชันีรากของก าลงัสองเฉลี่ยของ
เศษมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ (RMR=0.021, RMSEA=0.013) ซึ่งค่าสถิติดังกล่าวนีส้ะท้อนให้เห็นว่าโมเดลการวัด
ความสามารถทางนวตักรรมท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ขณะเดียวกันค่าความ
เช่ือมัน่เชิงโครงสร้างของมาตรวดั (Construct Reliability) มากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนเฉลี่ยท่ีถูกสกดั
ได้ (Average Variance Extracted) มากกว่า 0.50 แสดงว่าองค์ประกอบมีค่าความเช่ือมัน่สูง และสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et al., 2010) หรือกล่าวง่ายๆ คือ ตวัแปรแฝงท่ี
น ามาพฒันาเป็นโมเดลในการวดัความสามารถทางนวตักรรมของ  SMEs ในจงัหวดัสงขลาของการวิจยันี ้รวมถึง
ข้อค าถามในแบบสอบถามท่ีใช้วดัตวัแปรสงัเกตได้มีความเหมาะสม 

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีหนึ่ง  ซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์โมเดลแสดง
ความสมัพนัธ์ระหวา่ง 3 องค์ประกอบ (ตวัแปรแฝง) กบั 8 ตวับ่งชี ้(ตวัแปรสงัเกตได้) ตามกรอบแนวคิด พบว่า ค่า
น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรทุกตวัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 แสดงว่าตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 8 ตวันี ้เป็น
ตวับ่งชีท่ี้ส าคญัขององค์ประกอบทัง้ 3 ด้าน โดยมีค่าน า้หนกัองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 
0.65-0.94 ซึง่ตวับ่งชีท่ี้มีน า้หนกัความส าคญัมากท่ีสดุ คือ การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนั (β = 0.94) รองลงมา คือ การ
ด าเนินงานเชิงรุกและการมุง่มัน่ในการเรียนรู้ท่ีมีคา่น า้หนกัเท่ากนั (β = 0.88) รายละเอียดดงัภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Figure 2 The Measurement Model of Innovativeness  
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สหสมัพันธ์ตัง้แต่ 0.68-0.87 แสดงว่าองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสมัพันธ์กัน  ดงันัน้ ความสามารถทาง
นวตักรรมจะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือกิจการ SMEs มีการมุ่งเน้นการเรียนรู้ การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ  และการ
มุง่เน้นตลาด 

 

การอภปิรายผล 
 จากผลการศกึษาท่ีพบวา่ความสามารถทางนวตักรรมขึน้อยู่กบั 3 องค์ประกอบท่ีส าคญั คือ การมุ่งเน้น
การเรียนรู้ การมุง่เน้นความเป็นผู้ประกอบการ และการมุ่งเน้นตลาด ซึง่องค์ประกอบเหล่านีม้ีค่าความเช่ือมัน่สงู 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของตวัแปรในองค์ประกอบได้ดีนัน้ สามารถอภิปรายด้วยแนวคิดหรือมมุมอง
ด้านทรัพยากรขององค์กร ซึง่ถือว่าทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเป็นพืน้ฐานกลยุทธ์ธุรกิจ การมุ่งเน้น
ความเป็นผู้ประกอบการมีความเช่ือมโยงกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ เก่ียวข้องกบัความตัง้ใจท่ีจะคิดค้นสิ่งใหม่ การ
ค้นหาความเสี่ยง และการด าเนินงานเชิงรุกมากขึน้ ซึง่จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางนวตักรรม (พนิดา 
สตัโยภาส ชยัยุทธ เลิศพาชิน และสริุยจรัส เตชะตนัมีนสกุล, 2557; Huang and Wang, 2011) ขณะท่ีการ
มุ่งเน้นตลาดเป็นการรวบรวมข้อมลูของลกูค้าและคู่แข่งขนัอย่างเป็นระบบ น ามาใช้เป็นแนวทางการก าหนดกล
ยุทธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรม (วชัรพันธ์ ผาสุข, 
2557; Rahab, 2012) นอกจากนี ้สามารถอภิปรายด้วยแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึง่มองว่าการพฒันาและ
เคลื่อนย้ายความรู้น าไปสูก่ารสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน ซึง่การพฒันาและเคลื่อนย้ายความรู้
เป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ความรู้ใหม่เป็นสิ่ งท่ีจ าเป็นต่อองค์กร และมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความสามารถทางนวตักรรม (วชัรพนัธ์ ผาสขุ, 2557; Hana, 2013; Suliyanto and Rahab, 2012)  
 ขณะเดียวกนัจากผลการวิจยัท่ีพบว่า ตวับ่งชีท่ี้มีค่าน า้หนกัความส าคญัมากท่ีสดุ คือ การมีวิสยัทศัน์
ร่วมกนั สามารถอภิปรายได้ว่า การสร้างทัศนคติร่วมของบุคลากรในกิจการ SMEs เป็นการมองเห็นภาพและ
ต้องการมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และน าวิสัยทัศน์มาเป็นเป้าหมายของการก าหนดแผนกลยุทธ์ และท าให้
วิสยัทศัน์เป็นจริงด้วยแผนการปฏิบตัิต่อไป วิสยัทศัน์ร่วมดงักล่าวจึงมีความส าคญักบัองค์กร SMEs จึงมีความ
จ าเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรในสภาวะท่ีมีการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงเป็นรากฐานส าคญักับการเพ่ิมความสามารถทางนวตักรรม  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของชลธิชา มธุรเมธา (2557) ซึ่งกล่าวได้ว่า หากบุคลากรในองค์กรมีวิสยัทศัน์ร่วม ซึง่เป็นตวับ่งชีห้นึ่ง
ของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ถือเป็นการสร้างทุนทางปัญญา องค์กรจะเกิดความสามารถทางนวตักรรม 
และเกิดการบรรลเุป้าหมายขององค์กรท่ีจะท าให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัอย่างยัง่ยืน 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การวดัความสามารถทางนวตักรรมในบริบทของ SMEs จงัหวดัสงขลา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
จ านวน 8 ตวับ่งชี ้กล่าวคือ (1) องค์ประกอบการมุ่งเน้นการเรียนรู้ พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมุ่งมัน่ในการ
เรียนรู้ การมีวิสยัทัศน์ร่วมกัน และการยอมรับฟังความคิดเห็น (2) องค์ประกอบการมุ่งเน้นความเป็น
ผู้ประกอบการ พิจารณาจาก 2 ตวับ่งชี ้คือ ความกล้าเสี่ยง และการด าเนินงานเชิงรุก และ (3) องค์ประกอบการ
มุ่งเน้นตลาด พิจารณาจาก 3 ตวับ่งชี ้คือ การมุ่งเน้นลกูค้า การมุ่งเน้นคู่แข่งขนั และการประสานความร่วมมือ
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ระหวา่งหน่วยงาน โดยองค์ประกอบท่ีมีคา่น า้หนกัมากท่ีสดุ คือ การมุง่เน้นการเรียนรู้ และตวับ่งชีท่ี้ท่ีมีค่าน า้หนกั
มากท่ีสดุ คือ การมีวิสยัทศัน์ร่วม ดงันัน้ องค์กร SMEs ในจงัหวดัสงขลา ควรพฒันาวิสยัทศัน์ส่วนบุคคลให้เป็น
วิสยัทศัน์ร่วมกนัขององค์กร รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท างานท่ีมีช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึง่กนั
และกนั ระหวา่งบคุลากร ควบคูไ่ปกบัการรับความรู้จากภายนอก เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาและสร้างเป็นฐานความรู้
ท่ีเข้มแข็ง (Core Competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม ทัง้ในรูปแบบของกระบวนการท างาน สินค้าและบริการต่างๆ อนั
จะสง่ผลให้องค์กรมีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ และบรรลคุวามส าเร็จในระยะยาว 
 ส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป อาจน าโมเดลการวดัความสามารถทางนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้ในครัง้นี ้ไป
พฒันาเป็นโมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ แล้วน าไปทดสอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในบริบทของกิจการ SMEs 
หรือบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาเส้นทางและขนาดอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมระหวา่งตวัแปรแฝงตา่งๆ 
ในโมเดล รวมถงึคา่น า้หนกัองค์ประกอบตา่งๆ ของแตล่ะตวัแปรสงัเกตได้ เพ่ือน าผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจยัมาเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ หรือแนวปฏิบตัิต่างๆ ส าหรับการพฒันาความสามารถทางนวตักรรมของกิจการ 
เหลา่นัน้ได้ดีมากขึน้ 
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การเปิดกว้างทางการเงนิและการเจริญเตบิโตของกลุ่มอาเซียน 
Financial Openness and Economic Growth in ASEAN 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานีเ้พ่ือแสดงความสัมพันธ์ของการรวมกลุ่มทางการเงินท่ีมีต่ออัตราการเจริญเติบโตของ
ประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน แบบจ าลองท่ีใช้คือแบบจ าลองการเจริญเติบโตของ Solow มาประยุกต์
โดยเพ่ิมสว่นของทนุมนษุย์ และทุนทางการเงิน ข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการศกึษาเป็นข้อมูลรายปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 
ถึง 2557 ของกลุ่มอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ วิธีการประมาณค่าใช้วิธี System GMM ตามแนวทางของ Arellano 
and Bond (1995) ผลการศกึษาพบวา่ทนุทางการเงิน ทนุมนษุย์ สดัส่วนการค้าต่อ GDP และสดัส่วนเงินทุนไหล
เข้าสทุธิต่อ GDP มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราการเจริญเติบโตและมีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงให้เห็น
ความส าคญัการสะสมทนุประเภทตา่งๆ และ การเปิดกว้างทางการเงินท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ส าหรับนยัเร่ือง
ประเทศท่ีมีระดบัผลผลิตตอ่หวัของประชากรต ่าจะมีอตัราการเจริญเติบโตสงูกว่าประเทศท่ีมีระดบัผลผลิตต่อหวั
ของประชากรสงู (Conditional convergence) ตามแนวคิดของแบบจ าลองการเจริญเติบโตของ Solow ไม่จริง
ตามผลการศกึษาในครัง้นี ้
  

ABSTRACT 
 This paper examines the relationship between ASEAN financial openness and economic 
growth. The Solow growth model is extended to incorporate the human capital and financial capital 
for the study. The model is estimated by method of system GMM following Allerano and Bond (1995). 
Estimations use the data from ASEAN-10 countries during 2000-2014. The results show that both 
financial capital and human capital are significant and positively effect on economic growth. Financial 
openness as indicated by net inflow per GDP is statistically significant and has the expected positive 
sign in all the estimations. However, the study fails to support the implication that a country with low 
level of initial output per capita has higher growth rate than high level output per capita country 
(conditional convergence). 
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ค าน า 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียท่ีส าคญัคือการรวมกลุ่มอาเซียน (ASEAN 
Community)  โดย ASEAN เร่ิมก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี 2546 และมีการพัฒนาระดบัของการรวมกลุ่มเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเป้าหมายสงูสดุคือการจดัตัง้ประชาคมอาเซียนในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกนัเลื่อนก าหนดให้เร็ว
ขึน้เป็นปี 2558 การรวมกลุม่ของประเทศสมาชิกอาเซียน นัน้ สง่ผลให้เกิด 1. การเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี 2. 
การเคลื่อนย้ายบริการได้อย่างเสรี 3. การเคลื่อนย้ายการลงทุนได้อย่างเสรี 4. การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้
อย่างเสรี และ 5. การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรี โดยในการด าเนินการเร่ืองการเปิดเสรีในด้านต่างๆ นัน้
ประเทศสมาชิกเห็นว่าควรจะขึน้อยู่กบัความพร้อมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ซึง่จนถึงปัจจุบนันีไ้ด้มีการ
ลดข้อจ ากดัของการเคลื่อนย้ายสินค้าลงอย่างมาก ส าหรับทางด้านการเคลื่อนย้ายบริการและเงินทุนนัน้ การเปิด
เสรียงัไมเ่กิดขึน้เตม็รูปแบบ การเปิดเสรีทางบริการและการเงินเตม็รูปแบบจะทยอยเกิดขึน้จนถงึปี 2563 
 การเปิดเสรีทางการเงิน เป็นผลตามมาจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจในภมูิภาคอาเซียน ซึง่จะท าให้เกิด
ความลกึทางการเงิน (Financial deepening) ของภมูิภาคมากขึน้ รวมถงึความแข็งแกร่งในการหาท่ีมาของแหล่ง
เงินทุนเพ่ือการด าเนินกิจการ นอกจากนี  ้ การรวมกลุ่มทางการเงินยังจะช่วยลดผลกระทบของเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกจากผลกระทบทางลบท่ีไม่คาดคิด (Negative shocks) เพราะการรวมกลุ่มทางการเงินจะท าให้
เกิดการแบ่งปันความเสี่ยง (Risk sharing) กนัมากขึน้ และยงัช่วยปรับปรุงให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ของผู้บริโภคและนกัลงทนุได้ง่ายขึน้ ดงันัน้ การการเปิดเสรีทางการเงินจงึมีโอกาสเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ความต้องการในประเทศสง่ผลให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศได้ อย่างไรก็ตาม การรวมกลุ่มทางการเงินก็จะ
มีต้นทุนท่ีจะต้องยอมรับด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองของการแพร่ระบาดของความเสี่ยงท่ีสามารถ
เกิดขึน้ได้ผ่านการเช่ือมโยงของภาคการธนาคารของแต่ละประเทศ และความเช่ือมโยงทางการเงินโดยทั่วไป 
ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัของการแพร่ระบาดความเสี่ยง เช่น วิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2540 ท่ีเรียกว่า
วิกฤตต้มย ากุ้ ง แม้ว่าในเวลานัน้จะยังไม่ได้มีการเช่ือมโยงทางการเงินมากเท่าท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในปี 2568 แต่
วิกฤตทางการเงินในขณะนัน้ก็สง่ผลกระทบให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่อาเซียนตามมา 
 งานศกึษาในยคุแรกๆ เก่ียวกบับทบาทท่ีส าคญัของภาคการเงินท่ีมีตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ
งานของ Schumpeter (1911) ซึ่งได้แสดงว่าตวักลางทางการเงิน (Financial intermediaries) เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการปรับปรุงพฒันาการทางด้านเทคโนโลยี และอตัราการเจริญเติบโต ตวักลางทางการเงินจ าเป็นท่ีจะต้อง
สามารถจดัการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะอ านวยความสะดวกให้เกิดผลตอบแทนท่ีสงูขึน้  และ
สามารถเปลี่ยนรูปแบบของความเสี่ยงตามท่ีปรารถนาได้ นอกจากนี  ้จากงานของ Roubini and Sala-i-Martin 
(1992) ยังแสดงให้เห็นว่า การจ ากัดหรือการควบคุมบังคับทางการเงินท่ีมากเกินไปสามารถลดอัตราการ
เจริญเติบโตของ GDP ตอ่หวัของประชากรประมาณหนึง่เปอร์เซน็ต์ตอ่ปี 
 งานศกึษาเก่ียวกบัการรวมกลุ่มทางการเงินท่ีมีผลกระทบกบัอตัราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศมีอยู่จ านวนมากตวัอย่างเช่น  งานของ Fischer (2006) ท่ีแสดงให้เห็นว่า การท่ีเงินทุนสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน  เน่ืองจากการไหลของ
เงินทุนสามารถท าให้เกิดความเท่าเทียมกนัในอตัราผลตอบแทนระหว่างประเทศ   งานศกึษาของ Kose et al. 
(2009) แสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มทางการเงินของประเทศก าลังพัฒนาจะท าให้ประเทศมีการเจริญเติบโต

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

220



 

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านเงินทุน การรวมกลุ่มทางการเงินจะท าให้เกิด
การลงทนุเพ่ิมขึน้ได้และสง่ผลให้เกิดการเจริญเติบโต งานของ Beck et al (2000) แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงกนั
ของสถาบันท่ีเป็นตัวกลางทางการเงินกบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และผลิตภาพการผลิต งานศึกษาของ 
Quinn (1997) แสดงให้เห็นว่าการเปิดเสรีมากขึน้ของบัญชีทุนจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตามงานศกึษาของ Fratzscher & Bussiere (2004) แสดงให้
เห็นวา่การเปิดกว้างทางการเงิน (Financial openness) จะสง่ผลกระทบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายลงได้ใน
ปีท่ีการรวมกลุม่ทางการเงินเกิดขึน้เตม็รูปแบบและไมไ่ด้เพ่ิมการเจริญเติบโตของประเทศ งานของ Kraay (1998) 
แสดงให้เห็นวา่การเปิดเสรีบญัชีทนุจะเกิดผลทัง้การช่วยและการท าลายการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ส าหรับประเทศกลุ่มอาเซียนท่ีการเปิดเสรีทางการเงินอย่างสมบูรณ์ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต ก็จะท า
ให้เกิดกระบวนการรวมตวักนัของตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตามแนวคิดทางทฤษฎีการรวมกลุ่มทางการเงิน
ในระดบัท่ีสงูขึน้จะช่วยสนบัสนนุให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการช่วยให้มีการจดัสรรเงินออมอย่างมี
ประสิทธิภาพคือมีช่องทางในการน าเงินออมไปใช้ในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้  สามารถบริหาร
ความเสี่ยงทัง้ในเร่ืองของการกระจายความเสี่ยง การลดความเสี่ยงและการก าจดัความเสี่ยง ท าให้มีต้นทุนทาง
การเงินต ่าลงได้ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึน้ เป็นโอกาสในการสร้างการเจริญเติบโตได้ นอกจากนี  ้ การ
รวมกลุ่มทางการเงินจะท าให้ตลาดการเงินมีความลึกและมีความกว้างมากขึน้  ช่วยท าให้การรับมือกับการเกิด
เหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิดในทางลบท่ีจะสง่ผลกระทบกบัภาคการเงินของภูมิภาคทางการเงินได้อย่างมีความยืดหยุ่น
มากขึน้ อีกทัง้การรวมกลุ่มทางการเงินจะท าให้ตลาดการเงินมีการแข่งขนัมากขึน้ท าให้บริการทางการเงินเข้าถึง
ได้ง่าย และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการพฒันาทางการเงินมากขึน้ ประเด็นหนึ่งท่ีเป็นเร่ืองท่ีสนใจศกึษาคือ ส าหรับ
ประเทศสว่นใหญ่ในกลุม่อาเซียนซึง่เป็นประเทศก าลงัพฒันา การเปิดกว้างทางการเงินจะมีผลประโยชน์ท่ีส าคญั
ต่อการเจริญเติบโตเพ่ิมได้มากขึน้หรือไม่อย่างไร ในงานวิจยันีจ้ึงจะศึกษาถึงความส าคญัของการรวมกลุ่มทาง
การเงินท่ีมีตอ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกลุม่อาเซียน โดยตวัแปรท่ีสนใจน ามาศกึษา คือตวัแปรท่ี
ได้รับผลกระทบจากการเปิดกว้างของภาคการเงิน เช่น การไหลเข้าสทุธิของเงินทนุ เป็นต้น 
 

แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 
 แบบจ าลองท่ีน ามาใช้วิเคราะห์ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางการเงินท่ีมีต่อการเจริญเติบโต จะใช้
แบบจ าลองการเจริญเติบโตพืน้ฐานของ Solow ท่ีมีการเพ่ิมเติมส่วนของทุนมนุษย์ และ ทุนทางการเงินเข้าไปใน
สมการผลิตตามแนวทางของ Barro(1991) เร่ิมต้นจากสมการการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจสามารถเขียนได้
ดงันี ้
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 โดยท่ี Y  คือผลผลิต K  คือทุนทางกายภาพ H  คือทุนมนุษย์ B  คือทุนทางการเงิน A  คือระดบัของ
เทคโนโลยี และ L  คือแรงงาน  
 จากสมการการผลิต ท าให้ตวัแปรอยู่ในรูปของตอ่หวัของประชากรประสทิธิภาพโดยการน า AL  หารทัง้
สองข้างจะได้ 
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หรือ 
     t t t ty k h b         (1) 

โดยท่ีตวัแปรท่ีเป็นสญัลกัษณ์ตวัเลก็ คือ คา่ตวัแปรท่ีวดัเป็นตอ่หวัของประชากรประสทิธิภาพเช่น  Y
y

AL
  

และหาการเปลี่ยนแปลงของ , ,k h b    

จาก t
t

t t

K
k

A L
   หาการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงจะได้ 

 t K t tk s y k n g     

โดยท่ี dk
k

dt
 , และ , ,n g  คือ คา่เสื่อมราคาของปัจจยัทนุ อตัราการเติบโตของประชากร และอตัราการ

เติบโตของเทคโนโลยี ตามล าดบั Ks  คือสดัสว่นของผลผลิตท่ีสะสมในทนุทางกายภาพ   
ในท านองเดียวกนัจะได้ 

 t H t th s y h n g     

 t B t tb s y b n g     

Hs  และ Bs  คือสดัสว่นของผลผลิตท่ีสะสมในทนุทางมนษุย์และทนุทางการเงิน ตามล าดบั 
แทนคา่สมการการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทนุตา่งๆ ลงในสมการ (1) และเง่ือนไขของการเข้าสูด่ลุยภาพระยะยาว 
(Steady state) ของแบบจ าลอง สามารถแสดงสมการอตัราการเจริญเติบโตของ y  ได้ดงันี ้
  1 0 2 3 4 5 6 0ln ln ln ln ln ln lnt K H By a y a s a s a s a n g a A          (2) 
โดยท่ี 0y และ 0A  คือ ระดบัเร่ิมต้นของ y  และเทคโนโลยี ตามล าดบั 
 สมการ (2) หมายความว่า อตัราการเจริญเติบโตของผลผลิตตอ่หวัของประชากรขึน้กบัคา่เร่ิมต้นของ
ระดบัผลผลิตตอ่หวั อตัราการเจริญเติบโตของประชากร อตัราคา่เสื่อมของเคร่ืองจกัร อตัราการเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยี สดัสว่นของผลผลิตท่ีมีการลงทนุใน ทนุทางกายภาพ ทนุมนษุย์ และทนุทางการเงิน แบบจ าลองจะถกู
น ามาทดสอบด้วยการประมาณคา่ของแบบจ าลองโดยใช้ข้อมลูของ ASEAN 
 

วิธีการศึกษาและข้อมูล 
 แบบจ าลองท่ีจะน ามาทดสอบ สามารถน ามาเขียนใหมใ่ห้อยู่ในรูปแบบปกติของแบบจ าลองอนกุรมเวลา
ภาคตดัขวางได้ดงันี ้

4

1

1

j

it it j it i it

j

y y X  



      

โดยท่ี lnit ty y  , 
1 0lnity y   , 

6 0lni a A    และ 
it  คือ คา่คลาดเคลื่อนของแบบจ าลอง 

1,2,3,..10i   คือจ านวนประเทศท่ีใช้ในการศกึษา  
โดยท่ี  1 2 3 4ln , ln , ln , lnit K it H it B itX s X s X s X n g        และ  

it  คือ คา่ความคลาดเคลื่อน 
 แบบจ าลองมีลกัษณะท่ีเป็น อนุกรมเวลาภาคตดัขวางเชิงพลวตั (Dynamic panel data) วิธีการ
ประมาณด้วยวิธี OLS จึงไม่เหมาะสมเพราะจะท าให้เกิดปัญหาความเอนเอียง และปัญหาตวัแปรอธิบายใน
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แบบจ าลองมีความสมัพนัธ์กบัตวัคลาดเคลื่อน (Endogeneity) ดงันัน้ ในการประมาณค่าแบบจ าลอง Panel ท่ี
เป็นพลวตัจึงใช้วิธีการตามแนวทางของ Arellano and Bond (1995) คือประมาณค่าแบบจ าลองโดย System 
GMM ซึ่งเป็นวิธีท่ีสามารถแก้ปัญหาความเอนเอียง เน่ืองจากการละเลยความสมัพันธ์ของตวัแปรอิสระกับค่า
ความคลาดเคลื่อน เพราะการประมาณด้วยวิธีดงักล่าวจะใช้ตวัแปรเคร่ืองมือ (Instrumental variables) เข้ามา
แทนตวัแปรท่ีมีปัญหาความสัมพันธ์กับค่าคลาดเคลื่อน ซึ่งการเลือกใช้ตวัแปรเคร่ืองมืออาจเกิดปัญหา over-
identification ท าให้ไม่สามารถหาเมตริกซ์ของพารามิเตอร์ท่ีท าให้ได้ค่าผลรวมก าลังสองน้อยท่ีสุด วิธีการ 
System GMM จะใช้ตวัแปรเคร่ืองมือท่ีเป็นค่าในอดีต (Lagged levels) และค่าความแตกต่าง (Differences) 
ระหวา่งสองช่วงเวลาเป็นตวัแปรเคร่ืองมือ และใช้การประมาณท่ีเป็นระบบสมการ (System of equations) 
 ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของอนุกรมเวลาภาคตัดขวางโดย จะมี
ระยะเวลา (Time series) เท่ากบั 15 ปี (2000-2014) แม้วา่ข้อมลูที่เป็นอนุกรมเวลาจะไม่มากนกั แต่แบบจ าลอง
ได้ท าการประมาณโดยใช้วิธีการของ Panel ซึ่งเป็นการประมาณท่ีช่วยลดปัญหาการละเลยตวัแปรท่ีส าคัญ 
(omitted-variable bias) โดยมีจ านวนหน่วยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ (Cross section)  10 ประเทศคือประเทศ
สมาชิกลุ่มอาเซียนคือ ประเทศบูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า สิงค์โปร์ ไทย และ
เวียดนาม  ตวัแปรท่ีน ามาใช้คือผลผลิตท่ีแท้จริงต่อหวัของประชากร (Real GDP per capita) อยู่ในรูปของ log 
เป็นตวัชีว้ดัอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ(lrgdp) ซึง่เป็นตวัแปรตาม ส าหรับตวัแปรอธิบายของแบบจ าลอง
สามารถแบ่งเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มท่ีหนึ่งตวัแปรพืน้ฐานของแบบจ าลองการเจริญเติบโต  โดยทุนมนุษย์ ( Hs )ใช้
ตวัชีว้ดัคืออตัราการลงทะเบียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (senroll)  ทุนทางกายภาพ (

Ks ) ใช้ตวัชีว้ดัคือ
สดัส่วนของการสะสมทุนต่อ GDP(fixedcap) ทุนทางการเงินสะท้อนพฒันาการทางด้านระบบการเงิน ( Bs ) ใช้
ตวัชีว้ดัคืออตัราสว่นปริมาณเงิน  M2/GDP (m2gdp) และ  n g    คืออตัราการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี 

 g  และอตัราค่าเสื่อม    ใช้เป็นค่าคงท่ีเท่ากบั 0.05 ตามแนวทางการศกึษาของ Barro (1991) และน ามา
ปรับด้วยอตัราการเจริญเติบโตของประชากร  n  ของประเทศต่างๆ ท่ีท าการศกึษา (apop) กลุ่มท่ีสองคือตวั
แปรท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ใช้สดัส่วนทางการค้าต่อ GDP (trade) และเร่ืองของการ
รวมกลุม่ทางการเงินใช้การไหลเข้าของเงินทุนสทุธิต่อ GDP(fdi) เน่ืองจากเมื่อมีการรวมกลุ่มทางการเงินมากขึน้
จะท าให้การไหลเข้าของเงินทนุเป็นไปได้เสรีมากขึน้ และกลุม่ท่ีสามคือตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัควบคมุลกัษณะเฉพาะ
อื่นๆ ของแต่ละประเทศใช้สดัส่วนค่าใช้จ่ายรัฐบาลต่อ GDP (gcon_gdp) อตัราเงินเฟ้อ (inf) และสดัส่วนของ
สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ต่อสินทรัพย์รวมทัง้หมด  (asset) ตัวแปร asset ถูกน าเข้ามาเพ่ือก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะประเทศเน่ืองจากประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศมีลกัษณะของระบบธนาคารท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมาก มีทัง้ประเทศท่ีมีพฒันาการของระบบธนาคารสงูและประเทศท่ียงัล้าหลงัในเร่ืองของระบบ
ธนาคารจงึได้น าตวัแปรดงักลา่วเข้ามาประมาณในแบบจ าลองด้วย 
 

ผลการศึกษา 
 การประมาณค่าแบบจ าลองจะท าเป็น 4 ลักษณะคือ 1.แบบจ าลองพืน้ฐานท่ียังไม่มีการใส่ตัวแปร
ควบคมุ (Model 1) 2. แบบจ าลองท่ีมีการใส่ตวัแปรควบคมุคือสดัส่วนค่าใช้จ่ายรัฐบาลต่อ GDP (Model 2) 3. 
แบบจ าลองท่ีมีการใสต่วัแปรควบคมุคือ สดัสว่นคา่ใช้จ่ายของรัฐบาลต่อ GDP และอตัราเงินเฟ้อ (Model 3) และ 
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แบบจ าลองท่ีมีการใส่ตวัแปรควบคมุ คือสดัส่วนค่าใช้จ่ายรัฐบาลต่อ GDP และ สดัส่วนสินทรัพย์ของธนาคาร
พาณิชย์ต่อสินทรัพย์รวมทัง้หมด (Model 4) เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างของตวัแปรท่ีน ามาใช้เพ่ือก าหนด
ลกัษณะเฉพาะของประเทศตา่งๆ วา่ตวัแปรใดมีบทบาทอย่างไร 

Table 1 Estimation Results 
---------------------------------------------------------------------------- 
                    Model            Model          Model           Model    
                      (1)             (2)             (3)             (4)    
---------------------------------------------------------------------------- 
L.lrgdp           0.00003***      0.00003***      0.00003***      0.00003*   
                   (0.01)          (0.01)          (0.00)          (0.09)    
 
apop             -0.08139        -0.00462        -0.02326        -0.02916    
                   (0.11)          (0.83)          (0.41)          (0.23)    
 
fixedcap          0.01006        -0.00741        -0.00506         0.00416    
                   (0.36)          (0.18)          (0.35)          (0.63)    
 
senroll           0.95368*        0.95687**       1.36291**       0.54734*    

                   (0.10)          (0.04)          (0.05)          (0.10)    
 
m2gdp             0.00589***      0.00460*        0.00541**       0.00649*** 
                   (0.00)          (0.05)          (0.02)          (0.01)    
 
trade             0.00242*        0.00057         0.00073         0.00246*   
                   (0.10)          (0.37)          (0.34)          (0.08)    
 
fdi               0.00769*        0.00792**       0.00965*        0.00818**  
                   (0.05)          (0.03)          (0.08)          (0.01)    
 
gcon_gdp                          0.02082         0.00788         0.00279    
                                   (0.45)          (0.73)          (0.85)    
 
inf                                               0.00412***                 
                                                   (0.00)                    
 
asset                                                             0.01450*   
                                                                   (0.09)    
---------------------------------------------------------------------------- 

N                     130             110             120             105    
---------------------------------------------------------------------------- 
Arellano-Bond  -1.85*      -1.66*  -1.52*  -1.93* 
test for AR(1)  (0.065)    (0.097)  (0.128) (0.053)  
---------------------------------------------------------------------------- 
Arellano-Bond  -1.50      -0.90  -1.75  -1.62 
test for AR(2)  (0.134)    (0.371)  (0.079) (0.105) 
---------------------------------------------------------------------------- 
Sargan test of    29.55     15.70  11.49  27.99 
overid. restrictions: (0.200)    (0.474)  (0.717) (0.216) 
---------------------------------------------------------------------------- 

Note p-values  in parenthesis  
*** imply significant at 1 percent, ** imply significant at 5 percent, and * significant at 10 percent 

 ผลจากการประมาณค่าแบบจ าลอง สามารถแสดงดงั Table 1 พบว่าในกลุ่มของตวัแปรหลกัพืน้ฐาน 
อตัราการเจริญเติบโตของประชากร (apop) เพ่ิมขึน้จะท าให้อตัราการเจริญเติบโตของประเทศลดลงทัง้นีต้วัแปร
ดงักลา่วไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติในทกุแบบจ าลอง ทนุทางกายภาพ (fixedcap) ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ  อตัราการ
ลงทะเบียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (senroll) และ M2/GDP (m2gdp) ในแบบจ าลองท่ี 1 ถงึแบบจ าลองท่ี 4 
เพ่ิมขึน้จะท าให้อตัราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึน้ และตวัแปรทัง้สองมีนยัส าคญัทางสถิติ  โดยการเพ่ิมขึน้ของทุนท่ีมี
ผลต่ออตัราการการเจริญเติบโตมากท่ีสุด คือการเพ่ิมขึน้ของทุนมนุษย์ โดยเมื่ออัตราการลงทะเบียนในระดับ
มธัยมต้น (senroll) เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้อตัราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจ (lrgdp) เพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 1 
เช่นเดียวกัน รองลงมาคือการเพ่ิมขึน้ของทุนทางการเงิน คือเมื่อสดัส่วนของปริมาณเงิน  M2/GDP (m2gdp) 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (lrgdp) เพ่ิมขึน้สงูสดุประมาณร้อยละ 0.006 โดย
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สรุปแล้วในเร่ืองของปัจจัยทุนมนุษย์ และทุนทางการเงิน สามารถแสดงโดยนัยได้ว่าประเทศท่ีมีระดบัของทุน
ดงักลา่วต ่าก็จะน าไปสูร่ะดบัของผลผลิตท่ีแท้จริงตอ่หวัของประชากรต ่า 
 ส าหรับตวัแปรท่ีให้ความสนใจในครัง้นีค้ือตวัแปรเร่ืองของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลทัง้การ
เปิดเสรีทางการค้าและทางการเงินพบวา่ในแบบจ าลอง 1 และ 4 สดัสว่นการค้าต่อ GDP (trade) มีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และมีนยัส าคญัทางสถิติ สดัส่วนเงินทุนไหลเข้า
สุทธิต่อ GDP (fdi) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจและมี
นยัส าคญัทางสถิติในทุกแบบจ าลอง โดยเมื่อ fdi เพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จะท าให้อตัราการเจริญเติบเพ่ิมขึน้ประมาณ
ร้อยละ 0.007-0.009 ซึง่สามารถแสดงโดยนยัได้วา่ การรวมกลุม่ภายในภมูิภาคอาเซียนท่ีจะท าให้เกิดการเปิดเสรี
ทางการเงินมากขึน้ ท าให้การไหลเข้าของเงินทุนท าได้ง่ายขึน้ จะท าให้เกิดการแข่งขนัทางการเงินมากขึน้ตามมา 
ต้นทนุทางการเงินต ่าลง เสริมสร้างให้เกิดการลงทนุและการเจริญเติบโตได้ นอกจากนี ้เมื่อเกิดการแข่งขนัมากขึน้
ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้ระบบการเงินมีการพฒันามากขึน้ในเร่ืองของประสิทธิภาพการด าเนินงานด้วย เมื่ออาเซียน
รวมกนัเป็นหนึง่เดียวในอนาคต การเช่ือมโยงทางการเงินของภูมิภาคอาเซียนก็จะเพ่ิมขึน้ เพราะเป็นภูมิภาคท่ียงั
เป็นท่ีดงึดดูใจของนกัลงทนุ โดยสรุปการรวมกลุม่เป็นโอกาสให้มีการไหลเข้าของเงินทุนเพ่ิมขึน้ เป็นโอกาสในการ
เพ่ิมการเจริญเติบโตให้ประเทศสมาชิกกลุม่ได้ย่ิงขึน้ไปอีก 
 ส าหรับตัวแปรควบคุม จะเป็นตัวแปรท่ีมีทิศทางความสัมพันธ์เป็นไปตามทฤษฎีกล่าวคือ สัดส่วน
คา่ใช้จ่ายของรัฐบาลตอ่ GDP (gcon_gdp) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจ เป็นไปตามสมมติฐานทางทฤษฎี เน่ืองมาจากผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลในเชิงหักลด 
(Crowding out effect) น้อยกว่าผลกระทบในเชิงทวีคณู (Multiplier effect) จึงส่งผลให้อตัราการเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีเพ่ิมขึน้  อย่างไรก็ตาม ตวัแปรดงักล่าวไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ตวัแปร
อตัราเงินเฟ้อ (inf) มีนยัส าคญัทางสถิติและมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัอตัราการเจริญเติบโตของระบบ
เศรษฐกิจซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทางทฤษฎี ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีลกัษณะของ
ระบบการเงินท่ีแตกตา่งกนั มีทัง้ประเทศท่ีใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัและระบบอตัราแลกเปลี่ยนคงท่ี
แบบต่างๆ ตามแนวทางในการรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนให้คงท่ี เมื่อเกิดการไหลเข้าของเงินทุน ส่งผลให้
ประเทศมีเงินส ารองทางการเพ่ิมขึน้ ท าให้ธนาคารกลางต้องเข้าท าการซือ้เงินตราตา่งประเทศและขายเงินสกุลใน
ประเทศเพ่ือรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนไว้ ส่งผลให้เกิดอตัราเงินเฟ้อได้ ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็น
ประเทศก าลงัพฒันา ซึง่ต้องการรักษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการส่งออกสินค้า และจูง
ใจให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ เพราะเช่ือว่าการส่งออกและการไหลเข้าของเงินทุนจะสามารถ
สร้างอัตราการเจริญเติบโตของประเทศได้ เมื่อเงินทุนจากต่างประเทศเพ่ิมขึน้ เงินเฟ้อเพ่ิมขึน้ แต่ประเทศมี
แนวโน้มท่ีจะมีอตัราการขยายตวัเพ่ิมขึน้จากการลงทุนและศกัยภาพในการส่งออกท่ีเพ่ิมขึน้ผ่านการรักษาระดบั
อตัราแลกเปลี่ยน ตวัแปรสัดส่วนสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ต่อสดัส่วนสินทรัพย์ของระบบธนาคารทัง้หมด 
(asset)  ตวัแปรตวันีเ้ป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและนยัส าคญักบัอตัราการเจริญเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้คือหากระบบธนาคารพาณิชย์มีการพัฒนาเพ่ิมขึน้  ขนาดของ
ธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึน้ ก็จะสง่ผลกระทบให้อตัราการเจริญเติบโตของประเทศเพ่ิมขึน้   
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 ตวัแปรท่ีเป็นค่าในอดีตของผลผลิต (L.lrgdp) ซึง่ในแบบจ าลองนีใ้ช้เป็นชีว้ดัค่าเร่ิมต้นของผลผลิต และ
เป็นตวัชีว้ดัเร่ืองของ Conditional convergence (ประเทศท่ีมีระดบัของผลผลิตต่อประชากรเร่ิมต้นต ่า จะมีอตัรา
การเจริญเติบโตท่ีเร็วกว่าประเทศท่ีมีระดบัผลผลิตต่อหวัของประชากรสงู) จากการประมาณสมัประสิทธ์ิของตวั
แปรดงักล่าวมีทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตซึง่แสดงว่าสมมติฐานเร่ือง Conditional convergence 
ไมเ่ป็นจริงในการประมาณครัง้นี ้ทัง้นีวิ้ธีการประมาณคา่ไมม่ีผลตอ่การแปลความหมายของสมัประสิทธ์ิของตวันี ้ 
 เพ่ือการเป็นการแสดงความน่าเช่ือถือของค่าสมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้จะแสดงค่าทดสอบทางสถิติของ 
AR(1) และ AR(2) เพ่ือทดสอบปัญหา Autocorrelation โดยสมติฐานหลกัหรือ HO คือ แบบจ าลองไม่มีปัญหา 
Autocorrelation และ ผลของ AR(1) ต้องปฏิเสธสมมติฐานหลกั และ ผลของ AR(2) ต้องยอมรับสมมติฐานหลกั 
(Arellano and Bond 1991) ผลจากค่าสถิติ AR(1) และ AR(2) เป็นไปตามเง่ือนไขทุกแบบจ าลอง แสดงว่าค่า
สมัประสิทธ์ิท่ีประมาณได้มีคณุสมบติั Consistent  นอกจากนีก้ารใช้วิธีประมาณด้วย System GMM จะต้องมี
การทดสอบปัญหาเร่ือง Overidentification ของตวัแปรท่ีมีน ามาใช้เป็นตวัแปรเคร่ืองมือในการประมาณค่าด้วย 
คา่สถิติท่ีใช้ทดสอบคือคา่ Sargan test โดยสมมติฐานหลกั หรือ HO ของการทดสอบคือ ชุดของตวัแปรท่ีน ามาใช้
เป็นตวัแปรเคร่ืองมือ (Instrumental variables) มีความเหมาะสม ซึง่จากคา่สถิติ Sargan test ยอมรับสมมติฐาน
หลกัในทกุแบบจ าลองท่ีร้อยละ 0.01 

 
สรุป 

 ผลการประมาณค่าแบบจ าลอง ASEAN 10 ประเทศ พบว่า ประเทศท่ีมีระดบัของทุนทางการเงิน และ
ทนุมนษุย์ต ่าจะน าไปสูร่ะดบัของผลผลิตท่ีแท้จริงตอ่หวัของประชากรท่ีต ่า ส าหรับตวัแปรท่ีให้ความสนใจตามงาน
ศกึษาในครัง้นีค้ือ ตวัแปรเก่ียวกบัเร่ืองของการรวมกลุ่มพบว่าตวัแปรสดัส่วนการค้าต่อ GDP และสดัส่วนเงินทุน
ไหลเข้าสุทธิต่อ GDP มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และมี
นยัส าคญัทางสถิติ ตวัแปรสดัสว่นสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ตอ่สดัสว่นสินทรัพย์ของระบบธนาคารทัง้หมด มี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัอตัราการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้คือ 
หากระบบธนาคารพาณิชย์มีการพฒันาเพ่ิมขึน้ ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึน้ ก็จะส่งผลกระทบให้
การเจริญเติบโตของประเทศเพ่ิมขึน้และตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ และนยัในเร่ืองประเทศท่ีมีระดบัผลผลิตต่อ
หัวของประชากรจะต ่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าประเทศท่ีมีระดับผลผลิตต่อหัวของประชากรสูง 
(Conditional convergence) ตามแนวคิดแบบจ าลองการเจริญเติบโตของ Solow ไม่จริงตามผลการศกึษาใน
ครัง้นี ้
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาการผลิตสิ่งทอเพ่ือการส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากัด มี
วตัถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) การวินิจฉัยสถานประกอบการของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั 2) การพฒันา
กระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั โดยค านงึถงึมาตรฐานข้อก าหนดสารตกค้างในผลิตภณัฑ์สิ่ง
ทอเพ่ือส่งเสริมการส่งออก และ 3) ประเมินผลการด าเนินงานการพฒันากระบวนการผลิตของ บริษัท บ้านฝ้าย
มดัย้อม จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า 1) การวินิจฉัยสถานประกอบการพบว่าบริษัทฯควรพฒันากระบวนการผลิต
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีต้องการสินค้าปลอดภัยไม่มีสารอนัตรายต่อสุขภาพเกินข้อก าหนดใน
มาตรฐานสารเคมีในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและมีแนวโน้มต้องการสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  2) การพัฒนา
กระบวนการผลิตเร่ิมจากการทดสอบการใช้สารเคมีของบริษัทฯ ในกระบวนการผลิตวิธีเดิมซึง่พบว่าผ้าฝ้ายขาว
และผ้าฝ้ายส าเร็จรูปไมผ่่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็นกรด-ด่าง ส่วนคณุภาพน า้ทิง้จากการย้อมสีผ้า
ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็นกรด-ด่าง แต่คณุภาพน า้ทิง้จากการแช่น า้ยาปรับผ้านุ่มไม่ผ่านเกณฑ์
การยอมรับมาตรฐานสารฟอร์มาลดีไฮด์ คณะผู้ วิจัยได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ผลิตเพ่ือท าการปรับปรุงการผลิต โดย
การแช่กรดน า้ส้ม และให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและพนกังานฝ่ายการผลิตของบริษัทฯ เก่ียวกบัการควบคมุคณุภาพการ
ย้อมและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยัในการผลิต ผลการทดสอบผ้าฝ้ายส าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตวิธี
ใหม ่พบวา่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเป็นกรด-ด่าง และน า้ทิง้จากการแช่น า้ยาปรับผ้านุ่มพบว่าสาร
ฟอร์มาลดีไฮด์ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน และ 3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
พฒันากระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยใช้แบบจ าลอง CIPP ด้วยการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ 
พบวา่บรรลผุลตามตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการทกุรายการ ซึง่จากกระบวนการผลิตวิธีใหมท่ี่มีความปลอดภยั
ต่อลกูค้า ผู้ผลิต และพนกังาน และสิ่งแวดล้อม โดยสามารถเพ่ิมราคาขายเพ่ิมขึน้ 1 เท่า จากสินค้าเดิม และได้
คณุภาพท าให้มีโอกาสในการยอมรับการสง่ออกไปตา่งประเทศ  จากผลการวิจยัครัง้นีม้ีข้อเสนอแนะ คือ 1) ด้าน
การผลิต ควรมีการกระจายอ านาจตดัสินใจเพ่ือให้การด าเนินงานคลอ่งตวัขึน้ 2) ด้านการตลาด ควรมีการพฒันา
ตราสินค้า “Baanfaimudyom” โดยการสื่อสารผ่านช่องทางตา่งๆ และการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินค้าท่ีชดัเจน 
3) ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดหาแรงงานท่ีมีฝีมือรองรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และ 4) ด้าน
มาตรฐานสินค้า บริษัทฯ ควรส่งเสริมให้พนักงานได้รับการแนะน าความรู้ในการพฒันาการผลิตเพ่ือการส่งออก 
และควรมีการออกแบบตราสินค้าเพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจถงึคณุภาพของสินค้าเสือ้ผ้ามดัย้อม  
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ABSTRACT 
The research of “The Development of Textile Production for Export: A Case Study of 

Baanfaimudyom Co., Ltd” aims to answer three objectives which are 1) to diagnose the establishment  
of  Baanfaimudyom Co., Ltd.  2) to develop the production process  of  Baanfaimudyom Co., Ltd  by 
being aligned with environmental standards concerning the chemical residues in textile products for 
export promotion and 3) to evaluate the project outcome of the textile production process for export of  
Baanfaimudyom Co., Ltd. The result  finds that 1) the  establishment diagnosis  of  the company finds 
that  the company should develop the production process to response the need of customers who 
want the safe products, no hazardous for health, i.e.,  exceed the chemical standard requirement in 
textile product and trends to have products to be friendly to environment. 2) the development of  the 
production process, starts from testing  the chemicals used of  the existing textile production process 
and the research finds that white cotton and cotton products do not meet the acceptable standard of 
acid – base. The waste water quality from the clothing dyes meet the standard of acid - base but 
waste water quality from soaking fabric softener does not meet the formaldehyde standard.  After 
adjusting the production process by soaking clothing in  Acetic Acid and applying quality control and 
safety guidelines in dyeing production process suggested by the research  team,  it finds that  the 
formaldehyde meet the acceptable standard.  3) the CIPP model  is employed to monitor, examine, 
and evaluate the outcome of this project and indicates that the key performance indicators are all 
achieved. From the new production process, it is safe for customers, producers, employees and 
environment. The company can increase the selling price by double from the existing products with 
required quality. This causes an increase in opportunity to accept the exporting to foreign countries. 
This research suggests that 1) Production aspect:  to give decentralized decision making for a 
flexible operation. 2) Marketing aspect:  to further develop its brand name - “Baanfaimudyom” and 
build its clear brand identity via all communication channels and creates the brand identity clearly 3) 
Administrative aspect:  to manage skilled labors to support a new business expansion. 4) Product 
standards: the company should invest in staff training by educating them with new production 
process for export; and to design products to communicate so that customers can understand the 
quality of tie-dye clothing products.  

 

ค าน า 
บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากัด จดัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีสินค้าหลกัคือเสือ้ผ้ามดัย้อม ซึ่ง

ลกูค้าของบริษัทฯ เป็นชาวตา่งชาติร้อยละ 60 เพ่ือสนองตอบความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการสินค้าท่ีปลอดภยั
ไมม่ีสารอนัตรายตอ่สขุภาพเกินข้อก าหนดของมาตรฐานสารอนัตรายส าหรับผลิตภณัฑ์สิ่งทอ บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องพฒันาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัตอ่ลกูค้า ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั 
ดงันัน้ การศกึษาการพฒันาการผลิตสิ่งทอเพ่ือการส่งออก : กรณีศกึษา บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั จะท าให้
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บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวางแผนและพฒันาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยดงักล่าว อีกทัง้เป็นการสร้างความพร้อมส าหรับการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ การศึกษานีจ้ึงมี
วตัถุประสงค์ท่ีส าคญั 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการวินิจฉัยสถานประกอบการของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม 
จ ากัด  2) เพ่ือศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จ ากัด โดยค านึงถึงมาตรฐาน
ข้อก าหนดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือส่งเสริมการส่งออก และ 3) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการ
พฒันากระบวนการผลิตของ บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศกึษาครัง้นีเ้ป็นข้อเท็จจริงท่ีได้มาจากการด าเนินงานของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์/แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์เชิงลึกกรรมการผู้ จัดการบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากัด และ
พนกังานท่ีท าหน้าท่ีผลิตเสือ้ผ้ามดัย้อมของบริษัทจ านวน 4 ราย การสงัเกตการณ์และการให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
กระบวนการผลิต การส่งวิเคราะห์สารเคมีในกระบวนการผลิต ในการศึกษานีป้ระกอบด้วยการวิเคราะห์เชิง
พรรณนาท่ีใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ตลอดจนการน าเสนอภาพ หรือ ตารางประกอบการ
พรรณนาข้อเท็จจริงและผลการด าเนินงานตา่งๆ รวมทัง้การติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานการพฒันา
กระบวนการผลิตของบริษัทฯ นอกจากนีม้ีการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การวินิจฉัยสถาน
ประกอบการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั (SWOT 
Analysis) และ 2) การศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยค านึงถึงมาตรฐานข้อก าหนดสาร
ตกค้างในผลิตภณัฑ์สิ่งทอเพ่ือส่งเสริมการส่งออก ซึง่ประกอบด้วย (1) การวางแผนพฒันากระบวนการผลิตของ
บริษัทฯ (2) การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยปรับปรุงกระบวนการผลิตให้
ปลอดภยัต่อลกูค้าด้วยวิธีการปรับปรุงการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตโดยค านึงถึงมาตรฐานข้อก าหนดสาร
ตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ปลอดภัยต่อสถานประกอบการทัง้ผู้ผลิตและพนกังาน
โดยแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและพนกังานท่ีเก่ียวข้อง และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ปลอดภยัต่อสิ่งแวดล้อม
โดยค านงึถงึมาตรฐานคณุภาพน า้ทิง้ (3) ติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ และแก้ไขเม่ือประสบปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน และ 3) การประเมินผลการด าเนินงานการพฒันากระบวนการผลิตของบริษัทฯ ท าการประเมินโดยใช้
แนวคิดแบบจ าลองซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) (Stufflebeam, 2002; เยาวดี รางชยักุล, 2546)
ดงัวิธีการประเมิน 4 ด้าน ดงัต่อไปนี ้ด้านท่ี (1)  การประเมินบริบท (Context: C) เป็นการประเมินระดบัการรับรู้
และความเข้าใจในวตัถุประสงค์และเป้าหมายโครงการของผู้ผลิต ด้านท่ี  (2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input: I) 
เป็นการประเมินคณุภาพของวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต และคณุภาพของผู้ผลิตและพนกังาน ด้านท่ี (3) การประเมิน
กระบวนการ (Process: P) เป็นการประเมินขัน้ตอนและกระบวนการผลิตปลอดภัยต่อลกูค้า ผู้ผลิต พนกังาน 
และสิ่งแวดล้อม และประเมินระดบัความพึงพอใจ/ความเข้าใจและประโยชน์ท่ีได้รับ 4 รายการ ได้แก่ (1) ระดบั
ความพงึพอใจของผู้ผลิตและพนกังานตอ่วิทยากรท่ีให้ค าแนะน า (2) การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการผลิต
สินค้าให้ปลอดภยัของผู้ผลิตแก่พนกังานฝ่ายผลิต (3) ความพึงพอใจของผู้ผลิตในการเข้าร่วมโครงการ และ (4) 
ความเข้าใจและประโยชน์ท่ีผู้ ผลิตได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ส าหรับด้านท่ี (4) การประเมินผลผลิต 
(Product: P) เป็นการประเมินสินค้าต้นแบบท่ีได้จากการพฒันากระบวนการผลิตวิธีใหม่น าไปต่อยอดผลิตภณัฑ์
ใหม ่และการสร้างมลูคา่เพ่ิมของสินค้า 
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ผลการวิจัย 
ผลการวินิจฉัยสถานประกอบการ 

ผลการวินิจฉยัสถานประกอบการโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร สรุป
ได้ว่าบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯมีการผลิตสินค้าส าหรับ ทุกเพศ ทุกวยั ตอบสนอง
ลกูค้าทัง้ในและตา่งประเทศ มีแบบและลวดลายให้ลกูค้าเลือกได้อย่างหลากหลายและมีลกัษณะลายเฉพาะของ
บริษัทฯ และ (2) บริษัทฯ มีการคดัเลือกชนิดของผ้าท่ีหลากหลายจากผู้จดัหาวตัถุดิบท่ีเช่ือถือได้ และมีอ านาจ
ตอ่รองกบัผู้จดัหาคอ่นข้างมาก ในสว่นของจดุออ่นของบริษัทฯ คือ (1) ผลิตภณัฑ์ของบริษัทเป็นงานท ามือท าให้มี
ข้อจ ากดัเร่ืองก าลงัการผลิต พนกังาน 1 คนผลิตได้ประมาณ 10 ชิน้ต่อวนั  (2) แรงงานของบริษัทฯมกัจะออกไป
ท าธุรกิจเอง และมีสว่นหนึง่กลบัมาเป็นคู่แข่งของบริษัทด้วย (3) แรงงานไม่ผสมสีตามสดัส่วนท่ีก าหนด ส่งผลให้
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้สงูกวา่ท่ีควรจะเป็น (4) บริษัทฯต้องพฒันาการผลิตให้ได้สินค้าท่ีปลอดภยัตอ่การสวมใสข่องลกูค้า 
(5) บริษัทมีช่องทางการจ าหน่ายสินค้าท่ีคอ่นข้างจ ากดั คือ มีการขายท่ีร้านจตจุกัรและออกงานแสดงสินค้า ทัง้นี ้
บริษัทยงัไม่มีการท ากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึงไม่สามารถด าเนินการซือ้ขายออนไลน์ได้ และ (6) 
บริษัทมีตราสินค้า “Baanfaimudyom” โดยยังไม่มีการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางต่างๆให้เป็นเอกลักษณ์ 
นอกจากนี ้บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั เกิดโอกาสในการท าธุรกิจ คือ กระแสความตระหนกัถึงภาวะโลกร้อน
ท าให้ผู้บริโภคนิยมสินค้าจากวตัถุดิบธรรมชาติ และการผลิตท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท าให้สินค้าของ
บริษัทเป็นท่ีนิยมมากขึน้ และอุปสรรคของบริษัทฯ คือ คู่แข่งในประเทศมีจ านวนมากขึน้จากเดิมมีผู้ผลิตผ้ามดั
ย้อมในประเทศไทยประมาณ 10 ราย ตอ่มาได้เพ่ิมเป็นประมาณ 20 ราย จากการที่พนกังานบางสว่นถกูวา่จ้างให้
ไปผลิตให้ผู้ผลิตรายอ่ืน และบางรายลาออกไปผลิตขายเอง โดยมกัผลิตสินค้าท่ีคณุภาพต ่ากว่า ต้นทุนต ่ากว่าแต่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับสินค้าของบริษัทฯ เพ่ือขายตัดราคา ส าหรับคู่แข่งในต่างประเทศ คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนซึง่ผลิตครัง้ละจ านวนมาก และราคาต ่ากวา่ 

จากการวินิจฉัยสถานประกอบการดงักล่าว คณะผู้ วิจยัและบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากัด ได้เห็นพ้อง
ต้องกันว่าควรพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าปลอดภัยไม่มีสารอันตรายต่อ
สุขภาพเกินข้อก าหนดในมาตรฐานสารเคมีในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและมีแนวโน้มต้องการสินค้าเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือมีโอกาสการยอมรับในตลาดเป้าหมายหลกั คือ ประเทศญ่ีปุ่ น โดยเร่ิมด าเนินงานในปี พ.ศ. 2559  
 

ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตโดยค านึงถึงมาตรฐานข้อก าหนดสารตกค้าง  
 โครงการการพฒันากระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั ได้พิจารณากระบวนการผลิต
ตัง้แตก่ารสง่มอบวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพมาเข้าสูก่ระบวนการผลิตเพ่ือให้ได้สินค้าเสือ้ผ้ามดัย้อมท่ีปลอดภยัต่อลกูค้า 
จงึต้องมีการทดสอบวตัถุดิบ คือ ผ้าฝ้ายขาวและผ้าฝ้ายส าเร็จรูป หากมีปัญหาในกระบวนการผลิตไม่ได้สินค้าท่ี
ปลอดภัยจะต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตโดยคณะผู้ วิจัยได้เชิญผู้ เช่ียวชาญมาแนะน าให้ผู้ ผลิตท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต นอกจากนี  ้การผลิตจะต้องมีความปลอดภัยต่อสถานประกอบการทัง้ผู้ ผลิตและ
พนกังานด้วย จึงมีการให้ค าแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและพนกังาน ในหวัข้อเร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมคณุภาพ
การย้อมสี การชัง่และการตวง ประโยชน์การชัง่ ตวง วดัท่ีมีมาตรฐาน และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การผลิต ตลอดจนการผลิตต้องมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงคุณภาพน า้ทิง้ ดังนัน้ จึงมีการ
ทดสอบคณุภาพน า้ทิง้จากกระบวนการผลิต จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้นได้น ามาใช้ในการวางแผนด าเนินงาน
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โครงการพฒันากระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั ซึง่ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) ศกึษา
ข้อมลูการใช้สารเคมี 2) การทดสอบผ้าฝ้ายขาวขาเข้า และผ้าฝ้ายส าเร็จรูปขาออกจากกระบวนการผลิตวิธีเดิม 
3) การทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตวิธีเดิม 4) การให้ค าแนะน าเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 5) การ
ด าเนินการปรับปรุงการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหม่ 6) การทดสอบผ้าฝ้ายส าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตวิธี
ใหม ่7) การทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม ่และ 8) การติดตามและประเมินผลตามวตัถุประสงค์ และ
ตวัชีว้ดั โดยก่อนการพฒันากระบวนการผลิตซึง่เรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตวิธีเดิมพบว่าบริษัทฯมีขัน้ตอนการ
ผลิตทัง้หมด 14 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสัง่ซือ้วตัถุดิบ 2) วาดแพทเทิร์นลงบนกระดาษ 3) การวางแบบและตดัผ้า
ตามแบบ 4) การเย็บผ้า 5) การน าผ้ามาล้างน า้ให้สะอาด 6) การย้อมสีผ้าด้วยสี Direct หรือ Reactive 7) การมดั
ลายด้วยผ้าหนงัสติ๊ก 8) การกดัสีผ้าด้วยคลอรีน 9) การจุ่มซิลิเกต 10) การลงสีผ้า 11) การหมกัผ้า 12) การแกะ
มดัลายและการล้างผ้าให้สะอาด 13) แช่น า้ยาปรับผ้านุ่ม 14) การเหว่ียงแห้ง และหลงัการพัฒนากระบวนการ
ผลติกลา่วคือเป็นวิธีการผลิตแบบใหมบ่ริษัทฯได้เพ่ิมขัน้ตอนการผลิตอีก 1 ขัน้ตอน คือขัน้ตอนการผลิตท่ี 13 เร่ือง
การแช่กรดน า้ส้ม วิธีการผลิตแบบใหม่จึงมีทัง้หมดรวม 15 ขัน้ตอน ส าหรับผลการด าเนินงานของ 8 กิจกรรม
ดงักลา่วของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิตซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีการผลิตแบบเดิม ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี 1 - 3 มี
รายละเอียดและผลการด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้ 

กิจกรรมท่ี 1 ศกึษาข้อมลูการใช้สารเคมี ประกอบด้วย 
1.1 การสัง่ซือ้วตัถดุิบผ้าฝ้ายขาว และสีย้อมผ้าโดยมาตรฐานข้อก าหนดสารเคมีในผลิตภณัฑ์สิ่งทอของ

ประเทศไทยและญ่ีปุ่ นด้วย ซึ่งได้ระบุไว้ในส่วนผสมของสาร Aromatic Amines 24 ชนิด ต้องมีไม่เกิน 30 
มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม สารที่ท าการทดสอบในผ้าฝ้ายขาว ได้แก่ ฟอร์มาลดีไฮด์ และความเป็นกรด-ดา่ง  

1.2 การย้อมสีผ้าโดยใช้สี Direct หรือใช้สี Reactive ในขัน้ตอนการผลิตท่ี 6 และการแช่น า้ยาปรับผ้านุ่ม
ในขัน้ตอนการผลิตท่ี 13 สารท่ีท าการทดสอบในน า้ทิง้ ได้แก่ ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์โครเมียม         
ไตรวาเลนต์โครเมียม ฟอร์มาลดีไฮล์ คลอรีนอิสระ และความเป็นกรด-ดา่ง  

1.3 การแช่น า้ยาปรับผ้านุ่ม สารท่ีท าการทดสอบในผ้าส าเร็จรูป ได้แก่ ฟอร์มาลดีไฮด์ Azo Dyes และ
ความเป็นกรด-ดา่ง                                                     

กิจกรรมท่ี 2 การทดสอบผ้าฝ้ายขาวขาเข้า และผ้าฝ้ายส าเร็จรูปขาออกจากกระบวนการผลิตวิธีเดิม ประกอบด้วย  
2.1 ข้อมลูสี (Direct) ท่ีซือ้จากบริษัท โอ อาร์ เคมีคอล จ ากดั ได้ผ่านมาตรฐานข้อก าหนดสารเคมีในกลุม่ Azo Dyes                                  

 2.2 ผ้าฝ้ายขาวขาเข้าผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานสารฟอร์มาลดีไฮด์ แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ
มาตรฐานความเป็นกรด-ด่าง ส่วนผ้าฝ้ายส าเร็จรูปผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานสารฟอร์มาลดีไฮด์ และ
สารเคมีในกลุม่ Azo Dyes 24 ชนิด แตไ่มผ่่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็นกรด-ดา่ง     
 กิจกรรมท่ี 3 การทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตวิธีเดิม ประกอบด้วย 

3.1 ทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการย้อมสีผ้าจากขัน้ตอนการผลิตขัน้ตอนการผลิตท่ี 6 โดยทดสอบค่า
ความเป็นกรด-ดา่ง ปรอท แคดเมียม ตะกัว่ เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ไตรวาเลนต์โครเมียม สารฟอร์มาลดีไฮด์และ
คลอรีนอิสระ ผลการทดสอบพบวา่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานความเป็นกรด-ดา่งและผ่านเกณฑ์การยอมรับ
มาตรฐานคณุภาพน า้ทิง้ในพวกสารเคมีตา่งๆ 
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3.2 ทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตทัง้หมดจากขัน้ตอนการผลิตท่ี 13 จากการแช่น า้ยาปรับผ้านุ่ม 
โดยทดสอบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว เฮกซะวาเลนต์โครเมียม ไตรวาเลนต์โครเมียม 
ฟอร์มาลดีไฮด์ และ คลอรีนอิสระ ผลการทดสอบพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานการยอมรับความเป็นกรด -ด่างและ
ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานคุณภาพน า้ทิง้พวกสารเคมีต่างๆ ท่ีทดสอบยกเว้นสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ผ่าน
เกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน 

ดงันัน้ ตามกระบวนการวิธีการผลิตแบบเดิม ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ีได้ผ่านเกณฑ์
การยอมรับมาตรฐานสารเคมี ได้แก่ กิจกรรมท่ี  2.1 และ 3.1 ส่วนกิจกรรมท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน 
ได้แก่ กิจกรรมท่ี 2.2 และ 3.2 กลา่วคือ ผ้าฝ้ายขาวขาเข้าและผ้าฝ้ายส าเร็จรูปไมผ่่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน
ความเป็นกรด-ด่าง ส่วนน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตทัง้หมดจากขัน้ตอนการผลิตท่ี 13 จากการแช่น า้ยาปรับผ้า
นุ่มพบว่าสารฟอร์มาลดีไฮด์ไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน ท าให้ไม่มีโอกาสได้รับการยอมรับจากประเทศ
ญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาดเป้าหมายหลกั 

หลังการพัฒนากระบวนการผลิต กล่าวคือเป็นวิธีการผลิตแบบใหม่ซึ่งบริษัทฯ ได้รับค าแนะน าจาก
คณะผู้ วิจยัและผู้ เช่ียวชาญในการพฒันากระบวนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมท่ี 4 – 8 มีรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

กิจกรรมท่ี 4 การให้ค าแนะน าเพ่ือพฒันากระบวนการผลิต ประกอบด้วย                                                                   
4.1 คณะผู้ วิจยัจงึได้ให้ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเพ่ือพฒันากระบวนการผลิตให้เหมาะสมกบัปัญหาท่ีพบ

ดงักลา่ว เพ่ือปรับคา่ความเป็นกรดดา่ง และสารฟอร์มาลดีไฮด์ให้ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน                 
4.2 คณะผู้ วิจยัได้เชิญผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและพนกังานฝ่ายการผลิตของบริษัทฯในหวัข้อ 

4 เร่ืองได้แก่ (1) การควบคมุคุณภาพการย้อม (2) การชัง่และการตวง (3) ประโยชน์การชัง่ตวงวดัท่ีมีมาตรฐาน 
และ(4) แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัความปลอดภยัในการผลิต 

กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินการปรับปรุงการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหม่ ประกอบด้วย 
5.1 คณะผู้ วิจยัได้ให้ผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้อยู่ในเกณฑ์การยอมรับ

มาตรฐานของความเป็นกรด-ดา่ง และสารฟอร์มาลดีไฮด์ โดยปรับเพ่ิมขัน้ตอนการผลิตเพ่ิมขึน้อีก 1 ขัน้ตอน จาก
วิธีเดิม 14 ขัน้ตอน ปรับเป็น 15 ขัน้ตอนการผลิต โดยเพ่ิมขัน้ตอนการผลิตท่ี 13 เร่ืองการแช่กรดน า้ส้มและบริษัทฯ 
ได้ด าเนินการปรับปรุงการผลิตตามวิธีการผลิตแบบใหมต่ามท่ีผู้ เช่ียวชาญให้ค าแนะน า 

กิจกรรมท่ี 6 การทดสอบผ้าฝ้ายส าเร็จรูปจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ประกอบด้วย                                          
6.1 ทดสอบผ้าฝ้ายส าเร็จรูป ค่าความเป็นกรด-ด่างจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    

การยอมรับความเป็นกรดดา่ง 
กิจกรรมท่ี 7 การทดสอบน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ ประกอบด้วย                                                    
7.1 ทดสอบน า้ทิง้จากจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ขัน้ตอนการผลิตท่ี 14 จากการแช่น า้ยาปรับผ้านุ่ม

ทดสอบคา่สารฟอร์มาลดีไฮด์ มีคา่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน 
ดงันัน้ ตามกระบวนการวิธีการผลิตแบบใหมด่งัท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมท่ี 6.1 และ 7.1 ได้

ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน 
กิจกรรมท่ี 8 การติดตามและประเมินผลตามวตัถปุระสงค์ และตวัชีว้ดั                                                  
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โดยสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท         
บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั บรรลตุามตวัชีว้ดัในทกุรายการ ดงัจะกลา่วในหวัข้อตอ่ไป  
 

ผลการตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิต 
ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้าย     

มดัย้อม จ ากดั ปรากฏผลดงันี ้
1) การติดตามผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิต ผลการด าเนินงาน 8 กิจกรรม 

ดงักลา่วมีจ านวน 3 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 6 และกิจกรรมท่ี 7 ท่ีเป็นไปตามระยะเวลาท่ีได้ก าหนดไว้
ในแผน และมีจ านวน 5 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 2 ถงึกิจกรรมท่ี 5 และกิจกรรมท่ี 8 ท่ีไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีได้
ก าหนดไว้ในแผน เน่ืองจากขัน้ตอนในการส่งตวัอย่างไปทดสอบยงัหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีรับรองมาตรฐานใช้
ระยะเวลาด าเนินการเป็นระยะเวลาหนึง่ จงึเกิดความลา่ช้าตามมาเกินกวา่ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนงาน  

2) การประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตได้ท าการประเมินโดยใช้แนวคิด
แบบจ าลองซิปป์ของสตฟัเฟิลบีม ตามตวัชีว้ดัท่ีคณะผู้ วิจยัได้ปรึกษาหารือร่วมกบับริษัทฯ แล้วได้ก าหนดตวัชีว้ดั
ความส าเร็จของโครงการร่วมกันแล้วปรากฏว่า การด าเนินงานบรรลุผลตามตัวชีว้ัดดังกล่าวทุกรายการเมื่อ
พิจารณารายด้านมีรายละเอียดดงันี ้(1) ด้านบริบท (2) ด้านปัจจยัน าเข้า (3) ด้านกระบวนการ (4)  ด้านผลผลิต 
โดยด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ ใช้เกณฑ์ในการก าหนดค่าไว้ 5 ระดับ คือ มีค่าตัง้แต่     
ร้อยละ 0-20,  มากกว่าร้อยละ 20-40, มากกว่าร้อยละ 40-60, มากกว่าร้อยละ 60-80 และมากกว่าร้อยละ 80 
ขึน้ไป แสดงว่ามีระดบัการรับรู้หรือความพึงพอใจ หรือความรู้ความเข้าใจ หรือประโยชน์ท่ี ได้รับอยู่ในระดบัต ่า, 
ค่อนข้างต ่า, ปานกลาง, ค่อนข้างสูง และระดบัสูง ตามล าดบั ซึ่งมีรายละเอียดด้านตวัชีว้ดัและการประเมินผล
การด าเนินงานโครงการพฒันากระบวนการผลิตของบริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั ดงันี ้

1) ด้านบริบท ได้ก าหนดตวัชีว้ดั คือ การรับรู้และเข้าใจของผู้ผลิตถึงวตัถุประสงค์ กระบวนการในการ
ด าเนินงาน และเป้าหมายของการด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการผลิตอยู่ ในระดบัสูง คือ ได้คะแนน
มากกว่าร้อยละ 80.00 ขึน้ไป ผลการประเมินพบว่าผู้ผลิตในภาพรวมเฉลี่ยได้คะแนนอยู่ในระดบัสงู กล่าวคือได้
คะแนนร้อยละ 100.00 แสดงวา่บรรลผุลการด าเนินงานของโครงการตามตวัชีว้ดัท่ีได้ก าหนดไว้ 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้ก าหนดตัวชีว้ัด 2 ตัว ได้แก่ (1) คุณภาพของวัตถุดิบ ผ่านเกณฑ์การยอมรับ
มาตรฐานสารเคมีทุกสารท่ีด าเนินการตรวจทดสอบ ผลการประเมินพบว่าวตัถุดิบผ้าฝ้ายขาวขาเข้าได้มาผ่าน
กระบวนการผลิตวิธีใหม่ ผลปรากฏว่าผ้าฝ้ายส าเร็จรูปมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.89 ซึ่งผ่านเกณฑ์การ
ยอมรับมาตรฐาน(2) คุณภาพของผู้ ผลิตและพนักงานพิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ ผลิตและ
พนกังานเม่ือได้รับฟังค าแนะน าให้ความรู้ในหวัข้อต่างๆ อยู่ระดบัสงู คือ ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80.00 ขึน้ไป  
ผลการประเมินพบว่าระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ผลิตและพนักงานเมื่อรับฟังค าแนะน าให้ความรู้ในหัวข้อ
ต่างๆ จากคณะผู้ วิจัยและผู้ เช่ียวชาญ ได้รับคะแนนภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ได้คะแนนร้อยละ 
87.00   

3) ด้านกระบวนการ ได้ก าหนดตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่ (1) ขัน้ตอนและกระบวนการผลิตปลอดภยัต่อลกูค้า 
ผู้ผลิต และพนกังาน และสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานสารเคมีทุกสารท่ีด าเนินการตรวจทดสอบ 
ผลการประเมินพบวา่ (1.1) ด้านผลผลิตท่ีออกจากกระบวนการ ตวัอย่างการทดสอบผ้าฝ้ายส าเร็จรูปขาออกจาก
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กระบวนการผลิตวิธีใหม ่มีคา่ความเป็นกรด-ดา่งเท่ากบั 6.89 ซึง่มีคา่ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐาน (1.2) ด้าน
คณุภาพน า้ทิง้โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ตวัอย่างน า้ทิง้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ มีค่าสารฟอร์มาลดีไฮด์น้อย
กว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานการปล่อยน า้เสียจากโรงงานอตุสาหกรรม     
(2) ระดบัความพงึพอใจ/ความเข้าใจและประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดบัสงู คือ ได้คะแนนมากกวา่ร้อยละ 80.00 ขึน้
ไปใน 4 รายการต่อไปนี ้ได้แก่ 1) ระดบัความพึงพอใจของผู้ผลิตและพนกังานต่อวิทยากรท่ีให้ค าแนะน า  ผลการ
ประเมินพบว่าในภาพรวมเฉลี่ยได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงโดยได้ระดับคะแนนร้อยละ 92.80       
2) ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสินค้าให้ปลอดภัยของผู้ผลิตแก่พนักงานฝ่ายผลิต ผลการประเมิน
พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยได้คะแนนร้อยละ 83.80  3) ความพึงพอใจของผู้ผลิตในการเข้าร่วมโครงการ ผลการ
ประเมินพบว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ยได้รับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัสงูโดยได้คะแนนร้อยละ 99.30  และ    
4) ความเข้าใจและประโยชน์ ท่ีผู้ผลิตได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพฒันากระบวนการผลิตอยู่ระดบัสงู คือ ได้
คะแนนมากกว่าร้อยละ 80.00 ขึน้ไป ผลการประเมินพบว่า ก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการได้คะแนนในภาพรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดบัสงูโดยได้คะแนนร้อยละ 100.00 ทัง้ 4 รายการนัน้มีคะแนนมากกวา่ร้อยละ 80 แสดงว่าบรรลผุล
การด าเนินงานของโครงการตามตวัชีว้ดัท่ีได้ก าหนดไว้ 

4) ด้านผลผลิต ได้ก าหนดตวัชีว้ดั 2 ตวั ได้แก่ (1)  มีต้นแบบสินค้าจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ และการน า
สินค้าต้นแบบไปต่อยอด โดยมีการต่อยอดได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่น้อยกว่า 10 แบบ ผลการประเมิน พบว่า ผู้ผลิตมีการ
น าต้นแบบผลิตภณัฑ์จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ไปต่อยอดเป็นเสือ้ผ้าแบบใหม่ๆ จ านวน 10 แบบ มีการก าหนดตรา
สินค้า(Brand) ของเสือ้ผ้าแบบใหม่ คือ แบรนด์พาลิน (Palin) (2) สร้างมลูค่าเพ่ิมของสินค้าโดยพิจารณาราคาขายของ
ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ิมขึน้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50.00 ผลการประเมิน พบวา่ ผู้ผลิตมีการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัสินค้าผ้าฝ้าย
มัดย้อมท่ีได้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ท่ีมีความปลอดภัยต่อลูกค้า ผู้ ผลิต และพนักงาน และสิ่งแวดล้อม โดย
สามารถเพ่ิมราคาขายเพ่ิมขึน้ 1 เท่า จากสินค้าเดิมท่ีได้จากกระบวนการผลิตวิธีเดิม โดยราคาเฉลี่ยจากกระบวนการ
ผลิตวิธีใหม่อยู่ท่ี 1,500 บาท ส าหรับเสือ้ กางเกง และชุดกระโปรง นัน่คือ ราคาขายของผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
100.00  แสดงว่าบรรลุผลการด าเนินงานของโครงการตามท่ีได้ก าหนดไว้ และสินค้าได้คณุภาพท าให้มีโอกาสในการ
ยอมรับการสง่ออกไปต่างประเทศ   

 

วิจารณ์ 
การประเมินผลการด าเนินงานโครงการการพฒันาการผลิตสิ่งทอเพ่ือการสง่ออก: กรณีศกึษา บริษัท บ้านฝ้าย

มดัย้อม จ ากดั ได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ตามท่ีได้ตัง้ไว้ทกุประการ แตก่ารด าเนินงานโครงการยงัประสบปัญหาและอปุสรรค
บางประการดงันี ้1) ปัญหาและอปุสรรคจากการท่ีบุคลากรของบริษัทฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการพฒันาการ
ผลิตเพ่ือการสง่ออก 2) ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินกิจกรรมของโครงการ พบวา่มีปัญหาในเร่ืองของเวลาใน
การพฒันาของโครงการและระยะเวลาในการด าเนินงานล่าช้ากว่าท่ีวางแผนการด าเนินงานโครงการไว้ และการ
ปฏิบตัิงานจริงเพ่ือสร้างสินค้าต้นแบบจากกระบวนการผลิตวิธีใหม่จึงเกิดความล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาท่ีก าหนด
ในแผนงาน นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีปัญหาและอปุสรรคในเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทฯท่ีมีค่อนข้าง
จ ากัด กล่าวคือ มีเพียงการขายท่ีร้านจตุจักร การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ช่องทางการขายทางออนไลน์ทาง 
Facebook และ Instragram บริษัทฯ มีคู่แข่งท่ีเลียนแบบผลิตภัณฑ์เสือ้ผ้ามดัย้อมเพ่ิมขึน้ และพนักงานของ
บริษัทฯ ยงัต้องพฒันาทกัษะในการบริหารงาน และความเป็นผู้น า 
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สรุป 
การพัฒนาการผลิตสิ่งทอเพ่ือการส่งออก: กรณีศึกษา บริษัท บ้านฝ้ายมัดย้อม จ ากัด เพ่ือศึกษาการพัฒนา

กระบวนการผลิตโดยค านึงถึงมาตรฐานข้อก าหนดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือส่งเสริมการส่งออก ปรากฎว่าใน
กระบวนการผลิตวิธีใหม่ท่ีแนะน าโดยคณะผู้ วิจัยและผู้ เช่ียวชาญได้ผ่านเกณฑ์การยอมรับมาตรฐานสารตกค้างใน
ผลิตภณัฑ์สิ่งทอ และการประเมินผลการด าเนินงานการพฒันากระบวนการผลิตของ บริษัท บ้านฝ้ายมดัย้อม จ ากดั ปรากฎว่า
บรรลผุลตามตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการทุก รายการ  แสดงว่าบริษัทฯ ซึง่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กจ าเป็นต้องมี
ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้ให้ค าแนะน าการปรับปรุงกระบวนการผลิตจนบริษัทฯ ได้น าความรู้มาใช้ในการปรับปรุงการผลิตท่ี
สามารถบรรลผุลตามตวัชีว้ดัโครงการท่ีบริษัทฯ  ได้ก าหนดไว้ 

การวิจัยครัง้นีม้ีข้อเสนอแนะการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังนี ้1) ด้านการผลิต ควรมีการกระจายอ านาจ
ตัดสินใจสู่หัวหน้างานระดับกลางท่ีสามารถตัดสินใจในบางเร่ืองได้แทนการตัดสินใจแต่เพียงผู้ เดียว เพ่ือให้การ
ด าเนินงานคล่องตวัขึน้ 2) ด้านการตลาด ควรมีการพฒันาตราสินค้า “Baanfaimudyom” โดยการสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ และการสร้างเอกลกัษณ์ของตราสินค้าท่ีชดัเจน และควรเพ่ิมการท ากิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เช่น 
Instagram Facebook Website ควรมีการพฒันาช่องทางการสื่อสารและน าเสนอสินค้าเป็นภาษาญ่ีปุ่ นซึง่เป็นตลาด
เป้าหมายหลกั 3) ด้านการบริหารจัดการ ควรมีการจัดหาแรงงานท่ีมีฝีมือรองรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การ
บริหารต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ 4) ด้านมาตรฐานสินค้า บริษัทฯ ควรมีการพัฒนาคู่มือ
การผลิตในแต่ละขัน้ตอนและมีการจดบันทึกข้อมูลการผลิตเพ่ือให้การท างานมีคุณภาพและมาตรฐานแทนการใช้
ความจ า ควรสง่เสริมให้พนกังานได้รับการแนะน าความรู้ในการพฒันาการผลิตเพ่ือการส่งออก และควรมีการออกแบบ
ตราสินค้าเพ่ือสื่อสารให้ผู้ บริโภคเข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าเสือ้ผ้ามัดย้อมท่ี ได้จากกระบวนการผลิตวิธีใหม่ท่ี
พฒันาขึน้ในการวิจยัครัง้นี ้เช่น การระบุค าว่า Non-Azo Dyes, Formaldehyde Approval เป็นต้น ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การศึกษาครัง้ต่อไปคือควรมีการศกึษาการพฒันาเคร่ืองย้อมผ้าแทนกระบวนการย้อมแบบเดิมท่ีท าด้วยมือ และ
ควรมีการศึกษาการพัฒนาเคร่ืองหมายคณุภาพสิ่งทอไทยท่ีได้รับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ฉลากสิ่งทอจาก
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากนี ้ควรมีการศึกษาโดยเพ่ิมตัวชีว้ัดท่ีใช้ในการประเมินผลตาม
แบบจ าลอง CIPP เช่น ตวัชีว้ดัในการประเมินปัจจยัน าเข้าเก่ียวกบัคณุภาพของเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และตวัชีว้ดัใน
การประเมินผลผลิตเก่ียวกบัการลดต้นทนุการผลิต เป็นต้น 
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  ผลิตภาพแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
Labour Productivity in Lao People’s Democratic Republic 
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บทคัดย่อ 

การศกึษาผลิตภาพแรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว.) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ค านวณค่าผลิตภาพแรงงานและเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้างในระดับมหภาคและในสาขา
เศรษฐกิจหลักของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษาพบว่าผลิตภาพแรงงานใน
ระดบัมหภาคในช่วงปี ค.ศ.1990 - 2013 มีอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 9.36 ต่อปี โดยสาขาอตุสาหกรรมมี
อตัราการเพ่ิมขึน้เฉลี่ยสงูสดุร้อยละ 14.25 รองลงมา ได้แก่ สาขาการเกษตร และสาขาบริการ มีอตัราการเพ่ิมขึน้
โดยเฉลี่ยร้อยละ 6.78 และร้อยละ 5.76  ต่อปี การเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานกบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1991-2013 แสดงวา่ผลิตภาพแรงงานในระดบัประเทศมีคา่สงูกวา่อตัราคา่จ้างขัน้ต ่าเฉลี่ยร้อยละ 61.65 โดย
สาขาอตุสาหกรรมมีผลิตภาพแรงงานสงูกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าเฉลี่ยสงูสดุร้อยละ 88.98 รองลงมา ได้แก่ สาขา
บริการและสาขาเกษตรกรรม ซึง่มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าเฉลี่ยร้อยละ 85.34 และ ร้อยละ 
30.07 ตามล าดบั ผลการศกึษาครัง้นีส้ามารถใช้เป็นแนวทางในการก าหนดอตัราคา่จ้างแรงงานใน สปป. ลาว  

 
ABSTRACT 

This study aims to calculate labour productivity and compare labour productivity to the wage rates 
both at the macro and major sectoral level in Lao People’s Democratic Republic. The results show that labour 
productivity at the macro level increased averagely 9.36 percent per year during 1990 - 2013. Labour 
productivity of industrial sector increased averagely 14.25 percent, followed by service and agricultural 
sector with average increasing rate of 6.78 and 5.76 percent per year. The comparison of labour productivity 
to minimum wage rates during 1991-2013 show that labour productivity is higher than the national minimum 
wage by an average of 61.65 percent. This ratio is higher up to 88.98 percent in manufacturing sector, 
followed by agriculture and service sectors with the rate of 85.34 and 30.07 percent, respectively. These 
results could be used as a guideline for wage determination in Lao PDR.   
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ค าน า 
ภายใต้ข้อก าหนดตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ การจดัสรรทรัพยากรแรงงานจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อ

มลูคา่ของผลิตภาพสว่นเพ่ิมของแรงงาน (MPL) เท่ากบัอตัราคา่จ้าง ส าหรับในประเทศท่ีพฒันาแล้วข้อมลูเก่ียว 
กบัตวัแปรทัง้สองอาจจะมีอยู่พร้อมต่อการใช้งานทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ แต่ในประเทศก าลงัพฒันาอาจไม่
เป็นเช่นนัน้ ดงัเช่น ในกรณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ซึง่เป็นประเทศหนึ่งท่ีมีความ
จ ากดัในด้านข้อมลูทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นต้องอาศยัข้อมลูจากต่างประเทศเป็นส าคญั นอกจากนี ้ยงัไม่มีการวดั
ผลิตภาพแรงงานตามหลกัการทางวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมกัจะต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการก าหนดค่าจ้าง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า การศึกษาครัง้นี อ้าจเป็นความพยายามครัง้แรกในการวัดดัชนีผลิตภาพ
แรงงานของ สปป. ลาว ท่ีอยู่บนพืน้ฐานของกรอบทฤษฎี ในทางปฏิบัติการก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าของ สปป. 
ลาว จะขึน้อยู่กบัผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องและผู้มีอ านาจในการตดัสินใจไม่ได้อาศยัหลกัการทางทฤษฎี  จึงเป็นท่ีสงสยั
ว่าอตัราค่าจ้างท่ีเป็นอยู่ใน สปป. ลาว สะท้อนให้เห็นถึงผลิตภาพแรงงานอย่างแท้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่แล้วอตัรา
ค่าจ้างควรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ค าถามเหล่านีจ้ึงเป็นท่ีมาของวตัถุประสงค์ในการศึกษานีค้ือเพ่ือค านวณค่า
ผลิตภาพแรงงานและเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานกบัอตัราคา่จ้างในระดบัมหภาคและในสาขาเศรษฐกิจหลกัของ 
สปป. ลาว ซึง่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดคา่จ้างและการจดัท าฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องใน สปป. ลาว ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 Fabricant (1969) ให้ความหมายว่าผลิตภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างปริมาณของสินค้าและ
บริการท่ีผลิตได้กบัปริมาณทรัพยากรหรือปัจจยัท่ีใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเหล่านัน้ และส าหรับสินค้าบริการท่ี
ผลิตโดยใช้ปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุนร่วมกัน ถ้าปัจจยัตวัใดตวัหนึ่งท่ีใช้ในการผลิตเพ่ิมขึน้ก็จะท าให้ผลผลิต
เพ่ิมขึน้ด้วย เช่น ผลผลิตอาจจะเพ่ิมขึน้ซึง่เป็นผลมาจากการเพ่ิมปัจจยัแรงงานเพียงอย่างเดียวในขณะท่ีปัจจยัทุน
คงท่ี วิธีการวดัการเพ่ิมขึน้ของผลผลิตของแรงงานเรียกว่า ผลิตภาพของแรงงาน ซึ่งสามารถวดัได้ทัง้ผลิตภาพ
แรงงานทัง้หมด (TP) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (APL) และ ผลิตภาพแรงงานส่วนเพ่ิม (MPL) (Ferguson and 
Maurice, 1978; ประดิษฐ์ ชาสมบตัิ, 2526) ส าหรับการวดัผลิตภาพแรงงานสามารถวดัได้ทัง้ในระดบัมหภาค
และระดบัจลุภาคหรือสถานประกอบการ (สมุาลี สนัติพลวฒิุ ศภุชาติ สขุารมณ์ รสดา เวษฎาพนัธุ์ และ สมหมาย 
อดุมวิทิต,  2547; นนท์  บญุเรือง, 2548; สมุาลี สนัติพลวฒิุ และคณะ, 2550)  
  

การรวบรวมข้อมูล กล่าวโดยเฉพาะส าหรับการวดัผลิตภาพแรงงานในระดบัมหภาคซึง่เป็นการศกึษา
ครัง้นี ้หมายถงึการวดัผลิตภาพแรงงานในระดบัประเทศและในสาขาการผลิตหลกั ซึง่มกัจะมีการวดัออกมาในรูป
ดชันีผลิตภาพแรงงาน (Labour Productivity Index: LPI) เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบคา่ของระดบัและอตัราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานได้อย่างชดัเจน รวมทัง้การวดัผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ือเปรียบเทียบกบัอตัรา
คา่จ้างขัน้ต ่า ข้อมลูที่ใช้ในการศกึษาเป็นข้อมลูทุติยภูมิท่ีรวบรวมจากธนาคารโลก (World Bank, 2015a; World 
Bank, 2015b;  World Development Indicator, 2014; International Labour Organization, 2005) รวมทัง้
จากเอกสารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ Ministry of Information Lao PDR (2015) งานวิจยัเก่ียวกบัอตัราค่าจ้าง
ขัน้ต ่า อตัราคา่จ้างท่ีแท้จริง ผลิตภาพแรงงาน และแนวโน้มคา่จ้างในอฟัริกา (Nir Klein, 2012) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 2 สว่น คือ 
1) การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปร้อยละ 

สดัส่วนและอตัราการเปลี่ยนแปลง เพ่ืออธิบายถึงโครงสร้างของมลูค่าผลผลิต การจ้างงาน อตัราค่าจ้าง และผลิต
ภาพแรงงานของภาคเศรษฐกิจโดยรวมและรายสาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอตุสาหกรรม และสาขาบริการ  

2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการค านวณค่าผลิตภาพแรงงานในรูปดชันี
ผลิตภาพแรงงาน (LPI) ในระดบัมหภาคและสาขาเศรษฐกิจหลกัของ สปป. ลาว ตามสตูรดงันี ้
   LPIti  =  (Qti/Q0i)/(Lti/L0i)    … (1) 
เม่ือ Qti คือ มลูคา่ผลผลิตของอตุสาหกรรมประเภทท่ี i ในปีปัจจบุนั 
            Q0i คือ มลูคา่ผลผลิตของอตุสาหกรรมประเภทท่ี i ในปีฐาน (ค.ศ. 2005) 
 Lti คือ จ านวนผู้มีงานท าของอตุสาหกรรมประเภทท่ี i ในปีปัจจบุนั 
 L0i  คือ จ านวนผู้มีงานท าของอตุสาหกรรมประเภทท่ี i ในปีฐาน (ค.ศ. 2005) 
             i      คือ อตุสาหกรรมประเภทท่ี i 
             t      คือ ปีปัจจบุนั (The current year) 
             0    คือ ปีฐาน (The base year) ณ ปี ค.ศ. 2005 

ตามท่ีกล่าวมาแล้วว่าข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณค่าดัชนีผลิตภาพแรงงานใน สปป. ลาว มีความไม่
ครบถ้วนสมบรูณ์จงึจ าเป็นต้องมีการประมาณค่าข้อมลูในบางปีขึน้ก่อนท่ีจะค านวณค่าดชันีผลิตภาพแรงงานใน  
2 กรณี คือ การประมาณคา่ท่ีสญูหายโดยวิธี Interpolation และการประมาณคา่ท่ีสญูหายโดยวิธี Extrapolation  
 

ผล 
ผลการค านวณค่าดัชนีผลิตภาพแรงงานและอัตราค่าจ้างแรงงานขัน้ต ่า 

ตามข้อมูลในปี ค.ศ.1990 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบือ้งต้น (GDP) เพ่ิมขึน้จาก 857,981     
พันดอลลาร์สหรัฐ เป็น 10,606,948 พันดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2013 ซึ่งเพ่ิมขึน้ถึง 12 เท่า ในเวลาเดียวกัน
การจ้างงานเพ่ิมขึน้จาก 1,928 พันคน เป็น 3,505 พันคนหรือเพ่ิมขึน้ 1.8 เท่า แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโต
ของ GDP สูงกว่าอตัราการเจริญเติบโตของการจ้างงาน จึงเห็นได้ว่าค่าดชันีผลิตภาพแรงงานตามสูตรใน
สมการท่ี (1) มีแนวโน้มสูงขึน้ดงัแสดงในตารางท่ี 1 (Table 1) และ ภาพท่ี 1 (Figure 1) ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าค่าดชันี
ผลิตภาพแรงงานมีอตัราการเพ่ิมขึน้เฉลี่ยร้อยละ 9.36 ต่อปี ในช่วงปี ค.ศ.1990 -2013 

ข้อมูลเก่ียวกับอตัราค่าจ้างขัน้ต ่ารวบรวมจากกระทรวงแรงงาน สปป. ลาว ซึ่งรายงานในสกุลเงินท้องถ่ิน 
(กีบ) ในปี ค.ศ.1991-2013 และได้แปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยปรับด้วยอตัราแลกเปลี่ยน (Bank of the Lao 
PDR, 2015) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 (Table 2) แตข้่อมลูอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าท่ีรวบรวมไว้มีเฉพาะในปี ค.ศ.1991, 1997, 
2000, 2005,  2009 และ 2011 สว่นท่ีเหลือจงึได้จากการประมาณโดยวิธี interpolation และ extrapolation ซึง่พบว่า
อตัราค่าจ้างขัน้ต ่าเพ่ิมจาก 36.98 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในปี ค.ศ.1991 เป็น 77.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนในปี 
ค.ศ.2011 หรือเพ่ิมขึน้ประมาณ 2 เท่าในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 
การเปรียบเทยีบผลิตภาพแรงงานกับอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า 

ศกึษานีไ้ด้เปรียบเทียบระหว่างผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย (APL ซึง่วดัจากมลูค่าผลผลิตหารด้วยจ านวนการจ้าง
งาน) กบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าพบว่าสดัส่วนนีเ้พ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในปี ค.ศ.1991-2013 โดยสรุปผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
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มีค่าสูงกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าร้อยละ 61.65 ดงัแสดงใน Table 2 และ Figure 2 โดยเส้นประในแนวตัง้เป็นเวลาท่ีมี
ข้อมลูของอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า นอกเหนือจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นข้อมลูท่ีประมาณขึน้ อย่างไรก็ตาม ตวัเลขนีแ้สดงให้
เห็นว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าอาจเพ่ิมขึน้ได้ร้อยละ 61.65 เพ่ือให้ใกล้เคียงกับ APL ในกรณีท่ีตลาดผลผลิตและ
ตลาดแรงงานของ สปป. ลาว มิได้อยู่ในตลาดแข่งขนัสมบรูณ์เฉกเช่นในประเทศก าลงัพฒันาทัง้หลาย  
Table 1  GDP, the employment and the calculated labor productivity index 

Year 
(1) 

GDP (current 
thousand US$) 

(2) 
Employment 

(thousand persons) 

(3) 
Qt/Qo

 
(4) 

Lt/Lo
 

(5) 
LPI (%) 

(6) 
Percentage 

change  

1990 857,981 1,928 0.33 0.71 46.72 - 
1991 1,013,879 1,983 0.39 0.73 53.67 14.87 
1992 1,113,632 2,039 0.43 0.75 57.34 6.84 
1993 1,305,410 2,092 0.51 0.77 65.51 14.25 
1994 1,510,862 2,144 0.59 0.79 73.97 12.91 
1995 1,719,519 2,193 0.67 0.81 82.31 11.27 
1996 1,827,962 2,241 0.71 0.83 85.62 4.02 
1997 1,711,932 2,289 0.66 0.84 78.51 -8.30 
1998 1,266,702 2,337 0.49 0.86 56.91 -27.52 
1999 1,443,870 2,385 0.56 0.88 63.54 11.67 
2000 1,717,781 2,432 0.67 0.90 74.14 16.67 
2001 1,752,752 2,484 0.68 0.92 74.09 -0.07 
2002 1,659,326 2,533 0.64 0.93 68.76 -7.18 
2003 1,909,567 2,586 0.74 0.95 77.52 12.73 
2004 2,233,352 2,645 0.87 0.98 88.65 14.37 
2005 2,581,749 2,710 1.00 1.00 100.00 12.80 
2006 3,258,763 2,787 1.26 1.03 122.74 22.74 
2007 3,985,518 2,867 1.54 1.06 145.92 18.89 
2008 5,137,855 2,955 1.99 1.09 182.51 25.08 
2009 5,504,939 3,048 2.13 1.12 189.62 3.90 
2010 6,777,677 3,134 2.63 1.16 227.02 19.72 
2011 7,786,876 3,230 3.02 1.19 253.04 11.46 
2012 8,830,079 3,321 3.42 1.23 279.12 10.31 
2013 10,606,948 3,505 4.11 1.29 317.65 13.80 (9.36) 

Note: (1) and (2) are from World Bank, 2015, (3) to (6) are the author’s calculations, using 2005 as the base year 
  The average percentage change in labour productivity in parenthesis 
             (%) 

 

Figure 1 The labor productivity index (LPI) of Lao’s PDR during 1990-2013 
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เม่ือใช้หลกัการเดียวกนันีวิ้เคราะห์ในระดบัสาขาการผลิต ได้เห็นภาพท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ซึง่แสดงว่าในสาขา
เกษตรกรรมมีผลิตภาพแรงงานกับอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าแตกต่างกนัใน 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ในปี ค.ศ.1991 -1994 
เป็นช่วงเวลาท่ีผลิตภาพแรงงานต ่ากว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า หลงัจากนัน้จนกระทัง่ถึงปี ค.ศ.2013 เป็นช่วงเวลาท่ี
ผลิตภาพแรงงานสูงกว่าอัตราค่าจ้างขัน้ต ่า แต่ความแตกต่างนีไ้ม่มีแนวโน้มท่ีขัดเจน โดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1991-2013 ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาเกษตรกรรมมีค่าสงูกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าร้อยละ 30.07  ดงัภาพท่ี 3 
(Figure 3) ส าหรับผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาอุตสาหกรรมมีค่าสูงกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าโดยเฉลี่ยตัง้แต่ปี 
ค.ศ.1991-2013 ร้อยละ 88.98 ดงัภาพท่ี 4 (Figure 4) อย่างไรก็ตาม ผลิตภาพแรงงานมีแนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 
ค.ศ.2010 จงึท าให้ความแตกตา่งดงักลา่วลดลง ในส่วนของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสาขาบริการมีค่าสงูกว่าอตัรา
คา่จ้างขัน้ต ่าโดยเฉลี่ยตัง้แตปี่ ค.ศ.1991-2013 ร้อยละ 85.34 ดงัภาพท่ี 5 (Figure 5) ความแตกตา่งดงักลา่วมีค่า
คอ่นข้างสม ่าเสมอนบัตัง้แตปี่ ค.ศ.2000 เป็นต้นมา  
Table 2  Labor productivity, minimum wage rate and their differences at aggregate level 

Year 
(1) Labor productivity 

(APL) 
(US$/person/month) 

(2) 
Change  
(%) 

(3) Minimum wage rate 
(US$/person/month) 

(4) Change  
(%) 

(5) Ratio 
(1)/(3) 

(6) = ((1)-3))/(3)*100 
Difference between APL 

and wage rate (%) 

1990 37.09 - - - - - 

1991 42.60 14.87 36.98 - 1.15 13.19 
1992 45.52 6.84 37.65 1.80 1.21 17.28 
1993 52.01 14.25 38.99 3.55 1.33 25.04 
1994 58.72 12.91 40.35 3.49 1.46 31.30 
1995 65.34 11.27 36.51 -9.49 1.79 44.12 
1996 67.97 4.02 33.32 -8.75 2.04 50.98 
1997 62.33 -8.30 28.52 -14.41 2.19 54.24 
1998 45.17 -27.52 12.20 -57.23 3.70 73.00 
1999 50.44 11.67 6.25 -48.77 8.07 87.62 
2000 58.85 16.67 11.79 88.79 4.99 79.96 
2001 58.81 -0.07 11.67 -1.03 5.04 80.15 
2002 54.59 -7.18 11.36 -2.69 4.81 79.19 
2003 61.53 12.73 11.84 4.26 5.20 80.75 
2004 70.37 14.37 12.84 8.45 5.48 81.75 
2005 79.38 12.80 27.30 112.59 2.91 65.60 
2006 97.43 22.74 28.74 5.26 3.39 70.50 
2007 115.83 18.89 30.68 6.74 3.78 73.52 
2008 144.88 25.08 34.01 10.85 4.26 76.53 
2009 150.53 3.90 40.79 19.96 3.69 72.90 
2010 180.21 19.72 58.85 44.27 3.06 67.34 
2011 200.87 11.46 77.79 32.17 2.58 61.27 
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Table 2  (continue) 

Year 
(1) Labor productivity 

(APL) 
(US$/person/month) 

(2) 
Change  
(%) 

(3) Minimum wage rate 
(US$/person/month) 

(4) Change  
(%) 

(5) 
Ratio 
(1)/(3) 

(6) = ((1)-3))/(3)*100 
Difference between 

APL and wage rate (%) 

2012 221.58 10.31 79.21 1.83 2.80 64.25 
2013 252.16 13.80 

(9.11) 
82.21 3.78 

(9.34) 
3.07 67.40  

(61.65) 
Note: The author’s calculations  
The average labor productivity in parentheses 

US dollars     

 

Figure 2 The comparison between aggregate APL and minimum wage rate 

 
Figure 3 The comparison between APL in agricultural sector and minimum wage rate 
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Figure 4 The comparison between APL in manufacturing sector and minimum wage rate 

 

Figure 5 The comparison between APL in service sector and minimum wage rate 

วิจารณ์ 
การศึกษาในครัง้นีไ้ด้ชีใ้ห้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานใน สปป. ลาว และท่ีส าคญัคือได้

แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยกบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า อย่างไรก็ตาม การจดัเก็บข้อมลู
หรือการมีฐานข้อมลูที่สมบรูณ์เก่ียวกบัตวัแปรมหภาค ได้แก่ GDP การจ้างงาน มลูภณัฑ์ทุน และอตัราค่าจ้าง จะ
ช่วยให้การค านวณผลิตภาพแรงงานมีความถกูต้องและเช่ือถือได้มากขึน้ 

 

สรุป 
การศกึษาครัง้นีพ้ยายามวดัผลิตภาพแรงงานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระดบัชาติ

และสาขาการผลิตท่ีส าคญั รวมทัง้เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานกบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า ในช่วงเวลาของการศกึษา
ปี ค.ศ.1990-2013 พบวา่มีความแตกตา่งระหวา่งผลิตภาพแรงงานและอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าร้อยละ 30.07, ร้อยละ 
88.98 และร้อยละ 85.30 ในสาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม และ สาขาบริการ ส าหรับในภาพรวมความ
แตกตา่งดงักลา่วเท่ากบัร้อยละ 61.65 แสดงวา่อตัราคา่จ้างอาจเพ่ิมสงูได้ร้อยละ 61.65 เพ่ือให้สอดคล้องกบัผลิต
ภาพแรงงาน ในกรณีท่ีตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยมิได้อยู่ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ รวมทัง้ผู้ประกอบการมิได้
ต้องการแสวงหาก าไรสงูสดุในการผลิต นอกจากนี ้ควรมีการพฒันาคณุภาพและฝีมือแรงงานใน สปป.ลาว ควบคู่
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กนัไปกับการยกระดบัผลิตภาพแรงงาน หากอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าซึ่งสะท้อนอตัราค่าจ้างโดยทั่วไปมีระดบัต ่ากว่า
ผลิตภาพแรงงานมาก อาจจะท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน ซึง่จะมีผลให้ สปป.ลาว ขาด
แคลนแรงงานในประเทศ อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศในระยะยาว 
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An Analysis of Customer Needs towards Quality Attributes of Riceberry Drink in Bangkok  
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ABSTRACT 

 The global value of functional drink segment has grown dramatically including in Thailand. 
Riceberry drink is one of the nutraceuticals captured as a new natural health food. Key factor to 
launch a product successfully is an understanding of customer needs and a creation of product 
attracting consumers. Therefore, this study applies Kano’s model to classify the product quality 
attributes of riceberry drink and determine their influences on customer satisfaction. Approximately 
400 samples of customers in Bangkok were collected by multi-stage sampling technique. The results 
indicate that most customers are indifferent of riceberry as the main ingredient of the beverage 
despite the popularity of riceberry in market. Some basic attributes such as product sample, taste-
test before buying, selling in convenient stores and box with resealable cap have greater influences 
on customer satisfaction if fulfilled. Health information attracting particularly the older customers to the 
product is the use of low Glycemic Index (GI) sugar as added sweetener. This study also suggests 
food business to provide Guideline Daily Amounts (GDA) label on beverage product due to a new 
regulation by public health and a concern of customers aged over 20 years on this attribute being 
likely as one-dimensional requirement. 
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INTRODUCTION 
 The area of functional foods has been directly promoted by the food industry as a new 
product development owing to the growing demand for healthier food choices. The interest in 
functional food consumption has been increasing throughout the world and it seems that this trend is 
driven by change in economic and social structures (Methakornkulnan et al., 2013).  Since functional 
food products are easy to use and suitable for all age groups, customers are always much more 
willing to take functional foods particularly in the form of beverages over other supplements (D’Costa, 
2014a). Recent report indicates that the global value of functional drink segment is at $ 68 billion and 
this segment is accounted approximately 30-35% of the entire nutraceutical market (D’Costa, 2014b). 
The functional drinks are also taken up a large share of food market in Thailand. A research from 
Kasikorn bank research center estimated that the value of functional drink market in the year 2000 
was up to 2,700 million baht with 10-15% of growth rate (Naewna, 2000). 

 One of nutraceuticals that is captured as natural health product and become well-known in 
market recently is “Riceberry”. As a consequence of high in antioxidants and many nutrients such as 
Omega 3, minerals, wheat germ and vitamins (B1, B2, B3, B6 and E), riceberry can be evaluated as 
functional product(Waiyawuththanapoom et al., 2015). Food industries particularly SMEs enterprises 
attempt to enhance the value chain of riceberry by processing it into various food products. The 
beverage from riceberry is captured as a new alternative product on the market for customers 
concerning their health and beauty currently. 
 To launch product successfully on market, an understanding of customer needs is very 
important. The goal of the present study is to understand product attributes affecting customer 
satisfaction toward the riceberry drink in Bangkok by applying Kano’s model which is very useful for 
improving efforts in the product development process. 
 

MATERIALS AND METHODS 
1. Review of Kano’s Model 
 Since its introduction in 1984, a model proposed by Kano and his colleagues (Kano et al., 
1984) has become one of the most popular quality models among marketing and management 
researches (Mikulic and Prebezac, 2011). This model classifies product attributes according to how 
they are perceived by customers and how they affect on customer satisfaction. On the basis of this 
model, five types of attributes influencing customer satisfaction in different ways are identified. 
 First is attractive quality attributes. These requirements are normally unspoken and 
unexpected by customers. Therefore, they often unintentionally surprise and delight customers. If 
they are fulfilled, customers will have high level of their satisfaction, however, their absence will not 
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produce feeling of dissatisfaction. Second is one-dimensionalattributes. The higher performance of 
this requirement will improve the higher level of customer satisfaction while a weak performance of 
attributes will reduce customer satisfaction. Third is must-be attributes. Customers expect them as 
“musts” of a product so poor performance of these attributes will lead to extreme customer 
dissatisfaction. On the contrary, increasing in these attributes performance provides diminishing 
returns of customer satisfaction. Fourth is indifferent attributes. These requirements are perceived by 
customers as not contributing to their satisfaction. Therefore, their presence or absence do not affect 
on customer satisfaction and dissatisfaction. Last, reverse quality attributes which bring more 
satisfaction if they are absent because customers will give dissatisfactionif these elements are 
present.A representation of Kano’s model is demonstrated in figure 1. 
 Kano’s model has been applied widely to study quality attributes for both food and non-food 
products even in service industry. For example, Qiting, Uno, and Kubota (2013) employed this model 
to analyze the customer needs at Shanghai Disneyland. For food industry, Kano was used to classify 
the drivers of customer satisfaction and analyze customer segments for fast food restaurants in India 
(Ponnam, Sahoo, & Balaji, 2011). 

 
Figure 1: Kano’s model and five elements of quality attributes  
Source:Yang (2005) 
 
2. Data Analysis  

This study performs data analysis based on the responses to the functional and dysfunctional 
question. The quality attributes towards riceberry drink product of each customer are classified into 
one of the five categories based on the Kano evaluation table (table 1).  Where A, O, M and I are the 
number of frequencies,the customer satisfaction (CS) coefficient and the negative CS coefficient can 
be calculated. The customer satisfaction coefficient examines whether customer satisfaction can be 
increased by fulfilling a quality attribute. While, the negative CS coefficient demonstrates the effect on 
customer dissatisfaction by not fulfilling the quality attribute. 
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  The extent of satisfaction: 𝐴+𝑂

𝐴+𝑂+𝑀+𝐼
      

 The extent of dissatisfaction:  𝑂+𝑀

(−1)×(𝐴+𝑂+𝑀+𝐼)
 

 
Table 1 Kano Evaluation Table 
  Dysfunctional 
Functional Like Must-be Neutral Live-with Dislike 
Like Q A A A O 
Must-be R I I I M 
Neutral R I I I M 
Live-with R I I I M 
Dislike R R R R Q 
Remark: Q = questionable, A = attractive, O = one-dimensional, R = reverse, I = indifferent, M = must-be 
 
3. Data Collection 
 The primary step to conducting the Kano questionnaire is to identify the best fitting of the 
product’s attributes. In-depth interviews with experts on food R&D and nutritionist were conducted 
firstly to generate the background about riceberry products and their quality characteristics. Then, 
urban Thai customers who tended to consume health food products were invited to have a focus 
group discussion for extracting the set of product attributes. 
 A questionnaire consists of three parts. The first part of questionnaire covered socio-
demographic characteristics of the respondents. The second part focused on frequency of purchase 
on functional foods and health behavior. The last part was called “Kano Questionnaire”. This part 
covered a set of questions equaling to the number of product attributes. The functional and 
dysfunctional forms of the attributes were applied. In each pair of questions, first will refer to the 
situation of fulfillment of an attribute (functional question) and second will refer to the case of non-
fulfillment of an attribute (dysfunctional question). The set of product attributes in this study were 
demonstrated in table 2. 

To achieve the main goal of this study, data through questionnaire administered to around 
400 customers in Bangkok was collected. This study employed non-probability sampling technique to 
select units from a population. The samples were chosen with multi-stage sampling. Firstly, we used 
purposive sampling technique to focus on customers shopping in particular stores. 10 supermarkets 
and/or hypermarkets in Bangkok were purposively selected. Then, samples in each store were 
chosen with fixed quota. Quotas were set for 40 participants per store equally and we selected our 
samples by convenience sampling technique that was relatively easy to access. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
1. Socio-economic characteristics and dietary behaviors in the study sample 
 Summary statistics of the entire 406 samples show that 44.8% of the samples are males and 
55.2% of them are females. Their average age is 27.6 years and the mean of their household size is 
4.05. Most of them (53.7%) have educational level at bachelor’s degree. Monthly household 
expenditure of the participants mostly ranges between 10,001-20,000 baht (28.6%). Information about 
dietary behaviors on functional drink consumption of the samples shows that nearly half of them 
(45.1%) buy functional drinks 1-2 times per month and in each time, they mostly pay around 16-50 
baht. In addition, the top place to buy functional drinks for them is convenience stores (44.8%). 
 

2. Customer needs towards quality attributes of riceberry drink 
 The results of the evaluation of riceberry drink’s attributes according to frequencies are 
presented in table 2. The classification indicates that most quality attributes are classified as 
indifferent needs and people regard only 4 attributes (Low GI added sugar (A7), Box with resealable 
cap (A15), Selling in convenient stores (A17) and Keep in cold storage(A18)) as attractive 
requirements. 

Table 2 The quality attributes of riceberry drink and the classification by Kano’s model 
  Attribute Percentage    Satisfy Dissatisfy 
    A O M I R Q Classify coefficient coefficient 

A1 Riceberry drink 21.92 1.48 0.99 59.85 14.04 1.72 I 0.28 - 0.03 
A2 High antioxidants 33.99 10.84 5.17 44.09 2.96 2.95 I 0.48 - 0.17 
A3 Low sugar index of rice 23.40 15.27 7.39 47.54 4.68 1.72 I 0.41 - 0.24 
A4 “Suitable for vegans” label 20.69 10.34 5.91 50.00 12.07 0.99 I 0.36 - 0.19 
A5 GDA label 32.27 25.86 4.68 34.48 0.99 1.72 I 0.60 - 0.31 
A6 Various levels of sweetness 31.53 7.64 4.19 47.04 8.13 1.47 I 0.43 - 0.13 
A7 Low GI added sugar 41.38 7.88 2.22 39.16 7.64 1.72 A 0.54 - 0.11 
A8 Milk free 11.08 5.42 3.94 60.10 18.23 1.23 I 0.20 - 0.12 
A9 Gluten Free 21.43 5.67 2.71 61.82 6.90 1.47 I 0.30 - 0.09 

A10 Fiber-rich and creamytexture 21.18 6.16 4.19 49.75 17.00 1.72 I 0.34 - 0.13 
A11 Fiber-beads in beverage 17.49 1.23 2.71 54.68 21.43 2.46 I 0.25 - 0.05 
A12 Mix with other ingredients 34.73 3.94 3.69 44.58 9.61 3.45 I 0.44 - 0.09 
A13 Various packaging sizes 33.99 9.61 3.94 42.61 6.40 3.45 I 0.48 - 0.15 
A14 Glass bottle 17.98 3.45 2.22 49.51 25.12 1.72 I 0.29 - 0.08 
A15 Box with resealable cap 41.63 4.43 2.46 36.70 7.64 7.14 A 0.54 - 0.08 
A16 Microwavable package 31.53 10.59 2.22 46.55 7.88 1.23 I 0.46 - 0.14 
A17 Selling in convenient stores  38.18 3.69 1.23 27.59 9.11 20.2 A 0.59 - 0.07 
A18 Keep in cold storage 47.04 10.59 3.20 34.48 2.22 2.47 A 0.60 - 0.14 
A19 Taste-test before buying  36.95 16.26 4.43 39.66 1.72 0.98 I 0.55 - 0.21 
A20 Product sample 35.71 15.02 5.17 41.13 2.22 0.75 I 0.52 - 0.21 
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 Furthermore, all the evaluated attributes can be demonstrated visually in a diagram (figure2) 
which is helpful to know their influence on customer satisfaction. Aside from 4 attractive attributes as 
mentioned above, Taste-test before buying (A19) and Product sample (A20) appear to be classified 
as attractive requirements based on the diagram. Although GDA label (A5) is located in the area of 
attractive quadrant, this quality attribute is more liable to be one-dimensional attribute in comparison 
with other requirements. The results show that the consumption of functional drinks in Bangkok is 
likely focused on basic marketing characteristics such as channel of distribution, promotion and 
packaging designs.Only health information that consumers are happy to see is the product using low 
GI sugar as added sweetener. This attribute fulfils consumers’ special needs because they expect 
that low GI sugar can help them to reduce the risks of diabetes.Moreover, this case indicates that 
GDA labelis the most important characteristic in attracting and retaining customers. The fulfillment of 
this attribute will increase customer satisfaction but this attribute has a greater influence on 
dissatisfaction than other attributes if it is not fulfilled. 

 
Remark: X-axis (worse) is the magnitude of dissatisfy coefficient and y-axis (better) is the magnitude of satisfy coefficient. 

Figure 2 Effect of product quality attributes on customersatisfaction 

 When we classify customer sample by age group, we find that the group with age lower than 
20 years, the group aged 20-29 years, the group aged 30-39 years and the group who is older than 
40 years are 32.27%, 37.68%, 12.07% and 17.98% of the total sample respectively. Diagrams of 
customer satisfaction coefficient in each group are presented in figure 3.  
 Overall, the consumption of functional drink for customers in Bangkok tends to be attracted 
by promotion and distribution channel of the product. The fulfillment of taste-test before buying and 
product sample can help the product differentiate itself from previous competitive products. Direct 
contact to customers during these promotions is also a great opportunity to persuade them to 
perceive health benefits of the product. Distribution channel is also the important driver of satisfaction 
for the youngest and the working age groups. These groups are happy to see the product sold in 
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convenience stores while this requirement is less interesting for the group with age over 40 years.  
 Although customers in Bangkok does not mainly emphasize on food nutrition labels of the 
functional drink when they make decision to purchase, entrepreneurs can fascinate them to their 
products if their items are labeled low GI sugar as added sweetener particularly the oldest customer 
group. Among all age groups, the oldest cluster has higher concentration in the health benefits of the 
product than other groups. The functional drink with high antioxidants, using low GI added sugar and 
having various level of sweetness have a great influence on satisfaction of this customer group. As 
the number of customers with diabetes rises, older people can be attracted easily if product is 
introduced into the market as good item for diabetes. The results also demonstrate the tenor of low 
sugar index of rice as one-dimensional attribute. It means that rice beverage made from rice with low 
sugar index enhances customer satisfaction but the oldest group will feel unhappy suddenly if the 
product made from high GI rice. 

 
A: Less than 20 years     B: 20-29 years 

 
 C: 30-39 years     D: Over 40 years 
Remark: X-axis (worse) is the magnitude of dissatisfy coefficient and y-axis (better) is the magnitude of satisfy coefficient. 

Figure 3Effect of product quality attributes on customer satisfactionclassified by age groups 
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CONCLUSION 
 To launch a product attracting consumers, an understanding of customer needs is very 
important. The voice of customers in Bangkok implies that they regard beverage made from riceberry 
as indifferent attribute despite riceberry becoming well-known in market. Some basic market 
attributes such as distribution channel, promotion and packaging will have higher influences on their 
satisfaction if fulfilled. However, the nutrition label that makescustomers are very satisfied to see is 
using Low GI sugar as added sweetener especially the older people. The fulfillment of this 
requirement can help firms to increase their potential market and create product differentiation. GDA 
label is also suggested to be fulfilled on the product due to a new regulation by public health and 
customers who are older than 20 years tend to concern this requirement as one-dimensional attribute. 
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ความพงึพอใจและความเตม็ใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับกาแฟอราบิก้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
Consumers’ Preferences and Willingness to Pay for Green Arabica Coffee Products 

 
เริงชยั ตนัสชุาติ1 ชนิตา พนัธุ์มณี2 และ เกษม กุณาศรี3 

Roengchai Tansuchat1, Chanita Panmanee2 and Kasem Kunasri3 
 

บทคัดย่อ 

 แม้ว่าการปลูกกาแฟอราบิก้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีคุณค่าด้านการรักษาป่าต้นน า้และอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน แต่มูลค่าความเต็มใจจ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้ บริโภคส าหรับกาแฟอราบิก้าท่ีเป็นมิตร              
ตอ่สิ่งแวดล้อมยงัไม่ได้ถูกประเมินอย่างแท้จริง ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความ
เตม็ใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับกาแฟอราบิก้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยกลุม่ตวัอย่างคือผู้บริโภคท่ีมาซือ้กาแฟ
สดตามร้านกาแฟและซุปเปอร์มาร์เกตในพืน้ท่ีจงัหวดัหลกัของแต่ละภาคของประเทศไทย จ านวน 719 ราย และ
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและการสมมติเหตกุารณ์ให้ประเมินคา่โดยใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า ช่ือเสียงของสินค้าเป็นคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดท่ี   
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ และราคาท่ีผู้บริโภคส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายส าหรับกาแฟสดพร้อมดื่มและกาแฟคัว่/
คัว่บดท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากกว่าราคากาแฟทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 40.60 และ 39.21 ตามล าดบั   
 

ABSTRACT 
 Although the green Arabica coffee cultivation is valuable in the watershed maintaining and 
sustainable natural conservation, the increasing value of the consumers’ willingness to pay for the green 
Arabica coffee products is not truly evaluated. Consequently, this research focuses to analyze the 
consumers’ preferences and willingness to pay for the Arabica coffee products. The samples are 719 
consumers buying the Arabica coffee at the coffee shops and supermarkets in the main provinces of 
four regions of Thailand. Conjoint analysis and contingent value method with double-bounded 
dichotomous choice are used as the tools for analyzing. The results show that the product reputation is 
the most important attribute bringing about the preferences of the consumers and the prices of the green 
ready-to-drink coffee and roasted/ground coffee for which most of the consumers are willing to pay are 
higher than the general coffee prices approximately 40.60% and 39.21%, respectively. 
 
 

Key Words: Arabica coffee, green production systems, conjoint analysis, contingent value method 
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ค าน า 
กาแฟอราบิก้าเป็นพืชทางเลือกท่ีถกูน าเข้ามาส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ีห่างไกล เพ่ือแก้ปัญหาการ

ปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยืน พฒันาระบบเศรษฐกิจชุมชน รวมทัง้อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซึง่ระบบการปลกู
กาแฟอราบิก้าของเกษตรกรในพืน้ท่ีสงูสว่นใหญ่เป็นการปลกูภายใต้ระบบร่มเงาร่วมกบัป่าไม้รอบชุมชนท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม อาทิ การไมท่ าลายป่าไม้และระบบนิเวศน์ การลดใช้สารเคมี เป็นต้น ดงันัน้ ผลผลิต
กาแฟท่ีได้จากระบบการผลิตท่ีไม่ท าลายธรรมชาติ จึงถูกเรียกว่า กาแฟอราบิก้าท่ีผลิตในระบบท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์เกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีของสถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) พบว่ากาแฟท่ีปลูกในระบบร่มเงาร่วมกับป่าไม้ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ากาแฟท่ีปลูก
กลางแจ้งร้อยละ 30 ท าให้เกษตรกรสญูเสียโอกาสการมีรายได้เพ่ิมขึน้ ในขณะเดียวกนัวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในการรักษาป่าต้นน า้กลบัไมไ่ด้รับการชดเชยหรือตอบแทนจากราคาซือ้ของตลาด มลูค่าความเต็มใจ
จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ของผู้บริโภคส าหรับผลผลิตกาแฟอราบิก้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยงัไม่ได้ถูกประเมินอย่างแท้จริง 
ท าให้การส่งเสริมการผลิตและการพฒันาตลาดของผลผลิตกาแฟท่ีผลิตในระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยงัไม่
ก้าวหน้าเท่าท่ีควร  

ดงันัน้ การศกึษามลูคา่เพ่ิมของผลผลิตกาแฟท่ีผลิตในระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการวิเคราะห์
ความพึงพอใจและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค จึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การ
พฒันาตลาดของผลผลิตกาแฟท่ีผลิตในระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อนัจะน ามาซึ่งการพฒันาศกัยภาพการ
แข่งขนัของเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟซึง่เป็นเกษตรกรรายย่อย ให้มีความรู้เก่ียวกบัโอกาสทางการตลาดของกาแฟท่ี
ผลิตในระบบเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม และสร้างแรงจงูใจผ่านกลไกราคาและตลาด 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการวิจัยนีไ้ด้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้บริโภคท่ีมาซือ้กาแฟสดตามร้านกาแฟและในซุปเปอร์มาร์เกตในพืน้ท่ี
จังหวัดหลักๆ ของแต่ละภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ไ ด้แก่  จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จงัหวดัขอนแก่น ภาคใต้ ได้แก่ จงัหวดัสงขลา และภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
รวมทัง้สิน้ 719 ราย ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม 
(Conjoint Analysis: CA) ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคณุลกัษณะของกาแฟอราบิก้าท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้วิธีการสมมติเหตกุารณ์ให้ประเมินค่า (Contingent Value Method: CVM) โดยใช้
ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ (Double-bounded Dichotomous Choice) ในการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่าย
ของผู้บริโภคส าหรับกาแฟอราบิก้าท่ีผลิตในระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึง่ผลลพัธ์จากเคร่ืองมือทัง้สองท าให้
ได้แนวทางการพฒันาและวางแผนการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพืน้ท่ีสงู 

 

การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis: CA) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเป็นหนึง่ในวิธีการที่ถกูใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจยัเพ่ือหาความพงึพอใจ

ของผู้บริโภคผ่านการประมาณคา่ความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของคณุลกัษณะของสินค้าและบริการที่แตกตา่งกนั 
(Van der Pol and Ryan, 1996; Campbell et al., 2004; Jan et al., 2007) โดยผู้บริโภคจะประเมินคุณค่า
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โดยรวมของสินค้าท่ีก าหนดให้โดยคุณค่าของคุณลกัษณะของสินค้าแต่ละด้านในแต่ละระดบั ซึ่งจะท าให้ได้
คณุลกัษณะท่ีโดดเดน่ของสินค้าท่ีสามารถดงึดดูใจผู้บริโภค (Hair et al., 1998) 

ในการวิจยันีไ้ด้น าการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมมาจ าลองทางเลือกและวิเคราะห์ว่าคณุลกัษณะใดของ
กาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีดึงดูดผู้บริโภค โดยคุณลกัษณะท่ีเลือกใช้ได้มาจากการส ารวจข้อมูลเบือ้งต้น 
(Pre-survey) จากผู้บริโภคกาแฟ จ านวน 50 ราย ท าให้ได้คณุลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุ 4 ด้าน ได้แก่ ช่ือเสียงของ
สินค้า ฉลากระบุแหล่งปลกูกาแฟ ตรารับประกนัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ราคาสินค้า แสดงดงั Table 1 
Table 1  Attributes and attribute levels of green Arabica coffee products for analyzing. 

Attributes Attribute levels Definitions 
Product reputation REP1 

REP2 
Reputation of products 
No reputation of products 

Label of origin  ORG1 
ORG2 

Having the label of origin 
No label of origin 

Certification CERT1 
CERT2 

Having the organic certifications or environmentally friendly guarantees 
No organic certification or environmentally friendly guarantee 

Price PRICE1 
PRICE2 
PRICE3 

50% increase from conventional price 
75% increase from conventional price 
100% increase from conventional price 

จากจ านวนคณุลกัษณะดงักล่าวข้างต้น เมื่อน ามาสร้างส่วนผสมของคณุลกัษณะของกาแฟท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละระดบัแต่ละคณุลกัษณะ โดยใช้เทคนิคการสร้างชุดข้อมลูเต็ม (Full Profile Technique) 
จะได้บตัรรายการทัง้สิน้ 2223 หรือ 24 ชุดข้อมลู (Profiles) ซึง่มีจ านวนมากเกินไปไม่เหมาะสมกบัการเก็บ
แบบสอบถามด้วยระยะเวลาท่ีจ ากดั ดงันัน้ เพ่ือแก้ไขปัญหานีจ้ึงน าเอาวิธีการออกแบบ Orthogonal Fractional 
Factorial Design มาใช้เพ่ือลดจ านวนชุดข้อมลู ซึง่ท าการวิเคราะห์โดยใช้ SPSS Conjoint Analysis ผลการ
วิเคราะห์ท าให้ได้บตัรรายการทัง้สิน้ 8 ชดุข้อมลู แสดงดงั Table 2 
Table 2  Orthogonal Fractional Factorial Design for green Arabica coffee products. 

Card no. Product reputation Label of origin Certification Price 
1 REP2 ORG2 CERT1 PRICE3 
2 REP1 ORG2 CERT2 PRICE2 
3 REP2 ORG2 CERT2 PRICE1 
4 REP2 ORG1 CERT2 PRICE1 
5 REP2 ORG1 CERT1 PRICE2 
6 REP1 ORG1 CERT2 PRICE3 
7 REP1 ORG1 CERT1 PRICE1 
8 REP1 ORG2 CERT1 PRICE1 

ส าหรับแบบจ าลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคณุลกัษณะของกาแฟท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม แสดงดงัสมการท่ี (1) 

     
   

        
2 2 2 3

0 1 2 3 4
1 1 1 1

  i ji j ki k li l mi m i
j k l m

U REP ORG CERT PRICE  (1) 
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โดยท่ี iU  คือ ระดบัความพึงพอใจ (Utility Rating) ของผู้บริโภคแต่ละราย โดยให้ผู้บริโภคเรียงล าดบั
ความพึงพอใจของ CARD ทัง้ 8 ใบ (ตาม Table 2) จากล าดบัท่ี 1-8 เมื่อ 1 หมายถึง CARD ท่ียินดีจ่ายเป็น
ล าดบัท่ี 1 และ 8 หมายถึง CARD ท่ียินดีจ่ายเป็นล าดบัท่ี 8 ส าหรับตวัแปรอธิบายซึง่แสดงถึงคณุลกัษณะของ
สินค้าด้านตา่งๆ ใช้ตวัแปร Dummy โดย 1 = เลือก และ 0 = อื่นๆ ได้แก่ jREP คือ คณุลกัษณะท่ี j ในด้านช่ือเสียง
ของสินค้า (j = 1, 2), kORG คือ คุณลกัษณะท่ี k ในด้านฉลากระบุแหล่งปลกู (k = 1, 2), lCERT  คือ 
คณุลกัษณะท่ี l ในด้านตรารับประกนัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (l = 1, 2) และ 

mPRICE  คือ คุณลกัษณะท่ี m ในด้านราคา (m = 1, 2, 3) ในขณะท่ี     0 1 2 3 4,  ,  ,  ,  j k l m  คือ 
คา่พารามิเตอร์ท่ีไมท่ราบคา่ซึง่แสดงถงึน า้หนกัความส าคญัท่ีได้จากการแปลงหน่วยของคณุลกัษณะออกมาเป็น
คา่ความพงึพอใจ (Part-worth Utilities)  

ในการวิเคราะห์ความส าคญัของแตล่ะคณุลกัษณะ (Ia) ต้องก าหนดช่วงของ Part-worth (a ) ระหว่าง
แตล่ะระดบัของคณุลกัษณะนัน้ๆ (Sayadi et al., 2005) โดยสมการท่ีใช้ค านวณแสดงดงัสมการที่ (2) 
             max( ) min( )a a aI  ; for each a            (2) 

เมื่อกหนดให้ a คือ คุณลักษณะของสินค้า และ 



1

1
A

a
a

I  ดังนัน้ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ 

(Relative Importance) ของแตล่ะคณุลกัษณะ (Ra) ค านวณได้ดงัสมการที่ (3)  
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  a
Aa

a
a

I
R

I
        (3) 

 

วิธีการสมมตเิหตุการณ์ให้ประเมินค่า (Contingent Value Method: CVM) 
เทคนิคการสมมติเหตกุารณ์ให้ประเมินค่าถูกน ามาใช้ในการประเมินความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค โดย

วิธีการถามเพ่ือให้ได้ค าตอบมี 2 วิธี คือ การใช้ค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) และการใช้ค าถาม
ปลายปิด (Close-ended Questions) ในการวิจยันีไ้ด้ใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ (Double Bounded 
Close-ended Question) และได้มีการถามซ า้ถึงความเต็มใจจ่ายสูงสุดโดยใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ได้
ขอบเขตของช่วงราคายินดีท่ีจะจ่ายใหม่ 

ส าหรับวิธีการใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ เร่ิมต้นจากการก าหนดผลิตภัณฑ์กาแฟอราบิก้า
ออกเป็น 2 ประเภท คือ กาแฟสดพร้อมดื่ม และกาแฟคัว่/คัว่บด โดยให้ข้อมลูผู้บริโภคเก่ียวกบัราคาขายเฉลี่ยของ
กาแฟโดยทัว่ไปตามท้องตลาดซึง่ไม่ทราบว่ามีสารเคมีตกค้างหรือไม่ จากนัน้ถามความเต็มใจจ่ายส าหรับกาแฟ 
อราบิก้าท่ีปลกูในระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยราคาท่ีเสนอครัง้แรก (the First Bid: BF) ได้มาจากราคาท่ี
เป็นฐานนิยม (Mode) จากการส ารวจเบือ้งต้น โดยในท่ีนีค้ือ ราคา 80 บาทตอ่แก้วส าหรับกาแฟสดพร้อมดื่ม และ 
400 บาทตอ่ถงุขนาด 250 กรัมส าหรับกาแฟคัว่/คัว่บด ซึง่ค าตอบท่ีเป็นไปได้มี 2 กรณี คือ กรณีท่ีหนึง่ ถ้าผู้บริโภค
ตอบวา่ “เตม็ใจจ่าย: Yes” ให้เสนอราคาเพ่ิมขึน้ครัง้ท่ีสอง (the Upper Second Bid: BU) โดยราคาท่ีเพ่ิมขึน้ครัง้
ท่ีสองได้มาจากฐานนิยมจากการส ารวจเบือ้งต้นเช่นกนั และถามความเต็มใจจ่ายอีกครัง้ส าหรับราคาท่ีเสนอครัง้
ท่ีสองนี ้ และกรณีท่ีสอง ถ้าผู้บริโภคตอบว่า “ไม่เต็มใจจ่าย: No” ให้เสนอราคาลดลงครัง้ท่ีสอง (the Lower 
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Second Bid: BL) และถามความเต็มใจจ่ายอีกครัง้ส าหรับราคาท่ีเสนอครัง้ท่ีสอง ดงันัน้ ผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได้มี 4 
ค าตอบ คือ Yes-Yes, Yes-No, No-Yes และ No-No โดยโอกาสที่จะเกิดในแตล่ะทางเลือก ดงัสมการที่ (4) – (7) 

     Pr( ) P Pr( )YY Uyes yes B WTP      (4) 

    Pr( ) P Pr( )YN F Uyes no B WTP B     (5) 

    Pr( ) P Pr( )NY L Fno yes B WTP B     (6) 

    Pr( ) P Pr(0 )NN Lno no WTP B      (7) 
 โดยท่ี BF คือ ราคาท่ีเสนอครัง้แรก และ BU, BL  คือ ราคาท่ีเสนอครัง้ท่ีสองเพ่ิมขึน้และลดลง ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์ท่ีได้จากการใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ถกูใช้เพ่ือจ ากดัขอบเขตค่าความ
เตม็ใจจ่ายของผู้บริโภคไม่ให้สงูหรือต ่าจนเกินไป จากนัน้ได้มีการถามซ า้ถึงความเต็มใจจ่ายสงูสดุโดยใช้ค าถาม
ปลายเปิดวา่ผู้บริโภคเตม็ใจท่ีจะจ่ายสงูสดุเท่าไร เพ่ือให้ได้ค่าความเต็มใจจ่ายท่ีแท้จริงส าหรับน ามาวิเคราะห์ค่า 
Mean WTP และ Median WTP แต่เน่ืองจากค่า WTP มีฟังก์ชนัการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution 
Function) อยู่ระหว่าง 0 และ   ดงันัน้ในการวิจยันีจ้ึงได้สมมติให้ WTP มีการกระจายตวัแบบ Log-normal 

Distribution โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  และค่าความแปรปรวนเท่ากบั 2  ซึง่การค านวณค่า Mean WTP และ 
Median WTP อยู่ในรูปของ Exponential Function (Watanabe and Asano, 2009) แสดงดงัสมการท่ี (8) และ 
(9) ตามล าดบั 

   
2 /2     Mean WTP e       (8) 

       Median WTP e        (9) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ความพงึพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลักษณะของกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์อรรถประโยชน์และความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของคณุลกัษณะกาแฟอราบิก้าท่ีเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค (Table 3) แสดงให้เห็นว่า ชื่อเสียงของสินคา้ เป็นคณุลกัษณะท่ีมีความส าคญั
มากท่ีสุดด้วยความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ (Relative Importance) คิดเป็นร้อยละ 38.02 เมื่อเทียบกับ
คณุลกัษณะอื่นๆ ในขณะท่ี ราคา มีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ีสอง ด้วยความส าคญัเชิงเปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ 
33.54 ตามมาด้วย ตรารับประกนัเกีย่วกบัเกษตรอินทรีย์หรือระบบทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และ การมีฉลากระบุ
แหล่งปลูก ด้วยความส าคญัเชิงเปรียบเทียบคิดเป็นร้อยละ 18.72 และ 9.72 ตามล าดบั 

เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละระดบัของคณุลกัษณะแต่ละด้านใน Table 3 พบว่า ในด้านช่ือเสียง
ของสินค้านัน้ กาแฟท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัอย่างกว้างขวางให้มลูค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคขัน้สดุท้ายสงู
กว่ากาแฟท่ีไม่มีท่ีช่ือเสียง ในขณะท่ีการเพ่ิมขึน้ของราคากาแฟร้อยละ 50 จากราคากาแฟโดยทั่วไป ให้มูลค่า
ความพงึพอใจของผู้บริโภคสงูกว่าการเพ่ิมขึน้ของราคากาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 75 และ 100 จาก
ราคากาแฟโดยทัว่ไป ตามล าดบั อย่างไรก็ตามผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่าการมีตรารับประกนัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์
หรือระบบท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและการมีฉลากระบุแหล่งปลกูจะให้มลูค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคต ่ากว่า
การไม่มีตรารับประกันเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากระบุแหล่งปลูก ซึ่ง
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ผลการวิจยันีข้ดัแย้งกบัการศกึษาของ Gerrard et al. (2013) ท่ีได้กล่าวว่า สินค้าท่ีมีตรารับประกนัเก่ียวกับ
เกษตรอินทรีย์จะช่วยสร้างการรับรู้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค และเพ่ิมความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับ
สินค้าอินทรีย์ ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้รวมถึงความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคเก่ียวกบัมาตรฐานการรับรอง
เกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงความส าคัญของแหล่งปลูกกาแฟยังมีไม่มากนัก 
ผู้บริโภคจงึมองไมเ่ห็นความส าคญัของคณุลกัษณะทัง้สองข้อนีเ้ท่าท่ีควร 
Table 3 Utility and relative importance of attributes for green Arabica coffee products 

Attributes Attribute levels Utility Relative importance (%) 

Product reputation 
REP1 0.8771 

38.02 
REP2 0.4509 

Label of origin 
ORG1 0.6145 

9.72 
ORG2 0.7235 

Certification 
CERT1 0.8425 

18.72 
CERT2 1.0523 

Price 
PRICE1 1.0181 

33.54 PRICE2 0.9422 
PRICE3 0.6421 

 
ความเตม็ใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับผลผลิตกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ บริโภคต่อคุณลักษณะของผลผลิตกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ ราคา เป็นคณุลกัษณะท่ีส าคญัล าดบัท่ีสอง ดงันัน้ จึงเป็นสิ่งท่ียืนยนัได้ว่าการ
วิเคราะห์ความเตม็ใจจ่ายมีความจ าเป็นเพ่ือท่ีจะประมาณคา่พรีเมี่ยมของผลผลิตกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ท่ีผู้บริโภคยินดีจะจ่ายซือ้ ซึ่งผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับผลผลิตกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ (Table 4) จากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคทัง้หมด 719 ราย 
พบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่จะปฏิเสธราคาท่ีสงูขึน้ในครัง้แรกและยอมรับราคาท่ีเสนอในครัง้ท่ีสอง (ค าตอบ คือ No-
Yes) ทัง้ในรูปของผลิตภณัฑ์กาแฟสดพร้อมดื่มและกาแฟคัว่/คัว่บด คิดเป็นร้อยละ 42.42 และ 42.84 ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะห์ท่ีได้นีม้ีนยัท่ีส าคญัว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยินดีท่ีจะจ่ายราคาท่ีสูงขึน้ส าหรับผลผลิตกาแฟท่ีเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมแตไ่มม่ากนกั อาทิ อย่างน้อย 60 บาทต่อแก้วขนาด 16 ออนซ์ส าหรับกาแฟสดพร้อมดื่ม และ 
300 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัมส าหรับกาแฟคัว่/คัว่บด นอกจากนี ้ในการวิจัยหลงัจากมีการสอบถามโดยใช้
ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้ ได้มีการถามซ า้ถึงความเต็มใจท่ีจ่ายสงูสดุโดยใช้ค าถามปลายเปิด ผลลพัธ์ท่ี
ได้ท าให้ได้ขอบเขตของช่วงราคาท่ีเต็มใจจ่ายใหม่ คือ 50 ถึง 180 บาทต่อแก้วขนาด 16 ออนซ์ส าหรับกาแฟสด
พร้อมดื่ม และ 250 ถงึ 1,000 บาทตอ่ถงุขนาด 250 กรัมส าหรับกาแฟคัว่/คัว่บด    

ส าหรับการประมาณคา่ Mean WTP และ Median WTP ส าหรับผลผลิตกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้ Lognormal Distribution กบัค่า WTP โดยไม่น าตวัแปรอธิบายเข้ามาพิจารณาด้วย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
Unrestricted Lognormal (Vanit-Anunchai & Schmidt, 2004; Panmanee et al., 2013) ผลการวิจยัแสดงดงั
Table 5 พบว่าค่า Mean WTP ส าหรับกาแฟสดพร้อมดื่ม และกาแฟคัว่/คั่วบด คือ 73.30 บาทต่อแก้วขนาด 16 
ออนซ์ และ 384.03 บาทต่อถุงขนาด 250 กรัม ตามล าดบั โดยราคาดงักล่าวสงูกว่าราคาปกติทัว่ไปของกาแฟ
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ประเภทเดียวกันท่ีไม่มีมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 40.60 และ 39.21 ตามล าดับ 
นอกจากนี ้ผลการประมาณค่า Median WTP พบว่า กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคกาแฟเต็มใจจ่ายส าหรับกาแฟสด
พร้อมดื่ม และกาแฟคัว่/คัว่บด ด้วยราคามธัยฐาน 65.00 บาทต่อแก้วขนาด 16 ออนซ์ และ 300.00 บาทต่อถุง
ขนาด 250 กรัม ตามล าดบั ซึง่สงูกว่าราคาปกติทัว่ไปของกาแฟประเภทเดียวกนัท่ีไม่มีมาตรฐานความเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 20.00 ตามล าดบั 
Table 4 Summary of consumers to the first and the second bids on the green Arabica coffee 

products 

Price 
Quantity 
(Persons) 

1st Bid 
Price 

2nd Bid 
Percent 

(%) Response 
Quantity 

 (Persons) 
Response 

Quantity 
 (Persons) 

Ready-to-drink 
coffee 

80 Baht/Cup 
719 

Yes 310 100 Baht/Cup 
Yes 154 21.42 
No 156 21.70 

No 409 60 Baht/Cup 
Yes 305 42.42 
No 104 14.46 

Roasted and 
ground coffee 
400 Baht/Bag 

719 
Yes 248 500 Baht/Bag 

Yes 126 17.52 
No 122 16.97 

No 471 300 Baht/Bag 
Yes 308 42.84 
No 163 22.67 

 
Table 5 Mean WTP and median WTP for the green Arabica coffee  

Types of the green Arabica 
coffee products 

Mean WTPa 

(Baht) 
Percent of  

Premiumsb (%) 
Median WTPc 

(Baht) 
Percent of  

Premiumsb (%) 
Ready to drink coffee 73.30 46.60 65 30.00 

Roasted and ground coffee 348.03 39.21 300 20.00 

Note: a Mean WTP is equal to 
2 /2e  . 

b estimated by comparing WTP and conventional prices (50 Baht/Cup for the ready to drink coffee and 250 Baht/Bag 
for the roast and ground coffee). 

c Median WTP is equal to e . 
 

สรุป 
 การวิเคราะห์ความพงึพอใจและความเตม็ใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับกาแฟอราบิก้าท่ีผลิตในระบบท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีมาซือ้กาแฟสดตามร้านกาแฟและในซุปเปอร์มาร์เกตใน
พืน้ท่ีจังหวัดหลักๆ ของแต่ละภาค จ านวน 719 ราย และใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมและการสมมติ
เหตกุารณ์ให้ประเมินคา่โดยใช้ค าถามปลายปิดแบบถามสองครัง้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อคุณลกัษณะของกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พบว่า
ช่ือเสียงของสินค้าเป็นคุณลักษณะท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับคุณลักษณะอื่นๆ รองลงมา คือ 
คณุลกัษณะด้านราคา คณุลกัษณะด้านตรารับประกนัเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณุลกัษณะด้านฉลากระบุแหล่งปลกู ตามล าดบั และเมื่อพิจารณารายละเอียดของคณุลกัษณะแต่ละด้าน 
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พบว่า กาแฟท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางให้มูลค่าความพึงพอใจของผู้บริโภคขัน้สุดท้ายสูงกว่า
กาแฟท่ีไมม่ีท่ีช่ือเสียง ในขณะท่ีการเพ่ิมขึน้ของราคากาแฟร้อยละ 50 จากราคากาแฟโดยทัว่ไปให้มลูค่าความพึง
พอใจของผู้บริโภคสงูกว่าการเพ่ิมขึน้ของราคากาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร้อยละ 75 และ 100 จากราคา
กาแฟโดยทั่วไป นอกจากนีก้ารมีตรารับประกันเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ฉลากระบแุหลง่ปลกูจะให้มลูคา่ความพึงพอใจของผู้บริโภคต ่ากว่าการไม่มีตรารับประกนัเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์
หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากระบุแหล่งปลูก ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เห็นว่าการรับรู้รวมถึงความ
เช่ือมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์หรือระบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึง
ความส าคญัของแหลง่ปลกูกาแฟยงัมีไมม่ากนกั ผู้บริโภคจงึมองไมเ่ห็นความส าคญัของคณุลกัษณะเหลา่นี ้
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคส าหรับกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พบว่า
ผู้บริโภคสว่นใหญ่เตม็ใจจ่ายราคาท่ีสงูขึน้ส าหรับผลผลิตกาแฟท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมแต่ไม่มากนกั ซึง่ขอบเขต
ของช่วงราคาท่ีผู้บริโภคเต็มใจจ่าย คือ 50 ถึง 180 บาทต่อแก้วขนาด 16 ออนซ์ส าหรับกาแฟสดพร้อมดื่ม และ 
250 ถงึ 1,000 บาทตอ่ถงุขนาด 250 กรัมส าหรับกาแฟคัว่/คัว่บด และเมื่อวิเคราะห์ค่า Mean WTP และ Median 
WTP พบวา่กาแฟสดพร้อมดื่มท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีราคาสงูกว่าราคาปกติทัว่ไปของกาแฟประเภทเดียวกนั
ท่ีไม่มีมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 40.60 และ ร้อยละ 30.00 ตามล าดบั ในขณะท่ี
กาแฟคัว่/คัว่บดมีราคาสงูกวา่ราคาปกติทัว่ไปท่ีไมม่ีมาตรฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 39.21 
และ 20.00 ตามล าดบั  

ผลลพัธ์จากการวิจยัน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสองประเด็นหลกัคือ ประเด็นแรก ควรส่งเสริมหรือ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้กาแฟอราบิก้าท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้แก่กาแฟ เพราะ ช่ือเสียงของสินค้าเป็นคุณลักษณะท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสดุในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้บริโภค และประเด็นท่ีสอง เน่ืองจากผลลพัธ์แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริโภคยอมรับและเห็นคณุค่าในกาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความเต็มใจจ่ายในราคาท่ีสงูขึน้ ดงันัน้
การชดเชยของราคาท่ีค้นพบจากงานวิจยัจงึเป็นตวัแปรส าคญัในการจงูใจให้เกษตรกรหนัมาปลกูกาแฟท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ นอกจากนีค้วรให้ความส าคญัและส่งเสริมในเร่ืองของคณุภาพของกาแฟ ซึง่หากสามารถ
รักษาคุณภาพและรสชาติของกาแฟให้ดีอย่างต่อเน่ือง จะท าให้กาแฟท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ใน
ตลาดและเป็นท่ียอมรับตอ่ผู้บริโภคตอ่ไปได้ในระยะยาว  
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ผลกระทบภายนอกของบริษัทต่างชาตทิี่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการส่งออกของ

ผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

Export Spillovers of Foreign-Invested firms on Domestic Manufacturing Firms in Thailand 

อิทธิพัทธ์ ผลเพิ่ม1* และ ไพฑรูย์ วิบลูชตุิกลุ1 
Itthiphat Polperm1* and Paitoon Wiboonchutikula1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานีท้ดสอบผลกระทบภายนอกของการส่งออกของบริษัทต่างชาติท่ีมีการลงทุนโดยตรงจาก
ตา่งประเทศภายในอตุสาหกรรมเดียวกนัตอ่การสง่ออกของผู้ผลิตภายในภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทยรวมทัง้
ความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยี ศกึษาด้วยแบบจ าลอง Heckman selection model โดยใช้ข้อมลูการ
ส ารวจส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรมปี 2555 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ การศกึษาพบว่า การเข้ามาลงทุนของ
บริษัทตา่งชาติท่ีเป็นผู้สง่ออกไมช่่วยการตดัสินใจสง่ออกหรือเพ่ิมสดัสว่นการสง่ออกตอ่การผลิตของผู้ผลิตภายใน
อย่างมีนยัส าคญั ลกัษณะเฉพาะของผู้ผลิต ได้แก่ อายุ จ านวนแรงงาน การได้รับบีโอไอ การน าเข้าวตัถุดิบ การ
ลงทุนด้านการวิจยัและพฒันา และประสิทธิภาพการผลิตส่งผลทางบวกต่อการตดัสินใจส่งออก ขณะท่ี จ านวน
แรงงาน เทคนิคการผลิตท่ีใช้แรงงานมาก และอตัราการใช้ก าลงัการผลิตส่งผลทางบวกต่อสดัส่วนการส่งออกต่อ
การผลิต นอกจากนัน้ ผู้ผลิตภายในท่ีมีสดัสว่นแรงงานมีฝีมือสงูสามารถช่วยดดูซบัเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติ 
ดงันัน้ นโยบายภาครัฐในการช่วยยกระดบัประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมทกัษะแรงงานจึงส าคญัต่อการสร้างผล
ทางบวกของการลงทนุจากตา่งประเทศตอ่การสง่ออกของผู้ประกอบการไทย 

ABSTRACT 
 This study investigates export spillovers of foreign-invested firms in horizontal industries on 
the exports of Thailand’s domestic manufacturing firms, taking into account firms’ different absorptive 
capacity. The study is based on Heckman selection model, using firm level data from the 2012 
industries census conducted by the National Statistical Office. The results find that presence of 
foreign export firm does not significantly help export decision or increase export-output ratio of 
domestic firm. Firm-specific characteristics such as age, size, BOI, import materials, R&D and 
productivity have positive impacts on decision to export whereas size, labor-intensive technique and 
capacity utilization have positive impacts in export-output ratio. Domestic firms with high proportion of 
skill labor can better absorb positive spillovers from FDI. Therefore, policies enhancing domestic 
firms’ productivity and their labor skills are crucial for allowing foreign-invested firms to generate the 
positive export spillover effects.  

 

Key Words: FDI Export Spillovers, Manufacturing Industries, Thailand 
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ค าน า 
 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment, FDI) เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีมีความส าคญั
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาอย่างเช่น ประเทศไทย เน่ืองจากมีระดับเงินออมไม่
เพียงพอต่อการลงทุนภายในประเทศ มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อย และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีค่อนข้างล้าหลัง ดังนัน้ประเทศไทยจ าเป็นต้องพึ่งพาและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติเพ่ือเข้ามา
สนับสนุนเงินทุนและปรับปรุงโครงสร้างด้านการผลิตเพ่ือช่วยยกระดับให้ก้าวผ่านประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle-income Country) (Wiboonchutikula et al., 2016)  

 
Figure 1 : Net FDI Inflows to Thailand 

Source : UN data (2016) 

 ส าหรับมลูคา่การลงทนุจากตา่งประเทศในประเทศไทยได้เร่ิมสงูขึน้ตัง้แตเ่ร่ิมเปิดเสรีด้านการค้าและการ
ลงทนุในช่วงประมาณ ค.ศ. 1980 เป็นผลให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วจากประเทศเกษตรกรรม
มาสู่การผลิตสินค้าอตุสาหกรรมมากขึน้ จากข้อมลูของ World Bank พบว่าในช่วงเวลาดงักล่าวการเติบโตของ
ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 10 ต่อปี จากรูปภาพท่ี 1 แสดงว่า มูลค่าการลงทุนจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึน้จาก 1,000-2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วง ค.ศ. 1980 มาอยู่ท่ีกว่า 
10,000 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี ค.ศ. 2015 และภาคอตุสาหกรรมการผลิตเป็นภาคท่ีได้รับมลูคา่การลงทนุจาก
ตา่งประเทศมากท่ีสดุคิดเป็นร้อยละ 53.69 ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2004 และ 44.32 ในช่วงปี ค.ศ. 2005-2015  

 

Figure 2 : Thailand’s Exports and GDP ($US) 
Source :  World Bank and Ministry of Commerce, Thailand (2016) 
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 ในขณะเดียวกนัประเทศไทยได้ใช้นโยบายส่งเสริมการส่งออกประกอบกนัเพ่ือช่วยสนบัสนุนการพฒันา
ภาคอตุสาหกรรม มีผลให้ภาคการส่งออกขยายตวัอย่างรวดเร็วและมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทยใน
ด้านการค้าระหวา่งประเทศ โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ตอ่จีดีพีในช่วงปี ค.ศ. 2015 ดงัรูปภาพท่ี 2 และพบวา่สินค้าใน
กลุม่อตุสาหกรรมการผลิตมีสดัสว่นการสง่ออกสงูท่ีสดุเมื่อเทียบกบักลุม่อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 75 ตอ่การส่งออกทุก
ภาคเศรษฐกิจตลอดช่วงปี ค.ศ. 1992-2015    
 การลงทุนจากต่างประเทศไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผู้ รับทุนเท่านัน้แต่ยังน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ ผลิตภายในให้มีการผลิตเพ่ือส่งออกมากย่ิงขึน้ กล่าวคือ บริษัทท่ีมีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมกัมีขนาดใหญ่ มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสูง มีความรู้ในการบริหารจัดการหรือทุนทาง
ปัญญา (Know-how) มีการจดัตัง้เครือข่ายการผลิตอยู่ทัว่มมุโลก และเคยมีประสบการณ์การผลิตเพ่ือส่งออกยงั
ตลาดต่างประเทศมาก่อน แต่สิ่งเหล่านีม้กัจะเป็นสินค้าสาธารณะ (Public goods) ซึ่งยากแก่การกีดกันท าให้
ผู้ผลิตภายในสามารถสงัเกตเห็นและรับรู้ข้อมลูข่าวสารต่างๆ จนน ามาใช้ในกระบวนการผลิตของตน นอกจากนี ้
การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่ผู้ ผลิตภายในซึ่งเป็นการช่วยลด
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกบัการส่งออกได้ เน่ืองจากการเข้าสู่ตลาดส่งออกมกัจะมีต้นทุนจม (Sunk cost) สงู ผู้ผลิตท่ี
ได้รับการถ่ายทอดจะได้รับประโยชน์มีผลตอ่การตดัสินใจด าเนินการผลิตเพ่ือสง่ออกมากขึน้ กระบวนการของการ
เข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติท่ีส่งผลต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายใน เรียกว่า ผลกระทบภายนอกของการ
ส่งออก (Export spillovers) (Aitken et al., 1997 ; Greenaway et al., 2004) อย่างไรก็ตาม การลงทุนจาก
ต่างประเทศไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์เสมอไปยังขึน้อยู่กับความสามารถในการดูดซับเทคโนโลยีของผู้ ผลิต 
คณุลกัษณะของผู้ผลิตและผู้ลงทุน และนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ดงันัน้จากความส าคญัของการ
ลงทนุโดยตรงจากตา่งประเทศดงัท่ีกลา่วในข้างต้น ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาว่าการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติจะ
สง่ผลกระทบภายนอกตอ่การสง่ออกของผู้ผลิตภายในประเทศไทยอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศโดยการส่งออกของบริษัทต่างชาติและ
ความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยีของผู้ผลิตต่อการตดัสินใจส่งออกและสดัส่วนการส่งออกต่อปริมาณการ
ผลิตของผู้ผลิตภายในภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย 

กรอบแนวความคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้ใช้กรอบแนวความคิดจากงานศกึษาของ Aitken et al. (1997) และ Greenaway et 
al. (2004) เร่ิมจากสมมติให้ผู้ผลิตภายในสามารถเลือกปริมาณการผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ทัง้ตลาดในประเทศ 
(Domestic Market :   ) และ/หรือตลาดตา่งประเทศ (Foreign Market :   ) ซึง่มีต้นทนุรวม (Total Costs) คือ 
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)   (  )   (  )      (1) 

 โดยที่      คือ ฟังก์ชนัต้นทนุในการผลติ (Production Costs)       คือ ฟังก์ชนัต้นทนุในการจ าหน่ายสินค้า

ไปยงัแตล่ะตลาด (Distribution Costs)            และมี             ฟังก์ชนัต้นทนุสามารถแสดงได้ดงันี ้
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 โดยที่  
 
 เป็นปริมาณการผลิตของผู้ผลิตภายในเพื่อจ าหน่ายในแต่ละตลาด          และ    เป็น Scalar 

parameter และก าหนดให้        เป็นฟังก์ชนัต้นทนุท่ีผู้ผลติใช้ในการตดัสนิใจเพื่อผลติสนิค้า แสดงได้ดงันี ้

                                                                            (3) 

 โดยท่ี   คือ ตวัแปรต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตร่วมกนัทัง้สองตลาด (Common Production Costs)    คือ 
ตวัแปรต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตเฉพาะตลาดท่ี   (Specific Production Costs)      คือ การส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศของผู้ ผลิตทัง้หมดท่ีอยู่ภายในอุตสาหกรรมในประเทศ        คือ การส่งออกของเฉพาะบริษัท
ต่างชาติท่ีอยู่ภายในอุตสาหกรรมในประเทศ และ     แทนบทบาทความส าคญัและการลงทุนด้านนวตักรรม
ของบริษัทตา่งชาติภายในอตุสาหกรรมในประเทศ 
 จากทางเลือกของผู้ผลิตสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการแก้ปัญหาก าไรสงูสดุในทางเศรษฐศาสตร์ ดงันี ้
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 แทนฟังก์ชนัต้นทนุการผลิตในสมการท่ี (2) ลงไปในสมการท่ี (4) จะได้วา่ 
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 หาอนพุนัธ์ล าดบัท่ีหนึง่เทียบ  
 
  

 
 เพ่ือหาปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับแตล่ะตลาด 
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 -          -                       (6)
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 -          -                                    (7) 

 จากสมการท่ี (6) และ (7) กล่าวได้ว่า ผู้ผลิตจะจ าหน่ายสินค้าตลาดในประเทศหรือส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศขึน้อยู่กบั ราคาสินค้า ต้นทุนการผลิตร่วม ต้นทุนการผลิตเฉพาะตลาด ผลจากการผลิตเพ่ือส่งออก
ของบริษัทตา่งชาติและผู้ผลิตทัง้หมดภายในอตุสาหกรรมในประเทศ ดงันัน้ ผู้ผลิตภายในจะได้รับประโยชน์จาก
การเข้ามาลงทนุของบริษัทตา่งชาติซึง่ก่อให้เกิดเป็นผลกระทบภายนอกของการสง่ออกผ่านได้ 3 ช่องทาง ดงันี ้

1. ผ่านผลจากการได้รับข้อมลูการสง่ออก (Information Externalities) :        

     
      

       

       
     (8) 

2. ผา่นการแขง่ขนัระหวา่งผู้ผลติ (Competition Effects)         :    (     )

    
        (9) 

3. ผา่นการลอกเลยีนแบบและการท าตาม (Imitation/Demonstration)     : 
   (     )

    
                   (10) 

 จากสมการ (8), (9) และ (10) แสดงได้ว่า การเข้ามาลงทุนของของบริษัทต่างชาติจะช่วยให้ผู้ผลิต
ภายในได้รับประโยชน์ด้านข้อมลูข่าวสารท่ีเก่ียวกับตลาดต่างประเทศ และเพ่ิมการแข่งขันการผลิตท าให้ผู้ผลิต
ภายในต้องพฒันาประสิทธิภาพการผลิตของตนรวมถงึเกิดการลอกเลียนแบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 
สิ่งเหล่านีจ้ะช่วยลดต้นทุนท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการส่งออกของผู้ ผลิต ขณะเดียวกันงานศึกษาของ 
Helpman, Melitz and Yeaple (2004) หรือ ทฤษฎี HMY ได้ชีว้่า การเข้าสู่ตลาดส่งออกมีความเก่ียวข้องกบั
ต้นทุนจม (Sunk Cost) และมีความเสี่ยงสูง ดังนัน้การตัดสินใจเข้าสู่ตลาดส่งออกมักจะเป็นผู้ ผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ (Productivity) สงูเพียงพอเท่านัน้ท่ีจะสามารถสร้างผลก าไรจากการผลิตเพ่ือสง่ออกได้ 
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 ส าหรับการทบทวนงานศกึษาเร่ิมจากงานของ Aitken et al. (1997) ได้ใช้แบบจ าลอง Probit เพ่ือศกึษา
การตดัสินใจสง่ออกของผู้ผลิตในภาคอตุสาหกรรมของประเทศเม็กซิโก ผลการศึกษาพบว่า การเข้ามาลงทุนของ
ของบริษัทต่างชาติจะกระตุ้นให้ผู้ ผลิตตดัสินใจผลิตเพ่ือส่งออกมากย่ิงขึน้ ขณะท่ี Greenaway et al. (2004) ใช้
แบบจ าลอง Heckman selection model ส าหรับสหราชอาณาจกัร พบว่า เมื่อผู้ผลิตอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีมีของ
บริษัทตา่งชาติท่ีเป็นผู้สง่ออกจ านวนมาก จะเกิดการแข่งขนัมากขึน้ท าให้ผู้ผลิตต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตซึง่
มีผลตอ่การตดัสินใจส่งออกแต่จะไม่ส่งผลต่อสดัส่วนการส่งออกของผู้ผลิต สอดคล้องกบังานของ Athukorala et 

al. (1995) ส าหรับประเทศศรีลงักา ขณะท่ีงานศกึษาของ Narjoko (2009) พบว่าผลจากการเข้ามาลงทุนของของ
บริษัทตา่งชาติจะไปลดโอกาสในการส่งออกของผู้ผลิตภายในภาคอตุสาหกรรมของอินโดนีเซีย แต่อย่างไรก็ตาม
ผลดงักลา่วจะเป็นประโยชน์ตอ่เมื่อผู้ผลิตมีประสิทธิภาพการผลิตสงูเท่านัน้  
 

วิธีการวิจัย 
 จากกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีและการทบทวนงานวิจัยในข้างต้น การเข้ามาลงทุนของของบริษัท
ต่างชาติส่งผลต่อทัง้การตัดสินใจผลิตเพ่ือส่งออกและสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิต ส าหรับการศึกษาจะใช้
แบบจ าลอง Heckman Selection Model ด้วยวิธี Heckman Two Step และเพ่ือแก้ปัญหาความมีอคติจากการ
คดัเลือกตวัอย่าง (Selectivity Bias) ตามงานศกึษาของ Greenaway et al. (2004) 
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 โดยท่ี            ;            ; corr (           และ (                                      ; i 
แสดงถงึผู้ผลิตรายท่ี i และ j แสดงถงึผู้ผลิตอยู่ในอตุสาหกรรมท่ี j 
 ส าหรับสมการท่ี (1) ตวัแปรตามคือ Export Decision ซึง่มีลกัษณะเป็น Binary Variables นัน่คือ ถ้า
ผู้ผลิตตดัสินใจส่งออกจะมีค่าเท่ากบั 1 และไม่ส่งออกจะมีค่าเท่ากบั 0 โดยจะประมาณด้วยแบบจ าลอง Probit 
วิธี Maximum Likelihood ขณะท่ีสมการท่ี (2) มีตวัแปรตามคือ Export-output Ratio แสดงสดัส่วนการส่งออก
ตอ่การผลิตของผู้ผลิตภายในจะประมาณด้วยวิธี OLS โดยรวมตวัแปร inverse mills ratio ท่ีได้จากสมการท่ี (1) 
ไว้ส าหรับแก้ปัญหา Selectivity Bias ของผู้ผลิตท่ีไม่สามารถสงัเกตข้อมลูการส่งออกได้ FOREX เป็นตวัแปร
อิสระท่ีสนใจในงานศกึษาครัง้นีถู้กวดัโดยสดัสว่นการส่งออกของของบริษัทต่างชาติภายในอตุสาหกรรมการผลิต
รหัส 4 หลกั (4-digit ISIC) และมีสมมติฐานเป็นบวก ขณะท่ีตวัแปรควบคุมประกอบด้วย ระยะเวลาด าเนิน
กิจการ (Age) จ านวนแรงงานทัง้หมด (Size) การได้รับการสนับสนุนการลงทุน (BOI) สดัส่วนแรงงานมีฝีมือ 
(Skill) อตัราก าลงัการผลิตเฉลี่ย (Capacity) การน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ (Import) การลงทุนด้านการวิจยั
และพฒันา (R&D) มีสมมติฐานเป็นบวกทัง้หมด อตัราค่าจ้างโดยเฉลี่ย (Wage Rate) และสดัส่วนสินทรัพย์ทุน
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ต่อจ านวนแรงงานทัง้หมด (KL) มีสมมติฐานได้ทัง้บวกและลบ ขณะท่ีตวัแปรประสิทธิภาพการผลิต (LP) จะถูก
รวมอยู่ในสมการท่ี (1) เท่านัน้ เน่ืองจากจะมีผลต่อการตดัสินใจส่งออกของผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวตามทฤษฎี 
HMY และมีสมมติฐานเป็นบวก 
 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมลูการส ารวจส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม พ.ศ. 2555 จากส านกังานสถิติ
แห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ผลิตในภาคการผลิตทัง้หมด 97,600 ราย แบ่งตามรหัสอตุสาหกรรม 4 หลกั (4-digit 
ISIC)  127 อตุสาหกรรม เน่ืองจากข้อมูลท่ีมาจากการส ารวจมกัจะมีความผิดพลาดในเก็บรวบรวมข้อมูลจึง
จ าเป็นต้องคดักรองข้อมูลให้มีความเหมาะสมมากขึน้ โดยจะคดัข้อมูลออกส าหรับผู้ผลิตท่ีไม่ได้กรอกข้อมูล มี
มลูคา่เพ่ิมเป็นลบ มีจ านวนแรงงานทัง้หมดต ่ากวา่ 10 คน และกรองข้อมลูซ า้ออก ดงันัน้ ข้อมลูของผู้ผลิตภายใน
อตุสาหกรรมทัง้หมดท่ีน ามาใช้ในการศกึษามีจ านวน 6,320 ราย 95 อตุสาหกรรม 

ผลการวิจัย 
 เพ่ือทดสอบผลกระทบภายนอกของการส่งออกของของบริษัทต่างชาติท่ีมีการลงทุนจากต่างประเทศต่อ
การตดัสินใจส่งออกและสดัส่วนการส่งออกต่อการผลิตของผู้ผลิตภายในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้วย
แบบจ าลอง Heckman selection model วิธี Heckman two-step ผลการศกึษาแสดงได้ดงัตารางท่ี 1 
 

Table 1 : Heckman Selection Model Estimation Results of Export Spillovers from Foreign Export 
Firms on All Domestic Thailand Manufacturing Firms’ Exports  

Independent 
Variables 

Export decision Export-output 
ratio 

Export decision Export-output 
ratio 

(1) (2) (3) (4) 
Cons. -3.9174*** (0.5711) 75.4345*(39.9660) -3.8254***    (0.5739) 79.7768**  (39.5282) 
Age 0.0102***  (0.0019) -0.0129    (0.1040) 0.0102***     (0.0019) -0.0064      (0.1038) 
Size 0.0003***  (0.0001) 0.0057*** (0.0019) 0.0003***   (0.00005) 0.0056***   (0.0019) 
ln(K/L) 0.0225      (0.0165) -1.3607*  (0.7348) 0.0216         (0.0165) -1.4065*     (0.7314) 
Skill 0.0000      (0.0006) 0.0248     (0.0271) -0.0014        (0.0010) -0.0387      (0.0477) 
BOI 0.9594***  (0.0758) 7.2755     (5.5696) 0.9674***     (0.0760) 7.3005       (5.6029) 
Capacity -0.0010     (0.0013) 0.1383*** (0.0515) -0.0009        (0.0013) 0.1422***   (0.0514) 
Import 1.3471***  (0.0486) 4.5888     (8.7188) 1.3478***     (0.0487) 4.1555       (8.6968) 
R&D 0.1662***  (0.0651) -1.4912    (2.5324) 0.1439         (0.1112) -0.4995      (4.1712) 
ln(Wagerate) 0.1600***  (0.0493) -1.1394    (2.4628) 0.1608***     (0.0493) -1.1673      (2.4596) 
ln (LP) 0.0675***  (0.0212)  0.0669***     (0.0212)  
FOREX -0.3791*** (0.1129) -7.2227   (5.6819) -0.6048***   (0.1747) -16.1719*  (8.6277) 

FOREX Skill   0.0038*      (0.0022) 0.1739*     (0.1053) 

FOREX R&D   0.0557       (0.2285) -3.1882     (9.1733) 

Dummy Industries Yes Yes Yes Yes 
Inverse mills ratio      3.1041    (9.2613)  2.6476       (9.2341) 
Number of obs. 
Censored obs. 
Uncensored obs. 

6,320 
5,123 
1,197 

 6,320 
5,123 
1,197 
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Table 1 (Cont.) 
Wald test 
rho 

250.41*** 
0.1008 

 253.27*** 
0.0862 

 

Note : Statistical significance : *=10%, **=5%, ***=1%. Standard errors are in parentheses. 
 Source : The author’s Calculations 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการประมาณของผลกระทบของการลงทุนจากต่างประเทศต่อการส่งออกของผู้ผลิต
ภายในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ด้วยวิธี Heckman two-step พบว่า สดัส่วนการส่งออกของ
บริษัทตา่งชาติภายในอตุสาหกรรมการผลิต (FOREX) สง่ผลกระทบทางลบต่อโอกาสในการตดัสินใจส่งออกและ
สดัส่วนการส่งออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติซึง่สอดคล้องกบังานศกึษาของ Narjoko (2009) อย่างไรก็ตาม ผล
ดงักล่าวจะเป็นบวกโดยขึน้อยู่กับการมีแรงงานมีฝีมือในสดัส่วนท่ีสูง (FOREX Skill) ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่าเป็นปัจจัย
ส าคญัต่อการดูดซบัเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติ และผู้ผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสงู (LP) จะช่วยเพ่ิม
โอกาสในการตดัสินใจส่งออกมากขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติตามทฤษฎีของ HMY ขณะท่ีตวัแปรควบคมุอื่นๆ 
เช่น ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ (Age) จ านวนแรงงานทัง้หมด (Size) การได้รับการสนบัสนนุการลงทนุ (BOI) 
การน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ (Import) การลงทนุด้านการวิจยัและพฒันา (R&D) การจ่ายคา่ตอบแทนเฉลี่ย
ท่ีสงู (Wage rate) มีอิทธิพลในทิศทางบวกกบัการตดัสินใจสง่ออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  
 ในขณะเดียวกันตวัแปรท่ีแทนจ านวนแรงงานทัง้หมดของผู้ผลิต (Size) และอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 
(Capacity) และผู้ผลิตในอตุสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น (Labor-intensive industries) จะมีผลต่อสดัส่วนการ
สง่ออกของผู้ผลิตอย่างมีนยัส าคญั  
 ส าหรับการทดสอบความมีอคติจากการคดัเลือกข้อมูล (Selectivity Bias) พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิของ 
Inverse Mills Ratio ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ ผู้ผลิตท่ีไม่สามารถสงัเกตข้อมลูได้ไม่มีอิทธิผลต่อการ
ประมาณสดัสว่นการสง่ออกของผู้ผลิตทัง้หมดภายในอตุสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ขณะ ท่ีสัมประสิท ธ์ิ
ของ Rho มีเคร่ืองหมายเป็นลบ แสดงวา่ ปัจจยัอื่นท่ีสงัเกตไมไ่ด้ (Unobserved factors) ของสมการการตดัสินใจ
สง่ออกมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกบัสมการสดัส่วนการส่งออก กล่าวคือ มีปัจจยับางตัวท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสง่ออกแตจ่ะมีผลท าให้สดัสว่นการสง่ออกของผู้ผลิตภายในลดลง  
 

สรุปผลการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ในการศกึษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบภายนอกของการส่งออกจากบริษัทต่างชาติท่ีมี
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อการตัดสินใจส่งออกและสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตรวมทัง้
ความสามารถในการดดูซบัเทคโนโลยีของผู้ผลิต โดยใช้ข้อมลูการส ารวจส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม ประจ าปี 
พ.ศ. 2555 จากส านกังานสถิติแห่งชาติ ด้วยแบบจ าลอง Heckman Selection Model และเลือกวิธีการประมาณ
แบบ Heckman Two-Step ผลการศกึษาพบว่า การเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างชาติท่ีเป็นผู้ส่งออกส่งผลทางลบ
ต่อการส่งออกของผู้ผลิตภายในท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน กล่าวได้ว่าบริษัทต่างชาติมกัมีขนาดใหญ่ มีความ
พร้อมด้านเงินทนุและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตท่ีทนัสมยั และมีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาก่อนเป็นผลให้มี
ต้นทนุในการผลิตต ่า ดงันัน้การเข้ามาลงทุนจะเป็นการลดประสิทธิภาพการผลิตและเป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาด
ของผู้ผลิตภายในส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสงูกว่า(Crowding Out) (Narjoko, 2009) อีกทัง้งานของ Görg & 
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Greenaway, 2003 และ Narjoko (2009) ชีว้่าผลทางลบท่ีเกิดขึน้เกิดจากบริษัทต่างชาติได้ปกป้ององค์ความรู้
และกีดกนัข้อมลูเก่ียวกบัตลาดตา่งประเทศแก่ผู้ผลิตภายใน อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตในอตุสาหกรรมท่ีมีแรงงาน
มีฝีมือในสดัสว่นท่ีสงูจะมีสว่นช่วยในการดดูซบัเทคโนโลยีจากบริษัทต่างชาติส่งผลให้ผู้ผลิตได้เพ่ิมโอกาสในการ
สง่ออกและมีสดัสว่นการสง่ออกตอ่ปริมาณการผลิตมากย่ิงขึน้  
 จากผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าภาครัฐและภาคเอกชนควรสนับสนุนการลงทุนในด้านการพัฒนาตัว
บุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพของแรงงานให้มีส่วนช่วยในการดูดซับเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากบริษัท
ตา่งชาติซึง่จะมีผลตอ่ประสิทธิภาพการผลิตและการสง่ออกมากขึน้ ขณะเดียวกนัควรมีการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ
เป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ ผลิตและสนับสนุนการเปิดนโยบายเปิดเสรีการค้ามากขึน้เพ่ือให้ผู้ ผลิตมีการน าเข้า
วตัถดุิบจากตา่งประเทศซึง่ปัจจยัเหลา่นีม้ีผลตอ่การเพ่ิมการสง่ออกของผู้ผลิตภายในอตุสาหกรรม 
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อิทธิพลของค าแนะน าของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
Effect of Analysts’ Recommendations on Stock Prices in Market for Alternative Investment 

 
ธนโชติ บญุวรโชติ1 และ ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร1* 

Tanachote Boonvorachote1 and Natthapornphat Charoenporn1* 

 
บทคัดย่อ 

ค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (mai) โดยภาพรวมแล้วมีคณุคา่ตอ่นกัลงทุนหาก
นกัลงทนุตอบสนองตอ่ค าแนะน าอย่างรวดเร็วในวนัท่ีเผยแพร่บทวิเคราะห์จะท าให้ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 0.96% 

อย่างมีนยัส าคญัส าหรับค าแนะน าให้ซือ้ และมีผลตอบแทนสะสมเฉลี่ย 1.45% อย่างมีนยัส าคญันบัจากเผยแพร่
เป็นเวลา 3 วนัท าการ ส าหรับค าแนะน าให้ขายพบว่ามีค่าผลตอบแทนเฉลี่ย -1.18% ตัง้แต่วนัท่ีบทวิเคราะห์ถูก
เผยแพร่ และยงัเป็นลบสะสมถึง -10.90% ภายหลงัเผยแพร่ 7 วนัท าการ ทัง้นีจ้ะช่วยลดปริมาณขาดทุนได้หาย
ขายตามค าแนะน าในวนัท่ีมีการเผยแพร่บทวิเคราะห์ สว่นค าแนะน าให้ถือนัน้พบวา่ไมส่ง่ผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ใน
วนัท่ีเผยแพร่บทวิเคราะห์ แต่ผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยภายหลงัการเผยแพร่นัน้มีค่าเป็นลบอย่างมีนยัส าคญั  เมื่อ
ท าการเปรียบเทียบกบั SET50 พบวา่เป็นไปในนกัลงทุนมีพฤติกรรมเดียวกนัส าหรับค าแนะน าให้ถือและขาย แต่
นกัลงทุนจะปฏิบัติตามค าแนะน าให้ซือ้ภายหลงัวนัท่ีเผยแพร่แล้วสองวนัท าการ ทัง้นีค้ าแนะน าของหลกัทรัพย์
ขนาดเลก็ไมพ่บวา่มีคณุคา่ตอ่นกัลงทนุทัง้ในสองตลาด 

 
ABSTRACT 

Analysts’ recommendations in market for alternative investment (mai) have value for investors. 
Stocks’ price respond to buy recommendations on the revealed date, yield a significant of 0.96% on 
an average return, and significantly accumulate to 1.45% until the third working day. Average return 
of sell recommendations is negative since publication date (-1.18%) and accumulate to -10.90% after 
seven working days. Recommendations to hold have no impact to stocks’ price on the event date but 
after that an average cumulative return shows significant negative. In SET50 also have value of 
analysts’ recommendations for Hold and Sell. Investors respond to buy recommendations after two 
days of publication date. Besides, recommendations on small size of stocks in both market were 
found no value for investors.   

 
 
 
 

Keywords: Analysts’ Recommendations, Stock price reaction, Market for Alternative Investment, Event study  
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ค าน า 
ตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ (mai) เป็นตลาดหลกัทรัพย์แห่งท่ีสองของประเทศไทย ท าหน้าท่ีเป็นตลาดทุน

ในการระดมทุนจากสาธารณะเพ่ือน าไปใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งตลาด
หลกัทรัพย์เอ็มเอไอนีช้่วยเปิดโอกาสให้กบับริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม  (Small and Medium Enterprise - 
SME) และกิจการเก่ียวกบันวตักรรม โดยท าการผ่อนผันหลกัเกณฑ์และข้อก าหนดต่าง ๆ นกัลงทุนรายย่อยใน
ประเทศมีสดัส่วนการซือ้ขายสงูถึง 95% (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2559) ซึง่เป็นสดัส่วนท่ีค่อนข้างสงู 
นกัลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้และความช านาญในการวิเคราะห์มูลค่าท่ีเหมาะสมของราคาหลกัทรัพย์ 
สง่ผลให้มีความออ่นไหวตอ่ข้อมลูในตลาด ดงันัน้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จงึเข้ามามีบทบาทส าคญัในการลดความ
แตกตา่งของข้อมลู (Information Asymmetry) ระหว่างบริษัทหลกัทรัพย์และนกัลงทุนโดยการเขียนบทวิเคราะห์
หลกัทรัพย์  

นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท าหน้าท่ีเป็นผู้คดักรองข้อมลูข่าวสารท่ีส าคญัด้านการลงทุนเพ่ือให้ค าแนะน าแก่

นกัลงทนุ อีกทัง้ยงัช่วยวิเคราะห์หามลูคา่ท่ีเหมาะสมของหลกัทรัพย์ โดยใช้การพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลกระทบ

ต่อผลการด าเนินงานในอนาคตเพ่ือให้นักลงทุนได้ทราบลกัษณะและความเสี่ยงของหลกัทรัพย์นัน้ว่ามีคุณค่า

อย่างไร เหมาะแก่การลงทนุหรือไม ่บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ท่ีนกัวิเคราะห์เผยแพร่นัน้สามารถเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ี

ช่วยประกอบการตดัสินใจในการลงทนุให้แก่นกัลงทนุได้  

เน่ืองจากในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกับคณุค่าของค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ในหุ้นขนาดเล็กไม่
มากนกั ดงันัน้ทางผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาอิทธิพลของค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอท่ี
หลักทรัพย์มีขนาดเล็กกว่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ
ค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

มีงานวิจยัในอดีตหลายงานท่ีพบวา่ราคาหลกัทรัพย์มีการตอบสนองตอ่ค าแนะน าของนกัวิเคราะห์อย่าง
มีนยัส าคญั เป็นหลกัฐานวา่ค าแนะน าของนกัวิเคราะห์นัน้มีคณุคา่อย่างมากในการตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ S, 
Shankaran, and M (2016)  ท าการศกึษาตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศอินเดียในช่วงปี 2006-2010 พบวา่
ค าแนะน าให้ซือ้นัน้ปรากฎวา่มีคณุคา่ตอ่การลงทนุมากกวา่ค าแนะน าให้ขาย นอกจากนี ้Frey and Herbst 
(2014) เลือกศกึษา 14 กองทนุของประเทศในกลุม่สหภาพยโุรประหวา่งปี 2004-2007 พบวา่ผู้จดัการกองทนุนัน้
ปฏิบตัิตามค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ด้านการซือ้ย่างชดัเจน และการท่ีผู้จดัการกองทนุเช่ือค าแนะน านัน้สามารถ
ท าก าไรให้กบักองทนุได้ อีกทัง้ Brown, Wei, and Wermers (2014) ได้ศกึษาการตอบสนองของกองทนุตอ่การ
ปรับปรุงค าแนะน าระหวา่งปี 1985-2008 ในฐานข้อมลูของทอมสนัรอยเตอร์ พบวา่การปรับปรุงค าแนะน าในด้าน
บวกสง่ผลให้ผู้จดัการกองทนุท าการซือ้ สว่นการปรับปรุงค าแนะน าไปในด้านลบนัน้สง่ผลผู้จดัการกองทนุขาย
หลกัทรัพย์ และมีหลกัฐานวา่กองทนุนัน้ตอบสนองตอ่การปรับค าแนะน าของนกัวิเคราะห์อย่างชดัเจน 
 ส าหรับการศึกษาเก่ียวกับคุณค่าของค าแนะน าของนักวิเคราะห์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Lonkani, Khantavit, and Chunhachinda (2010) รวบรวมข้อมูลระหว่างปี 1993-2002 พบว่าพอร์ตของ
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ค าแนะน าให้ซือ้ทันที (Strong buy) มีผลตอบแทนเป็นบวกในทุกช่วงเวลา ในขณะท่ีค าแนะน าขายให้

ผลตอบแทนท่ีเป็นลบ ภายหลงั ทศันีย์ ก่อกุลดิลก และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาในปี 2550-2551 ส าหรับ

หลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าตลาดสงูท่ีสดุในกลุ่ม SET50 พบว่าค าแนะน าให้ซือ้นัน้มีผลตอบแทนผิดปกติเป็นบวก 8 วนั

ท าการ สว่นผลตอบแทนให้ขายให้ผลตอบแทนผิดปกติเป็นลบ 14 วนัท าการ 

จากการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถตัง้สมมติฐานได้ว่าค าแนะน าให้ซือ้ส่งผลราคาหลักทรัพย์ปรับ

เพ่ิมขึน้ และค าแนะน าให้ขายมีอิทธิพลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง ในงานวิจัยนีจ้ึงได้ตัง้สมมติฐาน 3 

สมมติฐานแบ่งออกตามประเภทค าแนะน าดงันี ้

1. ค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้เพ่ือเก็งก าไรส่งผลให้ราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเพ่ิมขึน้อย่างมี

นยัส าคญั 

2. ค าแนะน าให้ถือไมส่ง่ผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ 

3. ค าแนะน าให้ขายสง่ผลให้ราคาหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอลดลงอย่างมีนยัส าคญั 
 

วิธีการวิจัย 
ส าหรับการเก็บข้อมลูเร่ิมต้นจากการดาวน์โหลดบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ทัง้หมดท่ีกล่าวถึงหลกัทรัพย์ใน

ตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอตัง้แต่ ตลุาคม พ.ศ.2558 ถึง ตลุาคม พ.ศ.2559 จากเว็ปไซต์ settrade.com จ านวน
ทัง้หมด 173 บทวิเคราะห์ พบว่ามีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีออกค าแนะน าในตลาดเอ็มเอไอนีท้ัง้หมด 13 บริษัท ได้แก่ 
AEC  AIRA ASL AWS BLS CGS CNS KSS KTBST LHS MBKET PSTและ RHBS มีหลกัทรัพย์ท่ีถูกกล่าวถึง
เพียงจ านวน 30 หลักทรัพย์ ได้แก่ APCO ATP30 AUCT BKD CHO COLOR EA FPI FSMART HPT JSP 
JUBILE KOOL LIT NDR OTO PIMO PSTC RP SALEE SPA TACC TMC TNDT TPCH TSE TVD TVT  
UREKA  และ XO จากจ านวนหลกัทรัพย์ทัง้หมด 128 หลกัทรัพย์ และพบว่าค าแนะน าให้ซือ้มีจ านวนมากท่ีสดุ
จ านวน 159 ค าแนะน า (91.91%) รองลงมาคือค าแนะน าให้ถือจ านวน 11 ค าแนะน า (6.36%) และค าแนะน าให้
ขายจ านวน 3 ค าแนะน า (1.73%) ส าหรับค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้เพ่ือเก็งก าไร MBKET เขียนค าแนะน ามากท่ีสุด
จ านวน 44 บทวิเคราะห์ (27.67%) ส าหรับค าแนะน าให้ถือ MBKET เขียนค าแนะน ามากท่ีสดุเป็นจ านวน 8 บท
วิเคราะห์ (72.73%) ส าหรับค าแนะน าให้ขาย BLS เขียนค าแนะน าจ านวน 2 บทวิเคราะห์ (66.67%)  

จากนัน้ดาวน์โหลดข้อมลูดชันีตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอรายวนั และข้อมลูราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย์ 

น าราคาปิดรายวนัของหลกัทรัพย์มาหาอตัราผลตอบแทนรายวนัของหลกัทรัพย์  (Ri,t) และน าดชันีรายวนัของ

ตลาดเอม็เอไอมาหาอตัราผลตอบแทนของตลาด (Rmai,t) โดยผลตอบแทนแท้จริงของหลกัทรัพย์ i ในวนัท่ี t ได้จาก

ราคาปิดของหลกัทรัพย์ i วนัท่ี t ลบด้วยราคาปิดของหลกัทรัพย์ i วันก่อนหน้า แล้วหารด้วยราคาปิดของ

หลกัทรัพย์ i วนัก่อนหน้า ส าหรับผลตอบแทนท่ีแท้จริงของตลาดสามารถหาได้โดยใช้ข้อมลูตลาด mai แทน 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูในงานวิจยันีใ้ช้วิธีการศกึษาเหตกุารณ์ (Event Study) ถูกเสนอโดย Brown 

and Warner (1980) ส าหรับในงานวิจยันีใ้ช้วิธี market model โดยก าหนดให้วนัท่ีบทวิเคราะห์ถูกเผยแพร่เป็น
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วนัท่ี 0 และก าหนดให้วนัรอบ ๆ ท่ีมีเหตกุารณ์เป็นวนัท่ี -100, -99, ..., -1, 0, +1, ..., +29, +30 หาคา่พารามิเตอร์

อลัฟ่า ( ̂i) และเบต้า ( ̂i) ด้วยสมการถดถอย จากนัน้แทนคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ในสตูรด้านลา่งนีเ้พ่ือค านวณหาอตัรา

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงั (E(Ri,t))  

E(Ri,t) =  ̂i  ̂iRmai, t 

โดย E(Ri,t)       คือ ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์ i ในวนัท่ี t 

   ̂i และ  ̂i    คือ พารามิเตอร์ของหลกัทรัพย์ i ท่ีได้จากการวิเคราะห์สมการถดถอย 

 Rmai, t       คือ ผลตอบแทนของตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอในวนัท่ี t 

น าผลตอบแทนท่ีคาดหวังมาค านวณหาอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (Abnormal Return: A) จากการน า

ผลตอบแทนแท้จริงของหลกัทรัพย์ i ในวนัท่ี t (Ri,t) ลบด้วยผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย์ i ในวนัท่ี t 

(E(Ri,t)) ส่วนค่าเฉลี่ยของอตัราผลตอบแทนท่ีผิดปกติ (Average Abnormal Return: AAt) หาได้โดยน าผลรวม

ของผลตอบแทนผิดปกติในวนัท่ี t ของทกุหลกัทรัพย์มาหารด้วยจ านวนบทวิเคราะห์ในวนัท่ี t และค่าผลตอบแทน

ผิดปกติสะสมเฉลี่ย (Cumulative Average Abnormal Return: CAAR(p,q)) คือค่าเฉลี่ยของผลรวมของ

ผลตอบแทนผิดปกติสะสม(Cumulative Abnormal Return: CAR(p,q)) ในวนัท่ี p ถงึวนัท่ี q 

สุดท้ายน าอัตราผลตอบแทนท่ีผิดปกติมาทดสอบทางสถิติเพ่ือหาความมีนัยส าคัญของข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลการศกึษา โดยมีสมมติฐานหลกัว่าผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยในวนัท่ีเกิดเหตกุารณ์หรือวนัท่ีเผยแพร่
ค าแนะน าเท่ากบัศนูย์ (Brown and Warner, 1985) 

 

ผลการศึกษา 
จากตารางท่ี 1 พบว่าส าหรับค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้เพ่ือเก็งก าไร มี AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ 

CAAR(0,+30) เป็นบวกท่ี 0.96% 1.45% 0.82% และ 0.60%  ตามล าดบั ส่วน CAAR(0,+7) มีค่าเป็นลบท่ี        

-2.32% ทัง้นี ้มีเพียง AA0 และ CAAR(0,+3) เท่านัน้ท่ีมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  0.01

ส าหรับค าแนะน าให้ถือมีค่า AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) เป็นลบทัง้หมด

นัน่คือ -0.87% -3.18% -4.27% -5.73% และ -11.58% ตามล าดบั และพบว่า AA0 ไม่แตกต่างจากศนูย์อย่างมี

นัยส าคญั ค่า CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั  0.01 ส่วน 

CAAR(0,+3) และ CAAR(0,+30) มีคา่แตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส าหรับค าแนะน าให้ขาย

มีคา่ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) มีคา่เป็นลบคือ -1.18% -7.24% -8.62% และ -0.90% 

ตามล าดบั สว่นคา่ CAAR(0,+30) นัน้มีคา่เป็นบวกคือ 3.86% โดยทุกช่วงเวลาท่ีทดสอบนัน้ไม่แตกต่างจากศนูย์

อย่างมีนยัส าคญั 
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Table 1 Average abnormal return on day 0 (AA0) and Cumulative average abnormal return from day p 
to q (CAAR(p,q)) of each recommendation in market for alternative investment (mai). 

  Mean (%) Min. (%) Max. (%) SD (%) t-test 
Recommendation to buy/trading buy (n=159)  

AA0
1/ 0.96 -7.25 20.50 3.62 ** 

CAAR(0,+3)2/ 1.45 -20.11 29.46 6.58 ** 
CAAR(0,+5) 0.82 -29.51 48.41 8.29 ns 
CAAR(0,+7) -2.32 -523.30 70.07 43.24 ns 
CAAR(0,+30) 0.60 -149.14 257.63 29.85 ns 

Recommendation to hold (n=11) 
AA0 -0.87 -12.14 5.31 4.27 ns 
CAAR(0,+3) -3.18 -14.25 1.67 4.69 * 
CAAR(0,+5) -4.27 -13.28 0.48 4.36 ** 
CAAR(0,+7) -5.73 -15.80 1.37 5.23 ** 
CAAR(0,+30) -11.58 -39.00 7.25 12.40 * 

Recommendation to sell (n=3) 
AA0 -1.18 -3.56 2.54 3.27 ns 
CAAR(0,+3) -7.24 -11.33 -1.26 5.29 ns 
CAAR(0,+5) -8.62 -24.10 -0.80 13.40 ns 
CAAR(0,+7) -10.90 -33.70 2.00 19.90 ns 
CAAR(0,+30) 3.86 3.44 4.28 0.59 ns 

1/    AA0 means Average abnormal return at day 0 (revealed date) =  
 
∑ Ai,  

i   

2/   CAAR(p,q) means cumulative average abnormal return from day p to day q =  
 
∑ CAR p,q i

 
i   

*     Significant at P 0.05    ns   Not significant 
**    Significant at P 0.01  

นอกจากนีไ้ด้ท าการศกึษา AA0 และ CAAR ต่อค าแนะน าแบ่งตามบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีออกค าแนะน า 

ส าหรับค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้เพ่ือเก็งก าไร พบว่า MBKET มีการเขียนค าแนะน ามากท่ีสดุจ านวน 44 บทวิเคราะห์ 

ส่วน KSS และ RHBS มีการเขียนบทวิเคราะห์น้อยท่ีสดุเพียง 1 บทวิเคราะห์ต่อบริษัท บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้

ผลตอบแทนสงูท่ีสดุส าหรับ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) คือ KSS(4.78%) 

KSS(12.67%) ASL(11.79%) ASL(15.89%) และ ASL(55.60%) ตามล าดับ ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ท่ีให้

ผลตอบแทนต ่าท่ีสุดคือ AIRA(-1.12%) LHS(-1.94%) LHS(-4.70%) CNS(-16.10%) และ CGS(-23.40%) 

ตามล าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมสรุปได้ว่า ASL ให้อัตราผลตอบแทนเชิงบวกมากท่ีสุดในทุกช่วงระยะเวลา 
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ส าหรับค าแนะน าให้ถือ MBKET มีการเขียนค าแนะน ามากท่ีสดุจ านวน 8 บทวิเคราะห์ ส่วน PST มีการเขียน

ค าแนะน าน้อยท่ีสุดเพียง 1 บทวิเคราะห์ บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุดส าหรับ AA0 CAAR(0,+3) 

CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ CAAR(0,+30) คือ KTBST(2.47%) PST(0.67%) PST(0.48%) PST(-2.90%) 

และ MBKET(-7.94%)ตามล าดบั ส่วนบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนต ่าท่ีสดุคือ  MBKET(–1.75%) KTBST 

(-5.52%) KTBST(-7.44%) KTBST(-10.69%) และ KTBST(-27.40%) ตามล าดบั เมื่อพิจารณาภาพรวมสรุปได้

วา่ PST ให้ผลตอบแทนผิดปกติใกล้เคียงศนูย์มากท่ีสดุ ส าหรับค าแนะน าให้ขาย นกัวิเคราะห์เขียนค าแนะน าให้

ขายจ านวนน้อยในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอมเีพียง 3 บทวิเคราะห์จาก 2 บริษัทเท่านัน้ (AEC และ BLS) จงึท าให้

มีข้อมลูไมเ่พียงพอในการวิเคราะห์ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมจะเห็นว่า AEC ให้ผลตอบแทนผิดปกติส าหรับ AA0 

CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) ท่ีเป็นลบมากท่ีสดุคือ -3.57% -9.12% -24.10% และ -33.74% 

ตามล าดบั 

ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาปรียบเทียบกบั SET50 ช่วง เมษายน พ.ศ.2559 ถึง ตลุาคม พ.ศ.2559 จ านวน 

890 บทวิเคราะห์ พบว่าค าแนะน าให้ถือไม่ส่งผลให้ผลตอบแทนแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญ และ

ค าแนะน าเชิงลบให้ค่า AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) และ CAAR(0,+7) เป็นลบคือ -0.748% -1.268% -

1.486% และ -1.875%  อย่างมีนยัส าคญั ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาในตลาดหลกัทรัพย์เอ็มเอไอ แต่ส าหรับ

ค าแนะน าเชิงบวก นกัลงทนุไมเ่ช่ือในทนัทีท่ีเผยแพร่ ผลตอบแทนจงึเป็นบวก (0.162%) หลงัเผยแพร่แล้ว 2 วนัท า

การอย่างมีนยัส าคญั 

ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ตัง้ข้อสมมติฐานว่านักลงทุนมักสนใจหลักทรัพย์ท่ีมีขนาดใหญ่แต่ไม่พบวรรณกรรมท่ี
กลา่วถงึการแบ่งขนาดของหลกัทรัพย์นีจ้งึได้ลองวิเคราะห์คา่ AA0 CAAR(0,+3) CAAR(0,+5) CAAR(0,+7) และ 
CAAR(0,+30) ของหลกัทรัพย์ท่ีมีมลูค่าตามตลาดต ่ากว่า 1,500 ล้านบาท ส าหรับตลาดเอ็มเอไอ และต ่ากว่า 
5,500 ล้านบาทส าหรับ SET ผลคือทกุค าแนะน าไมพ่บวา่ให้ผลตอบแทนแตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญัในทกุ
ช่วงเวลาทัง้สองตลาด 

 
อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาค าแนะน าของนักวิเคราะห์ในตลาดเอ็มเอไอช่วง ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง ตุลาคม พ.ศ.
2559 พบว่าค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้เพ่ือเก็งก าไรส่งผลให้มีผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นบวกอย่างมีนยัส าคญั (0.96%) ใน
วันท่ีเผยแพร่บทวิเคราะห์ และภายหลังการเผยแพร่สะสมเป็นเวลา 3 วันท าการ (1.45%) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ี 1 ส าหรับค าแนะน าให้ถือ ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลกัทรัพย์ไม่แตกต่างจากศนูย์  (-0.87%) ในวนัท่ี
เผยแพร่บทวิเคราะห์เท่านัน้ แต่ภายหลงัการเผยแพร่นักลงทุนท าการขายหลกัทรัพย์นัน้ จึงส่งผลผลตอบแทน
สะสมเฉลี่ย 3, 5, 7 และ 30 วนัท าการเป็นลบอย่างมีนยัส าคญัคือ -3.18% -4.27% -5.73% และ -11.58% 
ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าภายหลงัการเผยแพร่บทวิเคราะห์นกัลงทุนมีความรู้สกึเชิงลบกบัค าแนะน าให้ถือของ
นักวิเคราะห์ ส่วนค าแนะน าให้ขายพบว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอท าการขายหลักทรัพย์ตาม
ค าแนะน าของนกัวิเคราะห์ เป็นผลให้ราคาหลกัทรัพย์ปรับลดลงทนัทีในวนัท่ีมีการเผยแพร่บทวิเคราะห์ (-1.18%)  
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และลดลงอย่างต่อเน่ืองจนผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยเป็นลบคือ -7.24% -8.62% และ -10.90% ภายหลงัการ
เผยแพร่เป็นเวลา 3, 5 และ 7 วนัท าการ ตามล าดบั หากนกัลงทุนท าการขายตามค าแนะน าอย่างรวดเร็วจะช่วย
ลดปริมาณขาดทนุได้ แม้วา่ผลตอบแทนเฉลี่ยจะมีคา่ติดลบอย่างเห็นได้ชดัแต่กลบัไม่ปรากฏว่าค่าผลตอบแทนท่ี
วิเคราะห์ได้นัน้แตกตา่งจากศนูย์อย่างมีนยัส าคญั  อาจเป็นเพราะเป็นการศกึษาในตลาดขนาดเล็ก จึงมีการเขียน
ค าแนะน าการลงทุนจ านวนน้อย ส่งผลให้ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ไม่เพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่ามีนัยส าคัญ เมื่อดู
โดยรวมแล้วเห็นว่านักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอนัน้เช่ือตามค าแนะน าของนักวิเคราะห์ จึงท าให้
ค าแนะน านัน้มีคณุคา่  

เม่ือพิจารณาผลตอบแทนเฉลีย่รายบริษัทส าหรับตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอนัน้พบวา่ ค าแนะน าให้ซือ้/ซือ้

เพ่ือเก็งก าไร ค าแนะน าให้ถือ และ ค าแนะน าให้ขาย ของบริษัทหลกัทรัพย์ เอเอสแอล จ ากดั (ASL) บริษัท

หลกัทรัพย์ฟิลลิบ(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (PST) และบริษัทหลกัทรัพย์ เออีซี จ ากดั (มหาชน) (AEC) มี

คณุคา่ตอ่นกัลงทนุมากท่ีสดุตามล าดบั จากผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีกลา่วมานีม้ีความ

แมน่ย าในการออกค าแนะน าสงูท่ีสดุในแตล่ะประเภทของค าแนะน าเม่ือเปรียบเทียบกบับริษัทหลกัทรัพย์อื่น ๆ 

ในช่วงเวลาเดียวกนั 

เม่ือศกึษาเปรียบเทียบกบัหลกัทรัพย์ในกลุม่ SET50 ช่วง เมษายน พ.ศ.2559 ถงึ ตลุาคม พ.ศ.2559 

พบวา่ผลการศกึษาของค าแนะน าให้ถือให้คา่ผลตอบแทนเฉลีย่และผลตอบแทนสะสมเฉลี่ยไมแ่ตกตา่งจากศนูย์

ในทกุช่วงเวลา และค าแนะน าเชิงลบมีผลตอบแทนเฉลี่ยในวนัท่ีเผยแพร่เป็น -0.748% และสะสมภายหลงั

เผยแพร่ 3, 5 และ 7 วนัท าการเป็น -1.268% -1.486% และ -1.875% ตามล าดบัอย่างมีนยัส าคญัซึง่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั สว่นค าแนะน าเชิงบวกนัน้ นกัลงทนุจะปฏิบตัิตามค าแนะน าภายหลงัการเผยแพร่แล้ว 2 วนัท า

การ และจะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยท่ี 0.162% นอกจากนีก้ารศกึษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีมีขนาดเลก็ในทัง้

สองตลาดนีไ้มพ่บวา่คณุคา่ตอ่นกัลงทนุ 

การใช้ข้อมลูย้อนหลงั 1 ปีนัน้มข้ีอดีคือสามารถเจาะจงศกึษาสภาวะของตลาดในสภาวะใดสภาวะหนึง่

ได้ อีกทัง้ยงัได้ข้อมลูที่มีความทนัสมยั หากใช้ข้อมลูย้อนหลงัเป็นเวลาหลายปีอาจพบเจอสภาวะของตลาดท่ี

หลากหลาย และอาจต้องท าการจ าแนกสภาวะตลาดออกเป็นช่วง ๆ เช่นเดียวกนั 

ทัง้นีห้ากต้องการกระตุ้นปริมาณการซือ้ขายของหลกัทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเลก็ ควรมีการสนบัสนนุ

ให้นกัวิเคราะห์เขียนบทวิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเลก็เพ่ิมมากขึน้ อีกทัง้ควรสง่เสริมให้มี

การศกึษาวิจยัในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอเพ่ิมขึน้ เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจท่ีสนใจเข้ามาจดทะเบียน และนกั

ลงทนุท่ีต้องการเข้ามาซือ้ขายในตลาด 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเชิงบวกผ่านเว็บไซต์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยจ านวน 400 ตวัอย่าง คือ อาจารย์ 
บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ท่ีมีประสบการณ์เคยใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เพียร์สนั  และ  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผล
การศึกษาพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลยัมีระดบัการรับรู้ภาพลกัษณ์ผ่านเว็บไซต์โดยรวมเชิงบวก และ
พบว่าปัจจัยสื่อเว็บไซต์ด้านความสามารถใช้งาน  ด้านความมีประโยชน์ ด้านเนือ้หา และ ด้านความสัมพันธ์ท่ี
เกือ้หนนุกนัมีผลตอ่ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นีโ้ดยภาพรวมปัจจยั
ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนุนกันมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสูง รองลงมาคือ ด้านเนือ้หา ด้านความมีประโยชน์ และ
ด้านความสามารถใช้งาน  

 

ABSTRACT  
  The objective of this research was to study factors affecting positive university image 
through website of the stakeholders of Kasetsart University. The sample included 400 samples 
consisted of faculty, students, staff, alumni and the general public who have been using the services 
of the Kasetsart University website. The questionnaire was used in this research. The data obtained 
were analyzed by descriptive statistics which are frequency, percentage, statistic mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results revealed that 
the stakeholders have the perception of the university's positive image. And found that website media 
factors for instance, ease of use, usefulness, content and complementary relationship affecting the 
University image was statistically significant at the 0.05 level. The overall, complementary relationship 
factor affecting Kasetsart University image at a high level, followed by content, usefulness and ease 
of use. 
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ค าน า 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาชัน้สงู ได้รับการสถาปนามาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2486 มีฐานะเป็นกรมในสงักดักระทรวงเกษตราธิการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2486 เป็นสถาบันท่ีให้การศึกษาต่อผู้ เรียนมีเป้าหมายประสาทความรู้และพัฒนาความสามารถทาง
สติปัญญา มีภารกิจหลกัในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและผาสุกอย่างยั่งยืน 
ปัจจุบนัมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากบัของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 และ
อย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ท่ีต้องมีการแข่งขนัในรูปแบบเชิงธุรกิจมากขึน้ มีการบริหารจดัการในเชิงบรูณาการและเชิงรุก
ตามกระแสโลกยุคโลกาภิวฒัน์และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้มีนโยบาย
เดินหน้าสูค่วามเป็นมหาวิทยาลยัแห่งเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลัตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลัของรัฐบาลปัจจุบนั 
ภายใต้ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ดังนัน้การน าเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาบูรณาการในทุกมิติของการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในด้านการบริหารภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์
ผ่านสื่อประเภทต่างๆ โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ท่ีเป็นสื่อกลางของมหาวิทยาลยัออกสู่สายตานิสิต ผู้ปกครอง 
บุคลากร ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายทัง้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  เพ่ือให้เป็นท่ีประจักษ์ว่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมีคณุภาพทัง้ในด้านการบริการวิชาการและบริการสังคมและ
น าไปสูก่ารเป็นท่ียอมรับ ไว้วางใจ และมีความศรัทธาตอ่สถาบนั ทัง้นีอ้งค์กรจะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้
เลย หากปราศจากภาพลกัษณ์ท่ีดีเน่ืองจาก ภาพลกัษณ์ท าให้เกิดการคดัเลือก การกระท า และเกิดปฏิกิริยาทาง
สงัคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Barich and Koter, 1991) และภาพลกัษณ์ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การจดัการท่ี
ส่งผลต่อความสามารถในการจดัหาทรัพยากรบุคคลทางการศกึษา เป็นท่ีดึงดดูใจต่อบุคคล องค์กรหรือมูลนิธิ 
และเป็นการรักษานิสิตและนกัศกึษาไว้ (Treadwell and Harrison, 1994) 

ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยของคุณภาพเว็บไซต์ ท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในเชิงบวก ในทศันะของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่าและประชาชนทัว่ไป เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุปประเดน็ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นประโยชน์ตอ่การสร้างกลไกในการสื่อสารองค์กร 
เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัอนัน าไปสู่ภาพลกัษณ์อนัพึงประสงค์  เพ่ือสามารถตอบสนองในทุกมิติของ
นโยบายผู้บริหารของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตอ่ไป 

 

 
Figure 1 Kasetsart University Websie (http://www.ku.ac.th) 
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แนวคดิและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร 

สื่ออินเทอร์เน็ตมีบทบาทท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนภาพลกัษณ์ขององค์กร (นธกฤต วนัต๊ะเมล์,2555) 
เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อท่ีสามารถประชาสมัพันธ์ ให้ข้อมลูข่าวสาร ให้เข้าใจได้ง่ายด้วยองค์ประกอบด้าน
เนือ้หา ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ได้เสมือนจริง และสามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และสื่อสารได้ตลอด 24 ชัว่โมง โดยส่วนใหญ่งานวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวข้องเว็บไซต์ถือเป็นสื่อกลาง
ขององค์กรท่ีมีบทบาทสร้างการรับรู้ภาพลกัษณ์ ตามแนวคิดของ  Chris Fill (1995) ได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัวิธีการท่ีแต่ละคนมองและท าความเข้าใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ เป็นสิ่งท่ีเก่ียวกบัการเลือก การรวบรวม 
และตีความสิ่งเร้าตา่งๆ ของแต่ละคน และจะท าให้เกิดเป็นความเข้าใจท่ีแตกต่างไปในแต่ละเหตกุารณ์ จึงท าให้
ภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึน้มาจากการรับรู้ของแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งจุดประสงค์ของผู้ส่งสารนัน้ก็
เพ่ือให้ผู้ รับสารเกิดการรับรู้และตีความไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกบัผู้ส่งสาร ทัง้นีภ้าพลกัษณ์ขององค์กรท่ีให้การ
บริการเป็นหลกัควรประกอบด้วย อตัลกัษณ์ขององค์กร ความมีช่ือเสียงขององค์กร การบริการทัง้บริการหลกัและ
บริการรอง  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ บุคลากรผู้ ให้บริการ (LeBlanc and Nguyen,1996) รวมทัง้ควร
เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมในระดบัสงู (อ านวย วีรวรรณ, 2527)  
คุณภาพของเว็บไซต์  

การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์เป็นสิ่งส าคญัตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร Loiacono et al. (2002) ได้
มุง่เน้นพฒันาเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการประเมินคณุภาพของเว็บไซต์ท่ีเรียกว่า WebQual เพ่ือให้เข้ากบับริบทธุรกิจ
ประเภทการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือใช้ตรวจสอบปัจจยัท่ีท าให้ผู้ ใช้บริการกลบัเข้ามาใช้
บริการเว็บไซต์อีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee and Lin (2005) ท่ีระบุว่าการให้บริการในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นการบริการที่ไมม่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการลกูค้าตามเคาน์เตอร์บริการ การบริการส่วนใหญ่เป็นการ
บริการแบบเสมือนจริง จับต้องไม่ได้ และเป็นรูปแบบการใช้บริการด้วยตนเอง โดย WebQual ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั 4 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถใช้งาน (Ease of Use)  เว็บไซต์ต้องมีความง่ายต่อการ
เข้าใจ และความง่ายต่อการด าเนินงาน 2) ด้านความมีประโยชน์ (Usefulness) เว็บไซต์ต้องมีความพอดีต่อการ
ใช้งานผู้บริโภคเช่ือมั่นว่าเว็บไซต์สนองต่อความต้องการใช้งานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของตน  ด้วยข้อมูล
รายละเอียดท่ีมีความเท่ียงตรง  ทันการณ์ และถูกต้องแม่นย า สามารถติดต่อปฏิสมัพันธ์ท่ีเหมาะสมระหว่าง
ผู้บริโภคกบัองค์กร ให้ความไว้วางใจ มีประสิทธิภาพ ความหวงัดี และความซื่อสตัย์ (McKnight el at.,2002) 
รวมทัง้เวลาท่ีตอบสนองตอ่การร้องขอหรือการโต้ตอบหลงัจากท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์ของลกูค้าตอ่เวบ็ไซต์ต้องรวดเร็ว 
3) ความบนัเทิง (Entertainment) ต้องสร้างความประทบัใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นเอกลกัษณ์ของ
การออกแบบ  และให้ผลกระทบทางอารมณ์ความรู้สึกของการใช้  และ 4) ความสัมพันธ์ท่ีเกือ้หนุนกัน 
(Complementary Relationship) โดยต้องมีความสมบูรณ์ทางออนไลน์ท่ีเอือ้ต่อการปฏิบตัิตามขัน้ตอนต่างๆท่ี
ส าคญั สามารถใช้ช่องทางเวบ็ไซต์เป็นทางเลือกท่ีดีกว่าช่องทางอื่นๆ และภาพลกัษณ์บนเว็บไซต์ควรมีความเป็น
เอกภาพและสอดคล้องกับภาพลกัษณ์ขององค์กรบนสื่ออื่นด้วย เวลาต่อมา Barnes and Vidgen (2002) ได้
พฒันา ตอ่จาก Loiacono et al. เป็น WebQual 4.0 ส าหรับการประเมินคณุภาพเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ใหม ่โดยเหลือเพียง 3 องค์ประกอบ มุง่เน้นศกึษาปัจจยั ด้านความสามารถใช้งาน คณุภาพของการปฏิสมัพนัธ์ใน
การให้บริการ และคณุภาพสารสนเทศ และจากการศกึษาวิจยัของนกัวิชาการหลายท่านด้านการสื่อสารองค์กรได้
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ให้ความส าคญัต่อการออกแบบเนือ้หา (content) เพ่ือประชาสมัพนัธ์องค์กร โดย พจน์ ใจชาญสขุกิจ (2555) ได้
ให้ความเห็นวา่องค์กรควรท าการสื่อสารเนือ้หาข้อมลูไปยงักลุม่เป้าหมายเพ่ือสื่อความและให้ข้อมลูอย่างต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ โดยท่ีผู้ รับสารเมื่อได้รับข้อมลูดงักล่าวจะแปรสภาพเป็นภาพลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยู่ในความรู้สกึนึกคิด 
ผ่านกระบวนการสร้างการรับรู้ อาทิเช่น ข้อมลูความเคลื่อนไหวขององค์กร การแสดงวิสยัทัศน์ของผู้บริหาร การ
แสดงถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ การให้ข้อมูลบทวิเคราะห์และค าปรึกษา การบริการในเชิงวิชาการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อลกูค้า การแสดงความก้าวหน้าทางนวตักรรมและเครือข่าย  การแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความ
เช่ียวชาญ และการสื่อสารประเดน็ทางสงัคม  

ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ประยุกต์แนวคิดของ Loiacono et al., Barnes and Vidgen, McKnight el at., LeBlanc 
and Nguyen, พจน์ ใจชาญสขุกิจ และอ านวย วีรวรรณ และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัแสดงใน Figure 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
                                      
 
 
 

                                        
Figure 2 The Conceptual Framework 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมลูด้วย 
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ประชากร คือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ วิจยัมีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยใช้วิธีการเลือกแบบสะดวก ซึง่กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และ ประชาชนทัว่ไป จ านวน 400 คน จาก
แบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จ านวน 30 ชุด ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ 
(reliability) จากวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ของ Cronbach ซึง่พบว่า แบบสอบถามทัง้
ฉบบั ได้ค่าความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.880 - 0.949 หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมลูจาก

Ease of Use 
- Ease of Understanding  
- Intuitive Operation 

Usefulness 
- Functional Fit-to-task 
- Interactivity 
- Trust 
- Response Time 

 Complementary Relationship 
- On-Line Completeness 
- Better than Alternative Channels 
- Consistent Image 

Perception of Kasetsart University Image 
-  Personnel  
-  Physical environment  
-  Teaching  
-  Social role 
-  Institute 

Content 
- Information Quality 
- Corporate Public Relations 
- Entertainment 
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กลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง แล้วน าแบบสอบถามมาคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ และน าข้อมลูท่ีได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา ซึง่ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั และ ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การส่งผลของตวัแปรต้นต่อตวั
แปรตามด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม 400 คน ท่ีมีประสบการณ์เคยใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 271 คน มีอายุระหว่าง 16–25 ปี จ านวน 
129 คน มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 207 คน และสว่นใหญ่มีสถานภาพเป็นนิสิต จ านวน 174 คน  
ผลการวิเคราะห์ระดับความคดิเหน็ในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
เปรียบเทยีบเป็นรายด้าน 
Table 1 Mean, Standard Deviation and stakeholders’ attitude level toward website quality factors 
through website 

Digital media factors Mean S.D. Level of attitude 
1. Ease of use 3.66 0.617 Significant 
     Ease of Understanding 3.64 0.631 Significant 
    Intuitive Operation 3.59 0.677 Significant 

2. Complementary Relationship 3.62 0.641 Significant 
 On-Line Completeness 3.60 0.776 Significant 
 Better than Alternative Channels 3.44 0.795 Significant 
    Consistent Image 3.75 0.724 Significant 

3. Usefulness 3.55 0.619 Significant 
 Functional Fit-to-task 3.64 0.691 Significant 
 Interactivity 3.37 0.771 Fair 
 Trust 3.79 0.623 Significant 
 Response Time 3.40 0.718 Fair 

4. Content 3.49 0.653 Significant 
    Information Quality 3.65 0.639 Significant 
     Corporate Public Relations 3.55 0.761 Significant 
     Entertainment 3.30 0.841 Fair 

Overall 3.57 0.579 significant 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นด้านความสามารถใช้งานของเว็บไซต์
โดยรวมมาก  รองลงมา คือ ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนนุกนั ด้านความมีประโยชน์ และด้านเนือ้หา ถงึแม้โดยรวม
จะมีระดบัความคิดเห็นตอ่การเข้าใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดบัมาก แต่ทัง้นีปั้จจยัทุกด้านมีค่าเฉลี่ยต ่ากว่า 4.oo 
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นัน่แสดงให้เห็นวา่คณุภาพของเวบ็ไซต์ในด้านตา่งๆ สามารถพฒันาให้มีคณุภาพให้ดีขึน้ได้อีก หากมองในปัจจยั
รายมิตพิบวา่มิตด้ิานการติดตอ่ปฏิสมัพนัธ์ ด้านเวลาท่ีตอบสนองและด้านความบนัเทิงอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่
สะท้อนให้เห็นวา่เวบ็ไซต์ยงัไมส่ามารถตอบสนองผู้ใช้บริการในด้านเวลา ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ี ระบบท่ียงั
ไม่เอือ้อ านวยต่อการให้ข้อมูลตามท่ีร้องขอเป็นรายบุคคล และยังขาดการออกแบบท่ีมีความสวยงามทันสมัย 
สร้างสรรค์ และดงึดดูใจ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความประทบัใจตอ่มหาวิทยาลยัผ่านเวบ็ไซต์ได้ 
ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ 
Table 2 Mean, Standard Deviation and stakeholders’ attitude level toward image factors 

Image Factors Mean S.D. Level of image 
1. Institute 4.:3 8.939 positive 
2. Social role 4.89 8.87: positive 
3. Teaching  4.88 8.837 positive 
4. Physical environment 4.88 8.888 positive 
5. Personnel 4.78 8.847 positive 

Overall 8..3 1.6.0 positive 
จากผลการศกึษา พบวา่ การรับรู้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดบัเชิงบวก

ทุกด้าน  โดยภาพลกัษณ์เชิงบวกมากท่ีสดุ คือ ภาพลกัษณ์ด้านสถาบนั รองลงมา คือ ด้านบทบาทเพ่ือสงัคม 
ด้านการเรียนการสอน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านบุคลากร แต่ทัง้นีก้ารรับรู้ภาพลกัษณ์ทุกด้านมี
คา่เฉลี่ยต ่ากวา่ 4.oo นัน่แสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้บริการยงัไม่สามารถตีความต่อสิ่งเร้าต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ จนเกิดการ
รับรู้ไปในทิศทางท่ีเป็นเชิงบวกมากท่ีสดุ และผลการศกึษาสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากรซึง่ประกอบด้วย
ผู้บริหาร บคุลากร และเจ้าหน้าท่ี มีการรับรู้ภาพลกัษณ์จากผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดงันัน้เว็บไซต์
ควรมีการสื่อสารถึงวิสยัทศัน์ผู้บริหาร ความรู้ความสามารถของคณาจารย์  และบุคลากรเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้ควรมี
การตอบสนองต่อการร้องขอผ่านระบบและอีเมล์อย่างรวดเร็วและการแก้ไขปัญหาอย่างทนัท่วงที รวมทัง้ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพท่ีเว็บไซต์ยงัไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของมหาวิทยาลยัท่ีมีความร่ม
ร่ืน สวยงาม อาคารมีความทนัสมยั และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบครัน 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ 
Table 3 Multiple Regression Analysis of factors affecting stakeholders perception of Kasetsart 
University image through Kasetsart University website 

Affecting factors Kasetsart University Image 
r sig level of relationships 

1. Ease of Use 0.383 0.000* low 
2. Usefulness 0.499 0.000* medium 
3. Content 0.569 0.000* medium 
4. Complementary Relationship 0.618 0.000* high 

Overall 0.517 0.000* medium 
* p < 0.01 
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จากผลการศกึษา พบวา่ ปัจจยัคณุภาพเวบ็ไซต์สง่ผลตอ่การรับรู้ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์
ทุกด้าน โดยปัจจยัคณุภาพเว็บไซต์มีผลต่อภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยรวมอยู่ระดบัปานกลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยภาพรวมของปัจจัยด้านความสัมพันธ์ท่ีเกือ้หนุนกันมีผลต่อภาพลักษณ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มากสดุมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัสงู รองลงมาคือปัจจยัด้านเนือ้หา และปัจจยัด้าน
ความมีประโยชน์ มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยด้านความสามารถใช้งาน มีผลต่อ
ความสมัพนัธ์น้อยสดุโดยระดบัความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า และผลการศกึษาสะท้อนให้เห็นว่าการออกแบบเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลยัด้านปัจจยัความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนนุกนัซึง่ประกอบด้วยความพร้อมใช้บริการด้านออนไลน์ ด้านเป็นช่อง
ทางเลือกท่ีดีกว่า และความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ชดัเจนท่ีสดุ และมีแนวโน้มวา่การออกแบบเวบ็ไซต์มีความเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัตามการ
รับรู้ เช่น ใช้โทนสีเขียวท่ีสื่อถงึมหาวิทยาลยัแห่งการเกษตรเป็นหลกั สว่นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์รองลงมาคือด้าน
เนือ้หา และความมีประโยชน์ ท่ีผู้ ใช้บริการสามารถเข้ามาค้นหาข้อมลูและน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่มหาวิทยาลยั
ควรพฒันาการออกแบบท่ีสวยงามดงึดดูใจ ควรประกอบด้วยเนือ้หามลัติมีเดียท่ีช่วยเพ่ิมการรับรู้ภาพลกัษณ์ใน
ด้านตา่งๆมากขึน้ ทัง้นีปั้จจยัด้านความสามารถใช้งานมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่าท่ีสดุ สะท้อนให้เห็นว่าการรับรู้
ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัประการส าคญัคือการรับรู้ผ่านหน้าโฮมเพจหรือหน้าแรกของมหาวิทยาลยั ซึง่เป็น
ดา่นหน้าแรกที่ทกุคนต้องเข้าใช้งาน ซึง่ประกอบด้วยองค์รวมทัง้หมดของมหาวิทยาลยั เช่น สีสญัลกัษณ์ เนือ้หา 
ภาพประกอบท่ีสื่อสารออกมา และการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบท่ีแสดงให้เห็นความเป็นผู้ เช่ียวชาญและความ
ใสใ่จตอ่การออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์ 

 
สรุป  

กลุ่มตวัอย่าง คือ อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัมีระดบัการรับรู้
ภาพลกัษณ์ผ่านเว็บไซต์โดยรวมเชิงบวก และพบว่าปัจจัยคุณภาพเว็บไซต์ด้านความสามารถใช้งาน  ด้านความมี
ประโยชน์ ด้านเนือ้หา และ ด้านความสมัพนัธ์ท่ีเกือ้หนุนกนัมีผลต่อภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ทัง้นีโ้ดยภาพรวมปัจจัยด้านความสมัพันธ์ท่ีเกือ้หนุนกันมีความสัมพันธ์อยู่ในระดบัสูง 
รองลงมาคือ ด้านเนือ้หา ด้านความมีประโยชน์ อยู่ในระดบัปานกลางและด้านความสามารถใช้งาน อยู่ในระดบัต ่า 
ทัง้นีผ้ลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ Liu and Arnett (2000) ท่ีชีใ้ห้เห็นว่าองค์กรและนักพฒันา
เวบ็ไซต์ควรตระหนกัถงึ คณุภาพข้อมลูและบริการท่ีต้องมีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค การใช้งานระบบ 
ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกในแก่ลกูค้า มีความเช่ือถือ ด้านความบนัเทิง ควรตระหนกัด้านอารมณ์ความรู้สกึ ให้
ความสนกุ ตื่นเต้น และสวยงามสร้างสรรค์  รวมทัง้ คณุภาพการออกแบบระบบ  เก่ียวข้องกบัความเร็ว การเช่ือมโยง 
และมีส่วนท่ีสามารถค้นหาเนือ้หาข้อมูลในเว็บได้  ทัง้นีปั้จจัยทัง้ 4 ด้าน มีความสัมพันธ์ต่อภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มากน้อยตา่งกนัตามปัจจยัท่ีสง่ผล ทัง้นีอ้าจมาจากการที่มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มี
การออกแบบเว็บไซต์ท่ีมีความสอดคล้องกับความเป็นเอกลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั   จึงส่งผลให้เกิดภาพลกัษณ์
เชิงบวกท่ีดีตอ่ผู้พบเห็นหรือรับรู้ สว่นปัจจยัอื่นท่ีมีความส าคญัรองลงมามหาวิทยาลยัควรมีแนวทางหรือนโยบาย
ท่ีชดัเจนหรือน าไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือท่ีจะท าให้ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเป็นเชิงบวกมากย่ิงขึน้กว่าเดิม 
ทัง้นีห้ากวิเคราะห์ถึงระดับความคิดเห็นแล้วผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดบัความคิดเห็นด้านเนือ้หาต ่าท่ีสุดนั่น
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แสดงว่ามหาวิทยาลัยควรตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์องค์กร   สื่อสารข้อมูลให้สามารถแปรสภาพเป็น
ภาพลกัษณ์อนัพึงประสงค์ทัง้ในด้านสถาบัน บุคลากร และนิสิต  และเพ่ิมองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมเว็บไซต์ด้าน
การออกแบบให้มีภาพ เนือ้หามลัติมีเดียท่ีสวยงาม คมชดั และสร้างสรรค์  เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีได้เปรียบ
กวา่สื่อประเภทอื่นๆ เพ่ือเพ่ิมภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัในเชิงบวกทางสื่อออนไลน์มากขึน้ ซึง่จะเป็นหนึ่งในตวั
แปรท่ีส าคญัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ต่อความส าเร็จของคณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิต และจะได้รับความเช่ือถือจากสงัคมและสร้างช่ือเสียงต่อองค์กร รวมทัง้จะเป็นกุญแจส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนพฤติกรรมความจงรักภกัดีและการแนะน าบอกตอ่ในอนาคตตามงานวิจยัของ Ladhari et al. ( 3822( ) 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่าผู้ ท่ีซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีตามมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” เป็นกลุ่มผู้ มีเงินได้ท่ีมีรายได้สงูและเป็นผู้ มีเงินได้ท่ีต้องช าระภาษีตามท่ีรัฐบาล
ได้คาดหวังไว้ และเพ่ือศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีตาม
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ  “ช็อปช่วยชาติ” โดยส ารวจกลุ่มตัวอย่างนิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน จ านวน  655 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศกึษา
พบว่าผู้ มีเงินได้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสงูและผู้ มีเงินได้ท่ีต้องช าระภาษีมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือ
ลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” ซึง่เป็นไปตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายไว้จริง 
นอกจากนีย้งัพบวา่ เพศ อาชีพ และความรู้เก่ียวกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” มีผลต่อโอกาสใน
การซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี  

 

ABSTRACT 
The objectives of this study were to investigate that people buying products or services for 

tax deduction under the economic stimulus measure “Shop Chuai Chat” are those with high income 
and are income taxpayers as expected by the government, and to examine other factors affecting the 
possibility to buy products or services for tax deduction under the economic stimulus measure “Shop 
Chuai Chat.” A survey was conducted with 655 master’s degree special program students of the 
Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bang Khen Campus, using questionnaires. It 
was found that income taxpayers with high average monthly income and those liable for tax payment 
truly had the possibility to buy products or services for tax deduction as expected by the government. 
In addition, gender, occupation and knowledge about the economic stimulus measure “Shop Chuai 
Chat” affected the possibility of buying products or services for tax deduction.  
 
Key words: personal income tax, tax deduction, economic stimulus measure 
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บทน า 
จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีอยู่ในช่วงชะลอตวัและจากปัญหาหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้รัฐบาลต้องออก

มาตรการตา่ง ๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยท่ีผ่านมาถงึแม้วา่รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายมาตรการ แต่
ก็ไมส่ามารถขบัเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากนกั สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะก าลงัซือ้ของประชาชนยงัคงซบเซา ดงันัน้รัฐบาลจึงได้
เร่งสร้างบรรยากาศในการบริโภคด้วยมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ซึง่เป็นช่วงเทศกาลวนัหยุด เพ่ือ
เป็นการสง่เสริมให้เกิดการบริโภคภายในประเทศและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการหดตวัของภาคส่งออก 
โดยมาตรการนัน้ก็คือ มาตรการทางภาษีเพ่ือสนบัสนนุโครงการ "ช็อปช่วยชาติ" ซึง่รัฐบาลได้ประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี 310 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรในพระราชกิจจานุเบกษา ซึง่ได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้ดงันี ้ “ก าหนดให้เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นคา่ซือ้สินค้าหรือคา่บริการตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่น
ห้าพนับาทเป็นเงินได้พึงประเมินท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ซึง่หลกัการ
ส าคญัของมาตรการนีไ้ด้แก่ ผู้มีเงินได้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาท่ีซือ้สินค้าหรือช าระค่าบริการและได้ใช้บริการในระหว่างวนัท่ี 
25-31 ธันวาคม 2558 จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% สามารถน าเงินค่าซือ้สินค้าหรือค่าบริการท่ีได้
จ่ายไปนัน้มาหกัลดหย่อนเพ่ือค านวณภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาประจ าปีภาษี 2558 ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 
15,000 บาท และต้องมีหลกัฐานจากการช าระเงินดงักลา่วเป็นใบก ากบัภาษีเตม็รูป ซึง่ต้องขอจากผู้ประกอบการท่ีได้ช าระ
ค่าสินค้าหรือค่าบริการนัน้  โดยมาตรการนีรั้ฐบาลคาดว่าจะท าให้ประชาชนใช้จ่ายเงินเป็นค่าซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ิม
มากขึน้ และจะสง่ผลให้ยอดขายและยอดผู้ใช้บริการในสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ  เพ่ิมมากขึน้  

จากมาตรการทางภาษีดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้คาดหวงัว่า ผู้ เข้าร่วมจะต้องเป็นผู้มีเงินได้ท่ีมี
รายได้สูงและมีภาระท่ีจะต้องต้องช าระภาษีเงินได้ จึงจะเข้าร่วมซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่ อนภาษีตาม
มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” ดังนัน้ ผู้ ศึกษาจึงต้องการศึกษาว่าผู้ ท่ีซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือ
ลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” เป็นกลุ่มผู้มีเงินได้ท่ีมีรายได้สงูและต้องช าระภาษี
ตามท่ีรัฐบาลได้คาดหวงัไว้จริงโดยไม่ได้เป็นการซือ้ตามกันโดยท่ีตนไม่ได้รับประโยชน์ด้านภาษี นอกจากนีผู้้
ศกึษายงัได้ศกึษาเพ่ิมเติมว่ามีปัจจยัอื่นอีกหรือไม่ท่ีอาจส่งผลต่อโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อน
ภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดงักลา่ว การศกึษานีไ้ด้รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือของ
การศึกษา  โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจากนิสิตระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ซึ่งก าลงัศึกษาในภาค
การศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ช่วงระยะเวลา
ตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2559 จากผลการศึกษาผู้ ศึกษาคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
กรมสรรพากรและรัฐบาลในการน าผลท่ีได้จากการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต  
นอกจากนีย้ังคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมในการน าผลท่ีได้จากการ  
ศกึษาไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพ่ือก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีมีปัจจัยตรงตามผลการศกึษาอนัจะช่วย
เพ่ิมยอดขายในช่วงท่ีรัฐบาลประกาศใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคตได้อีกด้วย 

 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้าน
ประชากรศาสตร์ แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการตดัสินใจซือ้  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ
การวางแผนภาษี รวมถงึได้มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ สามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
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แนวคดิและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง วิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับประชากร ทัง้นีเ้พราะค าว่า “Demo” 

หมายถึง “People” ซึ่งแปลว่า ประชาชน หรือ ประชากร ส่วนค าว่า “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ 
“Description” ซึ่งแปลว่า ลักษณะ ดังนัน้เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ค าว่า “Demography” น่าจะมี
ความหมายตามท่ีกล่าวข้างต้นคือ วิชาท่ีเก่ียวกับประชากรนั่นเอง (ชัยวัฒน์  ปัญจพงษ์ และณรงค์ เทียนส่ง , 
2525) ทัง้นี ้ยบุล  เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ได้สรุปวา่ แนวความคิดด้านประชากรวา่เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถงึพฤติกรรม
ตา่งๆ ของมนษุย์ท่ีเกิดขึน้ตามแรงบงัคบัจากภายนอกมากระตุ้น เป็นความเช่ือท่ีวา่คนที่มีคณุสมบตัิทางประชากร
ท่ีแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันไปด้วย ในขณะท่ีศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) George และ Michael 
(2005) ได้สรุปว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญัประกอบด้วย  อายุ  เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว  รายได้  อาชีพ และการศกึษา  เป็นต้น  

 
แนวคดิและทฤษฏีเก่ียวกับพฤตกิรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซือ้ 

Kotler (2000) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior)  ว่าหมายถึง  การ
กระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ  ทัง้นี ้
หมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจและการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซือ้และการใช้สินค้าโดยได้ออกแบบ
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค วา่เป็นการศกึษาถงึเหตจุงูใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมต้นจาก
สิ่งกระตุ้นท่ีท าให้เกิดความต้องการกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือ้    ซึง่ต่อมา Kotler and Keller 
(2012) ได้สรุปถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ โดยจะต้องเร่ิมจากมีสิ่งกระตุ้ น 
(Stimulus) ทางการตลาดและอื่นๆ ท าให้เกิดความต้องการ หลังจากท่ีผู้ บริโภครับรู้ความต้องการนัน้ผ่าน
ความรู้สกึของผู้บริโภครวมกบัลกัษณะของผู้บริโภค (Buyer’s Characteristics) จะสง่ผลท าให้เกิดการตอบสนอง
ของผู้บริโภคผ่านกระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s Decision Process) ซึง่การศกึษาครัง้นีค้าดการณ์
วา่การได้ลดหย่อยภาษีจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการซือ้สินค้าหรือบริการของผู้มีเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี  

 
ทฤษฎีและแนวคดิเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและหลีกเล่ียงภาษีอากร  

ตามทฤษฏีของ  Hoffman (1961) ได้สรุปวา่การวางแผนภาษีคือการพยายามเคลื่อนย้ายเงินสดซึง่ปกติ
จะไหลไปยังหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีให้ไหลกลบัไปสู่กิจการ  หน่วยงาน หรือบุคคลแทน ฉะนัน้การ
วางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การตดัสินใจเตรียมการเพ่ือการปฏิบตัิในอนาคตเก่ียวกบัภาษีทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้การเสียภาษีและการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีเป็นไปโดยถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในประมวลรัษฎากร โดยการน ารายการลดหย่อนมารวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเป็นจ านวนน้อยท่ีสุดหรือประหยัดท่ีสุด (สุเทพ พงษ์พิทักษ์, 2541)  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จุฑามาศ  วาชิตพล (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการตดัสินใจท าประกันชีวิต พบว่าผู้ตดัสินใจซือ้
ประกนัชีวิตจะให้ความส าคญัแบบประกนัชีวิตท่ีเบีย้ประกนัสามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษีได้ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตมีผู้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการซือ้สินค้าหรือ

บริการ เช่น งานวิจัยของภัทรพร  กิจชัยนุกูล (2556) พบว่า  เพศ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ  วุฒิการศึกษา  
รายได้มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกนั  ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ลกัขณา  ธนาการกร (2553) ซึ่ง
พบว่า  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค  ส าหรับ
การศกึษาในอดีตท่ีพบว่าผู้บริโภคมีการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าไปลดหย่อนภาษี
ได้แก่ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2555), อคัคกิตต์ิ สมทอง (2553) และนพินดา  หาญจริง (2549) เป็นต้น อย่างไรก็
ตามงานวิจัยในอดีตดังกล่าวพบว่ามักศึกษาเฉพาะการตัดสินใจซือ้กองทุนรวมเพ่ือเป็นการลงทุนและน าไป
ลดหย่อนภาษีมากกว่าเป็นการซือ้สินค้าหรือบริการทัว่ไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในครัง้นี ้ ส าหรับปัจจยั
ด้านความรู้ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการซือ้สินค้าหรือบริการนัน้พบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคท่ี
ตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าท่ีแตกตา่งกนั (อภิรักษ์  ลีวฒันากลุ, 2554) 
 

สมมตฐิานงานวิจัย 
จากแนวคิดและทฤษฎีและผลการศกึษาในอดีตท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการข้างต้น 

จงึน ามาสูส่มมติฐานงานวิจยั ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
รายได้ (REVENUES)  เป็นปัจจัยหลักท่ีน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ซึง่พบวา่ผู้มีเงินได้ท่ีมีรายได้สงูมกัหาคา่ลดหย่อนเพ่ือมารวมค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมให้ลดน้อยลง 
(ลกัขณา ธนาการกร, 2553 และอคัคกิตต์ิ  สมทอง, 2553) ผู้ศกึษาจึงคาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้มีเงินได้มี
ผลตอ่โอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี ดงัสมมติฐานท่ี 1 ตอ่ไปนี ้

H1:  รายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้มีเงินได้มีผลตอ่โอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี 
 
การช าระภาษี (TAXPAID) การมีภาษีท่ีต้องช าระเป็นปัจจยัท่ีท าให้รายรับสทุธิของผู้มีเงินได้ลดลง ผู้มีเงิน

ได้ท่ีต้องช าระภาษีมกัหาวิธีการในการวางแผนภาษีเพ่ือช าระภาษีให้น้อยลง (สเุทพ พงษ์พิทกัษ์, 2541) ผู้ศกึษาจึง
คาดวา่ ผู้มีเงินได้ท่ีต้องช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาต”ิ ดงัสมมติฐานท่ี 2 ตอ่ไปนี ้

H2 :  ผู้มีเงินได้ท่ีช าระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดามีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี 
 

เพศ (GENDER)  เพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดรอบคอบในเร่ืองการประหยดัและอดออม เป็นเพศ
ท่ีรักษาผลประโยชน์ในเร่ืองทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี (ทรรศวรรณ  จนัทร์สาย, 2555 และอคัคกิตต์ิ  สมทอง , 2553) 
ท าให้เพศหญิงมีการวางแผนการใช้เงินได้ดีกว่าเพศชาย ผู้ศึกษาจึงคาดว่าเพศหญิงมีโอกาสท่ีจะซือ้สินค้าหรือ
บริการเพ่ือลดหย่อนภาษีมากกวา่เพศชายดงัสมมติฐานท่ี 3 ตอ่ไปนี ้

H3:  ผู้มีเงินได้เพศหญิงมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีมากกว่าเพศชาย  
 
อาย ุ (AGE) อายเุป็นปัจจยัท่ีแสดงถงึวฒิุภาวะของผู้มีเงินได้ท่ีจะเก่ียวพนัถึงความคิดวิเคราะห์ในการใช้

เงิน รวมไปถึงการวางแผนเพ่ือประหยัดภาษี (อคัคกิตต์ิ สมทอง, 2553) ผู้ศกึษาคาดว่าผู้มีเงินได้ท่ีมีอายุมากมี
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โอกาสที่จะซือ้สินค้าหรือบริการมากกวา่ผู้มีเงินได้ท่ีมีอายนุ้อย เน่ืองจากผู้มีเงินได้ท่ีอายุมากมีประสบการณ์และมี
การวางแผนการใช้จ่ายได้ดีกวา่  ดงัสมมติฐานท่ี 4 ตอ่ไปนี ้ 

H4:  อายขุองผู้มีเงินได้มีผลตอ่โอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี 
 
สถานภาพการสมรส (STATUS)  ปัจจัยด้านสถานภาพการสมรสเป็นสิ่งท่ีบ่งบอกถึงสถานะของบุคคล 

โดยสถานภาพสมรสเป็นสถานภาพท่ีเช่ือว่ามีความมัน่คงเน่ืองจากผู้ ท่ีสมรสแล้วจะมีรายได้ท่ีต้องน ามาใช้จ่าย
ร่วมกนั (ภทัรพร กิจชยันกุลู, 2556) จงึท าให้ผู้มีเงินได้ท่ีมีสถานภาพสมรสมีคา่ใช้จ่ายในครอบครัวมากกว่าผู้มีเงิน
ได้ท่ีมีสถานภาพโสด  รวมถงึต้องมีการวางแผนทางภาษีเพ่ือสร้างอนาคตให้กบัครอบครัว ดงันัน้ผู้ศกึษาจึงคาดว่า
ผู้ มีเงินได้สถานภาพสมรสมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี  เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมากกวา่ผู้มีเงินได้ท่ีมีสภานภาพโสดดงัสมมติฐานท่ี 5 ตอ่ไปนี ้

H5:  ผู้มีเงินได้สถานภาพสมรสมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีมากกว่าผู้ มีเงินได้ 
ท่ีมีสภานภาพโสด 

 
อาชีพเก่ียวกบับญัชีหรือการเงิน (FIN) ผู้ศกึษาคาดว่าผู้มีเงินได้ท่ีมีอาชีพเก่ียวกบับญัชีหรือการเงินจะมี

ทศันคติต่อการวางแผนภาษีได้ดีกว่าผู้มีเงินได้ท่ีมีอาชีพไม่เก่ียวข้องกับบัญชีหรือการเงินเน่ืองจากผู้มีเงินได้ท่ีมี
อาชีพเก่ียวข้องกบับญัชีหรือการเงินจะมีความรู้และความเข้าใจด้านภาษี ได้มากกว่าผู้ประกอบอาชีพสาขาอื่นๆ  
จงึเป็นท่ีมาของสมมติฐานท่ี 6 ดงันี ้ 

H6:  ผู้มีเงินได้ท่ีมีอาชีพเก่ียวกบับญัชีหรือการเงินมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี 
       มากกวา่ผู้มีเงินได้ท่ีมีอาชีพไมเ่ก่ียวกบับญัชีหรือการเงิน 
 
ความรู้เก่ียวกบัหลกัการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” (SCORE) ความรู้ความเข้าใจเป็น

ปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยสนับสนุนให้เกิดการตดัสินใจซือ้สินค้า (อภิรักษ์ ลีวฒันากุล, 2554) ดงันัน้ผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับ
หลกัการมาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” ย่อมมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการมากกวา่ผู้ ท่ีมีความรู้น้อย ดงัสมมติฐาน
ท่ี 7 ดงันี ้

H7:  คะแนนความรู้ของผู้มีเงินได้มีผลตอ่โอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี 

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครัง้นีค้ือผู้มีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่
เน่ืองจากประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีม้ีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนท่ีชดัเจน ผู้ศกึษาจึงได้ใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  คือ นิสิตปริญญาโท ภาคพิเศษ ท่ีก าลงัศึกษาในภาค
การศกึษาท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จ านวน 910 คน 
เน่ืองจากเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมีรายได้ และมีหน้าท่ีย่ืนแบบแสดงรายการเพ่ือช าระภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา รวมถงึ
มีความหลากหลายในเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคล  โดยได้หักแบบสอบถามท่ีใช้เป็นตัวอย่างทดสอบ (Pilot) 
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แบบสอบถามท่ีกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน และท่ีมีความผิดปกติ (Outlier) คงเหลือแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จ านวน 
655 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 72 ของขนาดตวัอย่างทัง้สิน้  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามท่ีผู้ ศึกษาได้พัฒนาจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และได้ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษีเงินได้จ านวน 3 ท่าน ตรวจทานเพ่ือความถูกต้องเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หา และได้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน เพ่ือมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความ
เช่ือมัน่โดยใช้วิธี Kuder-Richardson (KR-20) ได้คา่เท่ากบั 0.7162  

 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาได้ใช้สมการถดถอยโลจิสติกส์เชิงพหุ  ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการซือ้
สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” โดยสถิติเชิงพรรณนาสรุปได้
ใน Table 1 และผลการศกึษาสรุปได้ใน Table 2 โดยตวัแบบท่ีใช้ในการศกึษาสรุปได้ดงันี ้ 

 
BUYi =   𝛽0+ 𝛽1REVENUESi + 𝛽2 TAXPAIDi + 𝛽3 GENDERi + 𝛽4 AGEi +𝛽5 STATUSi   

    + 𝛽6FINi + 𝛽7SCOREi + εi 

 
Table 1 Descriptive statistics of the factors affecting the possibility to buy products or services for tax 
deduction 

Variables N Mean 
Standard 
Deviation 

Minimum Median Maximum 

BUY 655 0.3939 0.4890 0.0000 0.0000 1.0000 
LNREV   655 10.4200 0.6013 8.9872 10.3090 13.4870 
TAXPAID 655 0.8168 0.3871 0.0000 1.0000 1.0000 
GENDER 655 0.6565 0.4752 0.0000 1.0000 1.0000 
LNAGE 655 3.4466 0.1800 3.1355 3.4012 4.0775 
STATUS 655 0.2076 0.4059 0.0000 0.0000 1.0000 
FIN 655 0.4550 0.4983 0.0000 0.0000 1.0000 
LNSCORE 655 1.9664 0.2741 0.6931 2.0794 2.3026 

 
จากข้อมลูทัง้หมด 655 ราย  พบวา่ผู้มีเงินได้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 42,300 บาท (ค่าล็อคธรรมชาติ 

10.420) โดยผู้ เงินได้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่าสดุอยู่ท่ี 8,000 บาทต่อเดือน (ค่าล็อคธรรมชาติ 8.9872) และผู้ มี
เงินได้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสงูสดุอยู่ท่ี 720,000 บาท (ค่าล็อคธรรมชาติ 13.487) ผู้มีเงินได้ส่วนใหญ่ต้องช าระ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคิดเป็นร้อยละ 81.68   ผู้มีเงินได้แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 430 รายคิดเป็นร้อยละ 
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65.65 อายุเฉลี่ยของผู้มีเงินได้ท่ี 32 ปี (ค่าล็อคธรรมชาติ 3.4466) ซึง่อายุต ่าสดุและสงูสดุอยู่ท่ี  23 ปี (ค่าล็อค
ธรรมชาติ 3.1355) และ 59 ปี (คา่ลอ็คธรรมชาติ 4.0775) ตามล าดบั   ผู้มีเงินได้มีสถานภาพสมรสหรือเคยสมรส
คิดเป็นร้อยละ 20.76  ผู้มีเงินได้มีอาชีพเก่ียวกบับญัชีหรือการเงินคิดเป็นร้อยละ 45.5  ผู้มีเงินได้มีคะแนนความรู้
เก่ียวกบัหลกัการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ”  โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 7 คะแนน (คา่ล็อคธรรมชาติ 
1.9664) โดยมีคะแนนต ่าสดุอยู่ท่ี 2 คะแนน (คา่ลอ็คธรรมชาติ 0.6931) และมีคะแนนสงูสดุอยู่ท่ี 10 คะแนน (ค่า
ลอ็คธรรมชาติ 2.3026) ทัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้คา่ลอ็คธรรมชาติเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมลู  

Table 2 Logistic regression examining the factors affecting the possibility to buy products or services 
for tax deduction 

Variables 
Expected 

Sign 
  Coefficient   p-value VIF 

INTERCEPT ?   -19.5563   0.0010   
REVENUES +   1.3885***   0.0000 2.01 
TAXPAID +   2.5295***   0.0000 1.24 
GENDER +   0.4601**   0.0280 1.16 
AGE +   -0.5577   0.4700 2.17 
STATUS +   -0.6485**   0.0230 1.51 
FIN +   0.4740**   0.0140 1.06 
SCORE +   1.9485***   0.0000 1.04 
Chi-square                                                              182.1420***                0.0000   
Nagelkerke R-square                                                                                 0.3290   
Overall Prediction Correct                                                                          69.47%   
Observation                 655   

**/*** Significant level at 0.05 and 0.01 respectively 
โดยท่ี 
BUY  = 1  ถ้าผู้มีเงินได้ท่ีซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี  และ  0  อื่น ๆ  
REVENUES   =  คา่ลอ็คธรรมชาติรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของผู้มีเงินได้ 
TAXPAID =  1 ต้องช าระภาษี และ 0 ไมต้่องช าระภาษี 
GENDER =  1 เพศหญิง และ 0 เพศชาย 
AGE  =  คา่ลอ็คธรรมชาติอายขุองผู้มีเงินได้ 
STATUS =  1 สถานภาพสมรส   และ 0 สถานภาพโสด 
FIN  =   1 อาชีพเก่ียวกบับญัชีหรือการเงิน   และ 0 อาชีพอื่น ๆ  
SCORE  =  คา่ลอ็คธรรมชาติคะแนนความรู้เก่ียวกบัหลกัการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ          
                           “ช็อปช่วยชาต”ิ 
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จากผลการศึกษาพบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือน (REVENUES) และการช าระภาษี (TAXPAID) มี
ความสมัพนัธ์กบัโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีจริงตรงตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไว้ 
ส่วนปัจจัยอื่นๆ ท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซือ้สินค้าและบริการ ได้แก่  เพศ (GENDER) อาชีพ
เก่ียวกบับญัชีหรือการเงิน (FIN) และคะแนนความรู้เก่ียวกบัหลกัการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” 
(SCORE) มีความสมัพันธ์กับโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ี       
ผู้ศกึษาได้คาดหวงัไว้ ในขณะท่ีพบว่าสถานภาพการสมรสของผู้มีเงินได้ (STATUS) มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากผู้มีเงินได้ท่ีมีสถานภาพสมรสอยู่ในช่วง  
การสร้างครอบครัวจึงอาจจะมีรายการลดหย่อนมากกว่าคนโสด เช่น ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร      
เบีย้ประกันชีวิต ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมเพ่ือท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น ฉะนัน้การลดหย่อน 15,000 บาทจากมาตรการฯ นี ้      
จึงอาจไม่จูงใจให้ผู้ มีเงินได้ท่ีมีสถานภาพสมรสตัดสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ  สุดท้ายการศึกษาครัง้นีไ้ม่พบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งอายุของผู้มีเงินได้ (AGE) กบัโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษี ซึง่ผู้ วิจยั
คาดวา่อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างท่ีผู้ศกึษาได้เก็บข้อมลูส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุใกล้เคียงกนั จึงอาจ
ท าให้มีภาระภาษีท่ีต้องช าระไมต่า่งกนั 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้มีเงินได้ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงและผู้มีเงินได้ท่ีต้องช าระภาษีซือ้สินค้าหรือ

บริการเพ่ือลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช็อปช่วยชาติ” ซึ่งเป็นไปตามท่ีรัฐบาลได้ก าหนด
เป้าหมายไว้จริงและนอกจากนีย้งัพบว่า เพศหญิงมีโอกาสในการซือ้สินค้าหรือบริการเพ่ือลดหย่อนภาษีมากกว่า
เพศชาย  ซึง่ถ้าหากรัฐบาลวางแผนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนีใ้นอนาคตควรเจาะจงไปยงักลุ่มผู้มีเงินได้ท่ี
เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ส าหรับผู้มีเงินได้ท่ีมีสถานภาพโสด  และผู้มีเงินได้ท่ีมีอาชีพเก่ียวกับบัญชีหรือ
การเงินเป็นกลุ่มหนึ่งท่ีพบว่ารัฐบาลควรให้ความส าคญัเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจและเข้าร่วมมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ทัง้นีน้อกจากกรมสรรพากรและรัฐบาลท่ีสามารถน าผลท่ีได้จากการศกึษาไปใช้ในการวางแผน
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม สามารถน าผลจาก
การศกึษาไปใช้ในการวางแผนการตลาดเพ่ือก าหนดกลุ่มลกูค้าเป้าหมายท่ีมีปัจจัยตรงกับผลการศึกษานีไ้ปใช้
ในช่วงท่ีรัฐบาลประกาศใช้มาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจนีใ้นอนาคตได้อีกด้วย  ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับ
การศกึษาครัง้ตอ่ไป  เน่ืองผู้ศกึษาใช้วิธีก าหนดกลุม่ตวัอย่างโดยเจาะจงกลุม่จากแหลง่เดียวจงึท าให้มีข้อจ ากดัใน
การน าผลท่ีได้ไปใช้อ้างอิง ดงันัน้ผู้ ท่ีสนใจจะท าการศกึษาในครัง้ถดัไปควรเก็บข้อมลูจากหลายกลุ่มและควรเพ่ิม
ขนาดของข้อมลูเพ่ือจะได้น าผลท่ีได้ไปใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชือถือ นอกจากนีห้ากสามารถเก็บจ านวนเงินท่ีผู้มีเงิน
ได้จ่ายไปเพ่ือซือ้สินค้าหรือบริการ และจ านวนเงินท่ีจ่ายภาษี ก็จะท าให้ผลการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองนีม้ีความ
สมบรูณ์มากขึน้  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดน่าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัน่าน และประชาชนในท้องถ่ิน วิเคราะห์
ข้อมลูด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา ผลการวิจยัพบวา่ การท่องเท่ียวจงัหวดัน่านมีศกัยภาพอยู่ในระดบัสงู ความคิดเห็นของ
นกัท่องเท่ียวตอ่การท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน อยู่ในระดบัสงู ธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย สํานักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดน่าน และประชาชนในท้องถ่ิน พบว่า ทรัพยากรการท่องเท่ียวมีความ
หลากหลาย มีนโยบายและการจดักิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่ตลอด อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการสง่เสริมให้ศกัยภาพการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านดีขึน้ สิ่งท่ีควรทําคือการให้ความรู้ อบรมทกัษะ ตลอดจนทําการ
ประชาสมัพันธ์และการสื่อสารไปยังนักท่องเท่ียวต่างชาติเพ่ิมเติม และควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเร่ือง
ระยะทาง และการคมนาคมท่ียงัมีความไมส่ะดวก 
คําสําคญั: ศกัยภาพ ศกัยภาพของการทอ่งเที่ยว จงัหวดัน่าน  

 

ABSTRACT 
 This research aims to study the capability of tourism in Nan Province. This study is combination of 
quantitative research and qualitative research methods. Firstly, Thai tourists being asked with a questionnaire 
to analyze descriptive statistics and the technique of content analysis. Also, the entrepreneurs in Tourism 
Industry perspective including Tourism Authority of Thailand, Nan Provincial Office of Tourism and Sports 
and community leaders were select to in-depth interview as qualitative research method. The research found 
that tourism in Nan Province are at high capability. The opinion of Thai tourists who visit Nan were rated at 
high level. The stakeholder in Nan tourism industry including Tourism Authority of Thailand and people in the 
community have suggested that there are high potential to serve the tourist such as the variety of tourism 
resources, natural, historical place to visit. Moreover, there have supported policy and activities to motivate 
and boost Nan’s tourism industry along the year. However, to improve the Nan’s capability of tourism skill, 
this research suggest: training and educated tourism knowledge participants and skills, ensure more 
promotion and communication to tourist foreigners. Additionally, problems and threats of the tourism 
capabilityl in Nan such as long distant, inconvenient transportation, are needed to be considered. 
 

Key words: capability l, potential of tourism in Nan Province, Nan Province 
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ค าน า 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

รายได้จากการท่องเท่ียวจึงเป็นฐานเศรษฐกิจหลกัให้กบัประเทศ เป็นแหล่งกระจายรายได้และการจ้างงาน และ
ช่วยเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบัชุมชน ในปัจจุบนัประเทศไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในเร่ืองของความมีอธัยาศยั
ไมตรีท่ีดี มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย ยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าประเทศคู่แข่ง จากข้อมูลพบว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีอันดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในลําดบัท่ี 35 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 10 ในภาคพืน้เอเชีย อยู่ในอนัดบัตํ่ากว่า
ประเทศสิงคโปร์ (อนัดบัท่ี 11 ของโลก) และมาเลเซีย (อนัดบัท่ี 25 ของโลก) และเมื่อพิจารณาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัแตล่ะด้าน พบวา่ไทยมีความจดุเดน่ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ลําดบัท่ี 16) โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
การคมนาคมทางอากาศ (ลําดบัท่ี 17) โครงสร้างพืน้ฐานในการบริการนกัท่องเท่ียว (ลําดบัท่ี 21) สําหรับปัจจยัท่ี
เป็นเป็นจุดอ่อนสําคัญของการท่องเท่ียวไทย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (ลําดบัท่ี 132) ด้านความยั่งยืนของ
สิ่งแวดล้อม (ลําดบัท่ี 116) และด้านสขุอนามยั (ลําดบัท่ี 89) (Travel and Tourism Competitiveness Index 
Report, 2015) นอกจากนีก้ารท่องเท่ียวไทยยังมีจุดอ่อนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว การกระจุกตวัของนักท่องเท่ียว 
ความไม่พร้อมของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียว ทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรท่องเท่ียว ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียว 
รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการของภาครัฐ ความล้าสมยัของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ดังนัน้การ
กําหนดทิศทางในการพฒันาการท่องเท่ียวไทยจึงต้องให้ความสําคญักบัการสร้างความสมดลุของการพฒันาทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (การะทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจึงได้เสนอให้ปี 2558 เป็นปีการท่องเท่ียววิถีไทย 
(2015 Discovery Thainess) และให้เป็นวาระแห่งชาติ (สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2557) และใช้ “วิถีไทย” 
เป็นตวันําสร้างเอกลกัษณ์ และส่งมอบประสบการณ์การท่องเท่ียวท่ีมีคณุค่าแก่นกัท่องเท่ียว รวมทัง้ปลกุกระแส
ให้คนไทยนิยมไทย ภมูิใจในความเป็นไทย และดํารงไว้ซึง่วิถีไทย อีกทัง้ยงัเป็นการบริหารจดัการภาพลกัษณ์ของ
การท่องเท่ียวไทย  นอกจากนีไ้ด้จัดทําโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี
จังหวดัเมืองรองท่ีมีศักยภาพและมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละพืน้ท่ี ได้แก่ จังหวัด
ลําปาง น่าน เพชรบรูณ์ เลย บรีุรัมย์ สมทุรสงคราม ราชบรีุ จันทบรีุ ตราด ชมุพร นครศรีธรรมราช และตรัง เพ่ือลด
ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเท่ียว ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน และช่วยชะลอการเดินทางไปยังพืน้ท่ีท่ี
ออ่นไหวและมีนกัท่องเท่ียวเกินขีดความสามารถในการรองรับ (การะทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

จังหวัดน่าน เป็นจังหวดัหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ และถูกปกครองรวมเข้ากับอาณาจกัรล้านนามา
เป็นเวลาร่วม 100 ปี จงึซมึซบัวฒันธรรมของอาณาจกัรล้านนาผสมผสานกบัวฒันธรรมของชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ทัง้ใน
ด้านของวิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสถาปัตยกรรมต่างๆ และแม้ว่าปัจจุบนัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทเป็นอย่างมาก และด้วยความเป็นยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) ทําให้ถกูครอบงํา
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ได้ง่ายทัง้ในเร่ืองข่าวสาร กระแสนิยม วฒันธรรมการแตง่ตวั การบริโภค และวฒันธรรมต่างๆ แต่ทว่าจงัหวดัน่าน
นัน้ก็ยงัคงไว้ซึง่อตัลกัษณ์ของจงัหวดัน่านไมเ่ปลี่ยนแปลง ดงัคํานิยามของคําวา่ “วิถีไทย (Thainess)”  

โดยวตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นี ้คือ เพ่ือศกึษาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน โดยใช้ทฤษฎี 
Diamond Model ท่ีเสนอโดย Michael E. Porter หรือท่ีเรียกว่าแบบจําลองเพชรแห่งความได้เปรียบของชาติ 
(Diamond Model of  National Advantage) เพ่ือวิเคราะห์เง่ือนไขและสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยภายใน 4 
ประการ คือ 1) ปัจจยัในการดําเนินงาน (Condition Factors) 2) เง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand 
Conditions) 3) อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนนัสนนุ (Related and Supporting Industries) 4) กลยทุธ์องค์กร 
โครงสร้างและบริบทของการแข่งขนั (Firm Strategy, Structure and Rivalry) และปัจจยั 4 ประการดงัท่ีกล่าว
ข้างต้นแล้วยังมีปัจจัยภายนอก คือ โอกาสหรือเหตุสุด วิสัย (Chance) และบทบาทของรัฐบาล (Role of 
Government) ท่ีช่วยสนบัสนนุให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนั (Michael E. Porter, 2008) 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

วิธีการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative 

Research) เพ่ือศกึษาศกัยภาพของการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน มีรายละเอียดการดําเนินการวิจยั ดงันี ้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ท่ี 1 อปุสงค์ขององค์ประกอบของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ได้แก่ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทาง

มาจงัหวดัน่าน ผู้ศกึษาจึงใช้วิธีการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรของ Yamane (1967) ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 จากสถิติจํานวนนกัท่องเท่ียวจังหวดัน่าน ปี 2558 
พบวา่มีจํานวนทัง้สิน้ 714,641 คน ทัง้นีส้ถิติจํานวนนกัท่องเท่ียวชาวไทย จ.น่าน ปี 2558 ทัง้นีส้ถิติดงักล่าวเป็น
ข้อมลูท่ียงัไม่ผ่านมติท่ีประชุมคณะทํางานพฒันาข้อมลูสถิตินกัท่องเท่ียว  จากการคํานวณจํานวนกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจงัหวดัน่าน เท่ากับ 400 ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้แจกแบบสอบถาม
โดยทําการเก็บข้อมลูด้วยตนเองและได้รับตอบกลบัมาจํานวน 260 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 65 

กลุม่ท่ี 2 อปุทานขององค์ประกอบของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling) ซึง่ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจในอตุสาหกรรม
การท่องเท่ียว (ธุรกิจท่ีพักแรม 4 แห่ง ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคุเทศก์ 2 แห่ง ธุรกิจคมนาคมขนส่ง 1 แห่ง ธุรกิจ
อาหาร 3 แห่ง และธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึ 6 แห่ง)  

กลุม่ท่ี 3 ด้านการสนนัสนนุขององค์ประกอบของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัครัง้นีใ้ช้เทคนิคการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกั
ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัน่าน และประชาชนในท้องถ่ิน (เจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินในพืน้ท่ีท่ีศกึษา 5 
แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน ตําบลมว่งตึด้ ตําบลป่าคา ตําบลวรนคร และตําบลบ่อ) 
 
 
 
 

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

298



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัยครัง้นีเ้ก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งมาจากการเข้าพืน้ท่ีศึกษาเก็บ

แบบสอบถามนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจังหวัดน่าน และการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการธุรกิจใน
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกัท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัน่าน และประชาชนใน
ท้องถ่ิน สําหรับข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมลูจากเอกสารท่ีได้รับการเก็บรวบรวมจากหนงัสือ
ราชการ รายงาน บนัทกึการประชมุ สรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง วารสาร บทความ
จากห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ รายงาน วิทยานิพนธ์ และหนงัสือตา่ง ๆ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัศกัยภาพการท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
1) การศึกษาศักยภาพของท่องเท่ียวจังหวัดน่านจากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว

จงัหวดัน่าน โดยใช้แบบสอบถาม ผู้ วิจัยจะใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทําการวิเคราะห์ผล และใช้ค่าสถิติเชิงพรรณา 
แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาในรูปของการพรรณนา โดยแบ่งตามทฤษฎี Diamond Model ถึง 
(Porter, 2008) แบ่งออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) เก่ียวกบั
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาศกัยภาพของการท่องเท่ียวจังหวดัน่าน 
เป็นการศึกษาศกัยภาพด้านปัจจัยการดําเนินงาน และการศึกษาศกัยภาพด้านเง่ือนไขด้านความต้องการของ
ตลาด เป็นข้อคําถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) จากนัน้
วิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้หลักการของการแบ่งอันตรภาคชัน้ ( Class Interval) ซึ่งมี
รายละเอียดดงันี ้ระดบัน้อยท่ีสดุ (1.00-1.49) ระดบัน้อย (1.50-2.49) ระดบัปานกลาง (2.50-3.49) ระดบัมาก 
(3.50-4.49) และระดบัมากท่ีสดุ (4.50-5.00) (วิเชียร  เกตสุิงห์, 2538) และส่วนท่ี 3 คําถามปลายเปิดเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นเพ่ือศึกษาด้านเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด และเพ่ือศึกษาด้านโอกาสและเหตุ
สดุวิสยั 

2) การศกึษาศกัยภาพของการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านจากอปุทานขององค์ประกอบของอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวแบบสมัภาษณ์เชิงลกึ ใช้ทฤษฎี Diamond Model (Porter, 2008) ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยจําแนก
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ท่ีตามท่ีกล่าวไว้ในทฤษฎี ได้แก่ ปัจจัยด้านการดําเนินงาน เง่ือนไขด้านความต้องการของ
ตลาด อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนบัสนนุ กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขนั บทบาทของรัฐบาล และ
โอกาส/เหตสุดุวิสยั แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกมาในรูปของการพรรณนา 

3) การศึกษาศักยภาพของการท่องเท่ียวจังหวัดน่านจากกลุ่มสนับสนุนขององค์ประกอบของ
อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึง่ใช้การสมัภาษณ์เชิงลกึและใช้ทฤษฎี Diamond Model (Porter, 2008) ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
1. การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยว

จังหวัดน่าน 

ข้อมลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง (60%) มีอายรุะหว่าง 28-

33 ปี (17.7%) อายุระหว่าง 40-45 ปี (15.4%) มีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท (14.2%) และ 50,000 

บาทขึน้ไป (13.8%) ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเท่ียวจังหวัดน่านแล้ว (78.8%) เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว 

(69.2%) และเคร่ืองบิน (16.5%) และเข้าใจว่าการท่องเท่ียววิถีไทยหมายถึงการเดินทางเพ่ือความสนุกสนาน 

หรือพักผ่อนหย่อนใจ (9.7%) การเดินทางมาเพ่ือชมเทศกาลและประเพณีท้องถ่ิน (15.7%) การเดินทางมาเพ่ือ

ชิมอาหารท้องถ่ิน (5.0%) การเดินทางมาเพ่ือชมวิถีชีวิตของคนจังหวัดน่าน หรือเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านจาก

พิพิธภัณฑ์ (18.0%) การเดินทางเพ่ือสขุภาพ (0.5%) การเดินทางมาเพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน (9.2%) การ

เดินทางมาเพ่ือชมศิลปวฒันธรรม (12.2%) ทุกข้อท่ีกล่าวมาเป็นการท่องเท่ียววิถีไทย (29.7%) และรู้จกัสถานท่ี

ท่องเท่ียววิถีไทยจงัหวดัน่านมากท่ีสดุ คือ วดัพระธาตแุช่แห้ง (19.0%) และวดัภมูินทร์ (18.1%)  

การศึกษาศักยภาพของการท่องเท่ียวจังหวัดน่านจากความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวเป็นการศึกษา
ศกัยภาพด้านปัจจัยการดําเนินงาน และการศึกษาศกัยภาพด้านเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด พบว่า 
ความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านต่อการท่องเท่ียวจังหวดัน่านโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x  = 3.96) เมื่อ
พิจารณาแต่ละปัจจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัในการดําเนินงาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(บุคลากรในอตุสาหกรรมนีม้ีทกัษะความรู้ ความชํานาญ และมีการมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
รองรับนกัท่องเท่ียว) ระดบัสงู ( x  = 3.85 และ 3.78 ตามลําดบั) ด้านทรัพยากรทางกายภาพ (แหลง่ท่องเท่ียววิถี
ไทยในจังหวดัน่านมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม และประชาชนในท้องถ่ินมีอธัยาศยัและไมตรีจิตอนัดีงาม และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอย่างดี) ระดับสูง ( x  =4.43 และ 4.29 ตามลําดับ) ด้านทรัพยากรด้านความรู้ (กลุ่ม
ตวัอย่างมีการสืบค้นข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกบัจงัหวดัน่านและแหล่งท่องเท่ียวจงัหวดัน่านก่อนการเดินทางมากท่ีสดุ
จากอินเตอร์เน็ต (37.1%) ครอบครัวหรือเพ่ือน (28.4%) หนงัสือ/นิตยสารการท่องเท่ียว (14.5%) โทรทศัน์/วิทย ุ
(9.6%) งานนิทรรศการการท่องเท่ียว (9.4%) และศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (1.0%) ด้านต้นทุน (ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางมาท่องเท่ียวมีราคาเหมาะสม) ระดับสูง ( x  = 3.90) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน (การเดินทางมา
ท่องเท่ียวจงัหวดัน่านมีความสะดวกสบายและมีสาธารณปูโภคพืน้ฐานมีคณุภาพใช้การได้ดี) อยู่ในระดับสงู ( x  
= 3.78 และ 3.72) ปัจจัยเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยว่าจังหวดัน่านมีกิจกรรม
ท่องเท่ียววิถีไทยหลากหลาย อยู่ในระดบัสงู ( x  = 3.96) (Table 1) 
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Table 1  ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.), ของความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการ
ท่องเท่ียวจงัหวดัน่าน 

ความคดิเหน็ของนักท่องเที่ยว ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย 

นกัท่องเท่ียวคิดวา่บคุลากรในอตุสาหกรรมนีม้ี
ทกัษะความรู้ ความชํานาญ 

3.85 0.761 สงู 

ธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรในการรองรับนกัท่องเท่ียว 

3.78 .774 สงู 

แหลง่ท่องเท่ียววิถีไทยในจ.น่านมีคณุคา่ทาง
ศิลปะวฒันธรรม 

4.43 .633 สงู 

การเดินทางมาท่องเท่ียวจ.น่านมีความ
สะดวกสบาย 

3.78 .821 สงู 

นกัท่องเท่ียวเห็นวา่จ.น่านมีสาธารณปูโภคพืน้ฐาน
มีคณุภาพ ใช้การได้ดี 

3.72 .787 สงู 

ประชาชนในท้องถ่ินมีอธัยาศยัและไมตรีจิตอนัดี
งาม และอนรัุกษ์วฒันธรรมเป็นอย่างดี 

4.29 .691 สงู 

นกัท่องเท่ียวคิดวา่คา่ใช้จ่ายในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวจ.น่านมีราคาเหมาะสม 

3.90 .736 สงู 

มีกิจกรรมท่องเท่ียววิถีไทยหลากหลาย 3.96 .772 สงู 
รวม 3.96 0.747 สูง 

 

จากการสอบถามความคิดเห็นเพ่ือศกึษาด้านโอกาสและเหตสุดุวิสยัโอกาส/เหตสุดุวิสยั ท่ีส่งผลต่อการ
ท่องเท่ียว พบวา่ จงัหวดัน่านมีภูมิทศัน์และธรรมชาติท่ีสวยงาม อากาศดี มีวฒันธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ประชาชนอธัยาศยัดีมีนํา้ใจ เป็นเมืองท่ีมีเอกลกัษณ์ มีศิลปวฒันธรรม โบราณสถานท่ีโดดเด่น เป็น
เมืองเก่าแก่ และมีสถานที่สําคญัทางประวตัิศาสตร์หลายแห่ง อีกทัง้สินค้าท่ีระลกึยงัแสดงออกถึงเอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน มีความสวยงามและหายาก ซึง่ถือว่าเป็นโอกาสท่ีเอือ้ให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขนัได้ ระยะทาง
ในการเดินทาง และการคมนาคมท่ีไม่สะดวก ทัง้การคมนาคมภายในจงัหวดัและระหว่างเมือง เส้นทางคดเคีย้ว
เสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหตทุางท้องถนน การเดินทางภายในจงัหวดัไม่มีรถประจําทางทําให้เดินทางไม่สะดวก และ
ในตวัเมืองมีไฟแดงมากเกินไป การหาข้อมลูก่อนการเดินทางยากและไม่ค่อยละเอียด อีกทัง้ยงัมีความกงัวลใน
เร่ืองของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และภยัธรรมชาติ สิ่งเหล่านีเ้ป็นอุปสรรคหรือเหตสุุดวิสยัท่ี
สง่ผลเสียต่อการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านได้ นอกจากนีจ้ากการสอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ต้องการให้จงัหวดัน่านนําเสนอการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ประเพณี วิถีชีวิตของชาวจงัหวดัน่านและได้ไปใช้ชีวิต
แบบใกล้ชิดกบัชาวบ้านให้มากขึน้ (โฮมสเตย์) การท่องเท่ียวเชิงสขุภาพและนําเสนอการท่องเท่ียวในรูปแบบของ
ละครหรือการท่องเท่ียวท่ีแสดงถึงวฒันธรรมของจงัหวดัน่านท่ีต่างกับจงัหวดัอื่นในภาคเหนือ และเน้นธรรมชาติ
ของป่าไม้ เพราะจงัหวดัน่านมีธรรมชาติท่ีสวยงาม 
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2. การศึกษาศักยภาพของท่องเที่ยวจังหวัดน่านจากอุปทานขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอุปทานขององค์ประกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ซึง่ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีพกัแรม ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจอาหาร 
และธุรกิจจําหน่ายสินค้าท่ีระลกึ โดยจําแนกออกเป็น 6 ด้าน พบวา่  
 ด้านปัจจยัในการดําเนินงาน ธุรกิจท่ีพกั มีสิ่งอํานวยความสะดวกพืน้ฐานครบถ้วน ในโรงแรมขนาดใหญ่
จะมีสระวา่ยนํา้ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ห้องประชุม/จดัเลีย้ง อินเตอร์เน็ตไร้สาย ส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียว
สําคญัต่าง ๆ และบริหารงานในลกัษณะของธุรกิจครอบครัว บุคลากรบางแห่งจึงยงัไม่มีความรู้ความชํานาญใน
ด้านนี ้แตบ่คุลากรสว่นใหญ่เป็นคนในท้องถ่ินและมีประสบการณ์ ราคาห้องพกัขึน้อยู่กบัฤดกูาล ในสว่นของธุรกิจ
จําหน่ายสินค้าท่ีระลึกนัน้มีหลากหลายประเภท ได้แก่ เสือ้ผ้า เคร่ืองประดับพืน้เมืองเคร่ืองเงิน เคร่ืองใช้งาน
หตัถกรรมท้องถ่ิน เป็นต้น สินค้าเหลา่นีส้่วนใหญ่ทําขึน้โดยคนในท้องถ่ิน และทําขึน้มาตัง้แต่บรรพบุรุษ สามารถ
หาซือ้ได้โดยทัว่ไปและสินค้าบางประเภทสามารถหาซือ้ได้ในแหล่งท่องเท่ียวเท่านัน้ และมีการสาธิตวิธีการทํา 
ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์ในจงัหวดัน่านจะเน้นเส้นทางนําเท่ียว 3 เส้นทางหลกั คือ เส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ การท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรม และท่องเท่ียวชายแดน (หลวงพระบาง) และมีบริการจองตัว๋เคร่ืองบิน
ของทกุสายการบิน สําหรับบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวนัน้ถือว่ามีน้อย เพราะ 1) ขาด
สถาบันการศึกษาท่ีให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวให้กับคนท้องถ่ิน 2) คนในพืน้ท่ีท่ีย้ายกลับมาอยู่ยังมีความรู้
เก่ียวกับธุรกิจท่องเท่ียวน้อย 3) คนท่ีมีความรู้เร่ืองธุรกิจท่องเท่ียวไม่กลบัมาท่ีจังหวดัน่าน ฉะนัน้บุคลากรส่วน
ใหญ่มาจากคนในครอบครัว มคัคุเทศก์ท่ีมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียวอย่างถูกต้องยังคงมีน้อย สําหรับ
ธุรกิจอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพืน้เมือง (อาหารเหนือ) ธุรกิจคมนาคมขนส่ง สําหรับการขนส่งทางอากาศ 
(เคร่ืองบิน) สามารถบินตรงจากกรุงเทพ-น่าน ได้ท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมืองปลายทางสนามบินน่าน สายการ
บินท่ีให้บริการได้แก่ สายการบินนกแอร์ และไทยแอร์เอเชีย โดยสายการบินนกแอร์รองรับผู้ โดยสารได้ประมาณ 
80 ท่ีนัง่ต่อเท่ียวบิน และสายการบินไทยแอร์เอเชียรองรับผู้ โดยสารได้ประมาณ 150 ท่ีนัง่ต่อเท่ียวบิน ให้บริการ
ทุกวนั มีเท่ียวบินตลอดทัง้วนั การขนส่งทางบกสามารถเดินทางได้โดยรถบัสโดยสารประจําทาง ได้แก่ บริษัท 
ขนส่ง จํากัด บริษัท สมบัติทัวร์ จํากัดบริษัท เชิดชัยทัวร์ บริษัท วิริยะแพร่ทัวร์ และบริษัท วิริยะทัวร์  แต่ไม่
สามารถเดินทางโดยรถไฟได้โดยตรงหากได้ต้องทําการต่อรถจากสถานรถไฟเด่นชยัจ.แพร่ และสามารถเดินทาง
โดยรถยนต์สว่นตวัแตเ่ส้นทางการเดินทางนัน้คดเคีย้วและมีความลาดชนัสงู 

ด้านเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด พบว่า จงัหวดัน่านถือได้ว่ามีนักท่องเท่ียวมาใช้บริการอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง มายังมีน้อยประมาณ 5% ของ
นกัท่องเท่ียวทัง้หมด สินค้าท่ีระลกึของจงัหวดัน่านมีมากมายหลายประเภทดงัท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สินค้าบาง
ประเภทเป็นสินค้าหายาก และมีขัน้ตอนการทําท่ีซบัซ้อน ทําให้มีคณุค่าทางจิตใจ และดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวซือ้
ของท่ีระลกึเหลา่นัน้ สําหรับธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์นัน้นกัท่องเท่ียวสามารถเลือกเส้นทางการเดินทางได้ตาม
แพจเก็จทวัร์ท่ีบริษัทได้จดัทําขึน้ นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติสว่นใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวเดินทางแบบอิสระ  

ด้านอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนัน้จะมีความเก่ียวข้อง
และสนบัสนุนกนัเป็นห่วงโซ่ เช่น ธุรกิจนําเท่ียวและมคัคเุทศก์จดัทําแพ็คเกจทวัร์แบบเบ็ดเสร็จ มีการจดัหาท่ีพกั
ให้ นําเท่ียว และจัดหามคัคเุทศก์ และธุรกิจท่ีพกับางแห่งยงัแบ่งพืน้ท่ีบางส่วนของโรงแรมเพ่ือขายแพ็คเกจทวัร์ 
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บตัรโดยสาร และร้านค้าของท่ีระลกึต่าง ๆ  นอกจากนีย้งัมีการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของจงัหวดัหรือหน่วยงาน
อื่น ๆ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้อีกด้วย และแตล่ะธุรกิจมีสมาคมเพ่ือเป็นจดุศนูย์กลางใน
การกระจายข่าวสารและช่วยเหลือในเร่ืองตา่ง ๆ อีกด้วย 

ด้านกลยทุธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขนั จงัหวดัน่านเป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดเล็ก โครงสร้างของธุรกิจ
ท่องเท่ียวตา่ง ๆ จงึอยู่ในลกัษณะของธุรกิจครอบครัว ปัจจบุนัการท่องเท่ียวในจงัหวดัน่านกําลงัขยายตวั และเป็น
ท่ีรู้จกัมากขึน้ การเติบโตท่ีสงูขึน้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวมองว่าไม่ได้ทําให้เกิดการแข่งขนัท่ีสงูขึน้แต่ทว่าทํา
ให้ธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดน่านเติบโตไปด้วยกัน เป็นธุรกิจคู่ค้าท่ีดีต่อกัน ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจังหวัดน่าน
เติบโต  

ในส่วนของการกําหนดนโยบายของรัฐบาล เช่น การกําหนดพืน้ท่ีสีเขียว ซึ่งเป็นนโยบายและแผนท่ี
เก่ียวข้องในการส่งเสริมพืน้ท่ีสีเขียวในชุมชนเมือง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหากไม่ศึกษาข้อมูลก่อนปลูก
สร้างก็สง่ผลทําให้ต้องรือ้ถอนได้ รวมถงึขัน้ตอนการขอใบอนญุาตตา่ง ๆ มีความยุ่งยากและลา่ช้าส่งผลกระทบให้
การตอ่เติมสิ่งปลกูสร้างทําได้ช้าตามไปด้วย การกําหนดการเสียภาษีท่ีคอ่นข้างสงูและมีความซํา้ซ้อน นโยบายรถ
คนัแรกส่งผลโดยตรงกับธุรกิจคมนาคมขนส่งเพราะทําให้นักท่องเท่ียวหันมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเป็น
จํานวนมาก อีกทัง้การเข้ามาของสายการบินต้นทุนตํ่าทําให้นักท่องเท่ียวเลือกเดินทางโดยเคร่ืองบินมากขึน้ 
เพราะเป็นเมืองท่ีมีวิวทิวทัศน์ ธรรมชาติท่ีสวยงาม อากาศดี มีความเป็นเอกลกัษณ์ชัดเจน อีกทัง้ประชาชนใน
ท้องถ่ินยงัมีอธัยาศยัท่ีดี มีวิถีชีวิตท่ีสงบเรียบง่าย อนุรักษ์การแต่งกายพืน้บ้าน สินค้าท่ีระลกึมีความสวยงาม หา
ได้เฉพาะถ่ิน ซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันท่ีสําคญัของจังหวดัน่าน การเกิดภัยธรรมชาติ วิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ความขดัแย้งทางการเมือง เช่น การปิดสนามบิน การก่อเหตวุางระเบิด ซึง่ถือว่าเป็นเหตสุดุวิสยัท่ีส่งผล
กระทบตอ่การท่องเท่ียวโดยตรงทําให้นกัท่องเท่ียวลดลงเป็นจํานวนมาก  

 

3. การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยว จังหวัดน่านจากกลุ่มสนับสนุนขององค์ประกอบของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

จากการเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพจากกลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นกลุ่มสนบัสนุนขององค์ประกอบของอตุสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว ได้แก่ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สํานกัท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัน่าน และประชาชนในท้องถ่ิน พบว่า 
ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายผลกัดนัและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย โดย
รณรงค์และอนรัุกษ์ให้มีการแตง่กายผ้าพืน้เมือง โดยเร่ิมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมอาหารพืน้เมือง 
(อาหารเหนือ) และจดักิจกรรมท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณี ศิลปวฒันธรรม เช่น 
เมืองเก่าท่ีมีชีวิต ห้องรับแขก หนาวนีก้ระซิบรักท่ีเมืองน่าน และลกูหลานกตญัํพูาบุพการีเท่ียว เป็นต้น ซึง่การจัด
กิจกรรมดงักล่าวมีการร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในท้องถ่ิน สินค้า
ชุมชน โบราณสถาน โบราณวตัถุต่าง ๆ และในปี 2559 นีจ้ะเน้นสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นแหล่งของเจ้าของชุมชน ใน
สโลแกนท่ีวา่ “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” และในปี 2560 จะใช้สโลแกนท่ีว่า “ท่องเท่ียววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์
ลกึซึง้” ซึง่จะมีการเจาะลึกมากย่ิงขึน้ กล่าวคือ จะมีการส่งเสริมสินค้าชุมชน และจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ของแต่ละ
พืน้ท่ีให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ โครงสร้างการบริหารจัดการของจังหวัดน่านเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน มีการร่วมคิด 
ร่วมวางแผนบริหารจดัการ และกําหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั ทําให้มีการตดัสินใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั นอกจากนี ้
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การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวต่าง ๆ ผลการตอบรับดีมาก เช่น การส่งเสริมอนุรักษ์ให้แต่งกายพืน้เมือง ประชาชนใน
พืน้ท่ีแต่งกายกนัอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ร้านค้าขายของท่ีระลึกต่าง ๆ มีการพฒันาสินค้าให้ตรงกบัความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึน้ และมีความทนัสมยัมากขึน้ ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวต้องอาศยัความร่วมมือของ
ประชนชน และพบว่า อุปสรรคท่ีเกิดขึน้ทุกครัง้ในการจัดงานคือ ขาดการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานหากมี
การบูรณาการร่วมกนัจะสามารถทําให้การจดักิจกรรมประสบความสําเร็จมากย่ิงขึน้ และจากการจดักิจกรรมต่าง ๆ 
นัน้ถือเป็นโอกาสในการสร้างช่ือเสียงให้แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมชุมชน และสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้ แต่ในการ
จดักิจกรรมในแต่ละตัง้ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงาน หากไม่ประสบความสําเร็จตามท่ีคาดไว้ก็อาจมีการลด
งบประมาณในการจดังาน หรือไมอ่นมุตัิในการจดังานขึน้ ทําให้มีกิจกรรมท่ีมีไม่ต่อเน่ือง และการของบประมาณเพ่ือ
ทําโครงการสง่เสริม/พฒันาการท่องเท่ียวมีความซบัซ้อน และลา่ช้า ซึง่เป็นอปุสรรคอย่างมากในการดําเนินการ 
 จากการศกึษาศกัยภาพของการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านจากความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว
จงัหวดัน่าน ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในท้องถ่ินพบวา่ 
 1. ผลการวิจยัด้านปัจจยัในการดําเนินงาน จงัหวดัน่านมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายทัง้แหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ธรรมชาติยังคงอุดมสมบูรณ์ 
ผู้อํานวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว และคณะ (2556) กล่าวว่า จงัหวดัน่าน มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิว
เขา ร้อยละ 80 ของพืน้ท่ีจังหวัดอีกทัง้ภูเขาท่ีอยู่ในจังหวัดน่านยังเป็นต้นกําเนิดของแม่นํา้หลายสาย  และ
เน่ืองจากจังหวดัน่านนัน้ได้ถูกปกครองรวมเข้ากบัอาณาจกัรล้านนามาเป็นเวลาร่วม 100 ปี อีกทัง้จงัหวดัน่านมี
ความซบัซ้อนของภาษาและชาติพนัธุ์ หลายกลุ่มมีถ่ินฐานนอกประเทศและได้อพยพเข้ามา จงัหวดัน่านจึงได้ซมึ
ซบัวฒันธรรมของอาณาจักรล้านนาและของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทัง้ในด้านของวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเช่ือ และสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเห็นด้วยว่าแหล่ง
ท่องเท่ียววิถีไทย ในจงัหวดัน่านมีคณุค่าทางศิลปวฒันธรรม อยู่ในระดบัสงู และนกัท่องเท่ียวเห็นด้วยว่าจงัหวดั
น่านสาธารณูปโภคพืน้ฐานมีคุณภาพใช้การได้ดี และการเดินทางมาจังหวดัน่านมีความสะดวกสบาย อยู่ใน
ระดบัสูง สอดคล้องกับ เสริฐ  ไชยยานนัตา (2559) ท่ีได้กล่าวว่า การเดินทางทางอากาศมีอตัราการเติบโตของ
เท่ียวบินท่ีเพ่ิมขึน้เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ มีการจดัการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว องค์การปกครอง
สว่นท่องถ่ิน ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ให้การ
ต้อนรับท่ีอบอุ่นแก่นักท่องเท่ียว มีการประชาสมัพันธ์หลากหลายช่องทาง จึงทําให้การหาข้อมูลการท่องเท่ี ยว
จงัหวดัน่าน มีการเก็บรวบรวมสถิติ ข้อมลูการท่องเท่ียวต่าง ๆ รวมถึงมีวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เอกสารประกอบกิจกรรม 
สจิูบตัร แผ่นพบั แผนท่ี และรายละเอียดการท่องเท่ียว สามารถสืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต ศนูย์บริการนกัท่องเท่ียว 
ธุรกิจท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตา่ง ๆ เป็นต้น สอดคล้องกบัความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวท่ีเห็นด้วยว่า
นักท่องเท่ียวสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้จากครอบครัว/เพ่ือน งานนิทรรศการการท่องเท่ียวอินเตอร์เน็ต
หนังสือ/นิตยสารการท่องเท่ียว และโทรทัศน์/วิทยุ เป็นต้น นอกจากนีย้ังเห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัสงู ซึง่สอดคล้องกบัราคาธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และมีการสนบัสนุนด้าน
แหลง่เงินทนุตา่ง ๆ ในการบริหารจดัการส่งเสริมการท่องเท่ียวของหน่วยงานรัฐและเอกชน สอดคล้องกบั Porter 
(2008) ท่ีว่าหากอตุสาหกรรมใดมีปัจจยัการผลิตในพืน้ท่ีมากจะส่งผลให้ อตุสาหกรรมนัน้มีความสามารถหรือ
ความพร้อม และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
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 2. ผลการวิจยัเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาด ผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวว่า จงัหวดัน่านถือได้ว่ามี
นกัท่องเท่ียวมาใช้บริการอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดหูนาว นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมายงัมี
น้อยประมาณ 5% ของนกัท่องเท่ียวทัง้หมด สอดคล้องกบัสถิตินกัท่องเท่ียวในปี 2015 มีนักท่องเท่ียวชาวไทย
เดินทางมาจงัหวดัน่าน714,641และชาวต่างชาติจํานวน 17,805 คน คิดเป็น 2.43% ของนกัท่องเท่ียวทัง้หมดท่ี
เดินทางมาจังหวดัน่าน (กรมการท่องเท่ียว, 2559) และความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเห็นด้วยว่าจงัหวดัน่านมี 
กิจกรรมท่องเท่ียววิถีไทยหลากหลาย อยู่ในระดบัสูง สอดคล้องกับ Porter (2008) ท่ีว่าประเทศจะมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัถ้าความต้องการภายในประเทศมีผลทําให้ผู้ประกอบการมีการเปลี่ยนแปลง/พฒันา  
 3. ผลการวิจัยอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุน ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนัน้จะมีความ
เก่ียวข้องและสนบัสนนุกนัเป็นห่วงโซ ่และแต่ละธุรกิจมีสมาคมเพ่ือเป็นจุดศนูย์กลางในการกระจายข่าวสารและ
ช่วยเหลือในเร่ืองตา่ง ๆ สอดคล้องกบั (ศรัณยพงศ์  เท่ียงธรรม, 2553) ท่ีวา่การรวมกลุม่ของอตุสาหกรรมท่ีเกือ้กูล
กนั ท่ีมีผลให้เกิดการพฒันาได้ดีกวา่การแยกเดี่ยว  
 4. ผลการวิจยักลยทุธ์องค์กร โครงสร้างและการแข่งขนั สรุพล  เธียรสตูร (2559) กล่าวว่า โครงสร้างการ
บริหารจดัการของจงัหวดัน่านเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีวตัถุประสงค์ให้
เรียนรู้ถึงวิธีคิดของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เมื่อนํากลุ่ม
เหล่านีม้าเรียนรู้ก็จะทราบข้อจํากดัของแต่ละ และจะได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสม มีการร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมออกแบบ ร่วมบริหารจดัการ ร่วมวางแผน วิเคราะห์ข้อดี ผลเสีย และกําหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนั การเข้า
มามีสว่นร่วมร่วมกนัทําให้มีการตดัสินใจท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซึง่สอดคล้องกบัท่ีว่า การมีเป้าหมายร่วมกนั
ทําให้เกิดความชดัเจนในการบริหาร ทําให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งคนสามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขนัได้
(ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2552) 
 5. ผลการวิจัยโอกาสหรือเหตุสุดวิสัยและบทบาทของรัฐบาล Porter (2008) กล่าวว่า การกําหนด
นโยบายของรัฐบาลได้หรือการตรากฎหมายต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว บางนโยบาย/
กฎหมายส่งผลกระทบท่ีเอือ้หรือทําให้เกิดความได้เปรียบ แต่ก็เป็นเหตสุุดวิสยั/อปุสรรคต่ออีกธุรกิจ/หน่วยงาน
หนึ่ง สอดคล้องกับ สุรพล  เธียรสูตร (2559) ท่ีว่านโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติท่ีเปิด
เส้นทางการท่องเท่ียวน่าน-หลวงพระบาง ถือเป็นโอกาสท่ีทําให้นักท่องเท่ียวรู้จกัจงัหวดัน่านมากขึน้ ก่อให้เกิด
รายได้ท่ีมากขึน้ ในขณะเดียวกนั เมื่อมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมามากขึน้ จะทําให้ไม่สามารถคดัครองนกัท่องเท่ียว
ได้ทุกกลุ่ม อีกประการหนึ่ง คือ จังหวดัน่านมีการท่องเท่ียวแบบผสมผสาน ทัง้เชิงนิเวศและเชิงศิลปวฒันธรรม 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศก็จะมีเส้นทางเป็นภูเขา มีความลาดชันเป็นส่วนใหญ่  สอดคล้องกับการสอบถามความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมนกัท่องเท่ียวเห็นวา่การคมนาคมไมส่ะดวก เส้นทางคดเคีย้วเสี่ยงตอ่การเกิดอบุตัิเหตทุางท้องถนน 
ทัง้การคมนาคมภายในจังหวัดและระหว่างเมือง นักท่องเท่ียวจึงนิยมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั ช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวจงึทําให้เกิดความแออดั อีกทัง้ในตวัเมืองถนนแคบ ส่งผลกระทบต่อคนในพืน้ท่ีหรือผู้ ท่ีไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียกบักิจกรรมดงักลา่ว นอกจากนี ้วิภาวรรณ  วงศ์ประสิทธ์ิ (2559) กลา่ววา่นโยบายรถคนัแรกส่งผลโดยตรงกบั
ธุรกิจคมนาคมขนสง่เพราะทําให้นกัท่องเท่ียวหนัมาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวัเป็นจํานวนมาก อีกทัง้การเข้ามา
ของสายการบินต้นทนุตํ่าทําให้นกัท่องเท่ียวเลือกเดินทางโดยเคร่ืองบินมากขึน้  
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สรุป 
 จากการวิจยัเร่ืองการศกึษาศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดัน่าน พบว่า การท่องเท่ียวจงัหวดัน่านส่วน
ใหญ่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูง ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการท่องเท่ียว จังหวัดน่านต่อปัจจัยในการ
ดําเนินงาน และเง่ือนไขด้านความต้องการของตลาดทัง้ 2 ปัจจยัอยู่ในระดบัสงู และจากการศกึษาศกัยภาพของ
ท่องเท่ียวจากธุรกิจในอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และประชาชน พบว่า ทรัพยากร
การท่องเท่ียวมีความหลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปวฒันธรรม มี
นโยบาย โครงการ และการจดักิจกรรมเพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเท่ียวอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามหาก
ต้องการสง่เสริมให้ศกัยภาพการท่องเท่ียวจงัหวดัน่านดีขึน้ สิ่งท่ีควรทําคือการให้ความรู้ อบรมทกัษะ ตลอดจนทํา
การประชาสมัพนัธ์และการสื่อสารไปยงันกัท่องเท่ียวต่างชาติเพ่ิมเติม และควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอปุสรรค
ในเร่ือง ระยะทาง และการคมนาคมท่ียงัมีความไมส่ะดวก 
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การยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศไทยต่อข้าวน่ึงและข้าวฮาง 
Consumer Acceptance for Parboiled Rice and Koa Hang Rice of Domestic Consumer 
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บทคัดย่อ 
  ประเทศไทยมีการสง่ออกข้าวนึง่มากเป็นอนัดบัสองรองจากข้าวขาวและเป็นอนัดบัสองของโลกรองจากอินเดีย แต่
ไม่มีการจ าหน่ายข้าวนึ่งในประเทศมีเพียงแค่ข้าวฮางท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีคล้ายคลึงกันทัง้แช่ข้าว นึ่งข้าว และสีข้าว
เพียงแตเ่ป็นการผลิตจากภมูิปัญญาพืน้บ้าน วตัถุประสงค์คือ ศกึษาการยอมรับข้าวนึ่งชัน้คณุภาพส่งออกของผู้บริโภคใน
ประเทศ ความแตกตา่งในการผลิต คณุลกัษณะของข้าว และแนวโน้มตลาดภายในประเทศโดยเปรียบเทียบกบัข้าวฮาง และ
ศกึษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาดข้าวนึง่ภายในประเทศส าหรับกลุม่ผู้บริโภคเฉพาะ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ให้การยอมรับข้าวนึ่งน้อยกว่าข้าวฮาง เพราะข้าวนึ่งมีเนือ้สมัผัสแข็งกว่าและร่วนกว่าข้าวฮาง และกลิ่นเฉพาะท่ีไม่เป็นท่ี
นิยมส าหรับผู้บริโภคชาวไทย สว่นการตลาดข้าวนึง่ภายในประเทศท่ีเป็นไปได้ควรเป็นกลุม่บริโภคข้าวเพ่ือสขุภาพ  
 

ABSTRACT 
  Thailand’s parboiled rice were the second largest rice export after white rice, and the world's 
second-largest rice exporter after India. However, no parboiled rice is sold in Thailand. There was just koa 
hang rice which were similar production process such as soaking, steaming and scrubbing, but was 
produced from indigenous knowledge. The objectives were to study consumer acceptance for export quality 
parboiled rice, characteristics and attributes of rice and trend of domestic market for parboiled rice 
compared with koa hang rice, and to study possibility trend of domestic parboiled rice market for specific 
consumer. The result showed that observations were acceptance to parboiled rice less than koa hang rice 
because parboiled rice has harder texture and crumbly than koa hang rice, and smell that is not popular for 
Thai consumers.  The potential domestic parboiled rice market should target on healthy rice consumers. 
 

Keywords: Parboiled rice, Consumer test, Koa Hang Rice 
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ค าน า 
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศกัยภาพการผลิตข้าวท่ีมีคณุภาพส าหรับบริโภคภายในประเทศและส่งออก
ไปยงัตา่งประเทศ โดยในปี 2558 ข้าวท่ีไทยสง่ออกไปตา่งประเทศมีหลายชนิด โดยข้าวท่ีส่งออกมากท่ีสดุ 3 อนัดบั
แรก ได้แก่ ข้าวขาว ( 34.15% มลูค่า 66.20 พนัล้านบาท) ข้าวนึ่ง ( 26.01% มลูค่า 50.41 พนัล้านบาท) ข้าวหอม
มะลิ ( 25.94% มลูค่า 50.28 พนัล้านบาท) ดงั Figure 1 โดยข้าวนึ่ง (Parboiled Rice) คือ ผลิตภณัฑ์ข้าวท่ีได้มา
จากการน าข้าวเปลือกมาผ่านกระบวนการแช่ข้าวด้วยน า้ร้อน แล้วจึงผ่านกระบวนการนึ่งข้าวด้วยไอน า้ จากนัน้
น าไปอบ สีเอาเปลือกออก และขัดมัน ตามล าดับ การท าข้าวนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพการสี  ท าให้ข้าวหัก
น้อยลงและปรับปรุงคณุค่าทางโภชนาการของข้าว เพราะสารอาหารจากชัน้เปลือกจะซมึเข้าไปในเนือ้ระหว่างการ
แช่และการนึ่ง ท าให้ข้าวนึ่งหรือข้าวนึ่งท่ีได้จะมีตัง้แต่สีขาวใสจนถึงสีเหลืองอ่อน จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าข้าว
นึง่เป็นข้าวมี คณุคา่โภชนาการและสว่นประกอบของแร่ธาตมุากกว่าข้าวขาวปกติ (อมัพิกา, 2547) จึงจดัได้ว่าเป็น
ข้าวในกลุม่เพ่ือสขุภาพเช่นเดียวกบัข้าวกล้อง ข้าวกาบา ข้าวฮาง หรือข้าวฮางงอก  

  
    Figure 1 Parboiled Rice Export Value     Figure 2 Parboiled Rice Import Value 

Source: The Custom Department (2016) 
 

  ถึงแม้ในปี 2558 ไทยจะเป็นผู้ส่งออกข้าวนึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลกรองลงมาจากอินเดีย (3,666,123 ตนั) 
โดยมีประเทศผู้น าเข้าข้าวนึ่งจากประเทศไทยท่ีส าคญันัน้อยู่ในทวีปแอฟริกา และตะวนัออกกลางคิดเป็น 84% และ 
13% ของปริมาณการส่งออกข้าวนึ่งรวม ได้แก่ ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เบนิน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรต เป็นต้น แต่
ส าหรับตลาดข้าวนึ่งภายในประเทศแล้วจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการโรงสี และผู้ส่งออกข้าวนึ่งไทยรวมถึงการ
ส ารวจตลาดในห้างสรรพสินค้ากลบั พบวา่ ไมม่ีการวางจ าหน่ายข้าวนึง่ชัน้คณุภาพท่ีส่งออกจ าหน่ายภายในประเทศ
เลย สอดคล้องกบัสถิติการน าเข้าข้าวนึ่งของไทยท่ีมีปริมาณน้อยมาก จาก Figure 2 พบว่า ในปี 2559 มีมลูค่าการ
น าเข้าข้าวนึ่งสงูกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 281.72% ซึง่เป็นการน าเข้าจากลาวและเวียดนาม โดยจากการสมัภาษณ์
สมาคมผู้ ส่งออกข้าวไทย พบว่า เป็นการน าเข้าเพ่ือส่งออกไปต่างประเทศ(Re-export) ไม่ได้เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ ส่งผลให้ข้าวนึ่งของไทยต้องพึ่งพิงการส่งออกเกือบทัง้หมด ซึง่แตกต่างจากประเทศอินเดียซึง่เป็นคู่
แข่งขันท่ีส าคญัท่ีชาวอินเดียทางตอนใต้ของประเทศนิยมรับประทานข้าวนึ่งเป็นอาหารหลกัหรือน าไปแปรรูปเป็น
อาหารเช่น โดซา หรือคนัจิ เป็นต้น น าไปสูค่ าถามของงานวิจยัคือ เหตใุดผู้บริโภคชาวไทยจงึไมบ่ริโภคข้าวนึ่ง 
  นอกจากข้าวนึ่งท่ีท าการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกแล้ว จากการส ารวจตลาดพบว่า มี
ผลิตภณัฑ์ข้าวอีกชนิดหนึ่งท่ีมีกรรมวิธีแปรรูปโดยการนึ่งเช่นเดียวกนั แต่เกิดจากภูมิปัญญาพืน้บ้านท่ีเรียกว่า ข้าว
ฮาง (Koa Hang Rice) และข้าวฮางงอก (Germinated Koa Hang Rice) โดยมีขัน้ตอนการผลิตเช่นเดียวกบัการผลิต
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ข้าวนึง่ ได้แก่ การแช่ นึง่ และสี แตผ่ลิตในระดบัวิสาหกิจชมุชน ปัจจบุนัข้าวฮางเร่ิมเป็นนิยมส าหรับบริโภคมากขึน้ทัง้
ในและต่างประเทศ น าไปสู่ค าถามคือ ข้าวนึ่งและข้าวฮางมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และส าหรับผู้บริโภค
ภายในประเทศมีการยอมรับระหวา่งข้าวพาร์บอย์หรือข้าวนึ่งท่ีผลิตในระดบัอตุสาหกรรมเพ่ือการส่งออกและข้าวฮาง
หรือข้าวนึง่ท่ีผลิตในระดบัวิสาหกิจชมุชนเป็นอย่างไร  
  ดังนัน้วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ ศึกษาการยอมรับข้าวนึ่งชัน้คุณภาพส่งออกของผู้ บริโภคโดย
เปรียบเทียบกบัข้าวฮาง ศึกษาความแตกต่างในการผลิตและแนวโน้มตลาดภายในประเทศของข้าวนึ่งและข้าวฮาง 
รวมถึงศกึษาแนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาดข้าวนึ่งภายในประเทศส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ผลการศึกษาได้
ชีใ้ห้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างข้าวนึ่งและข้าวฮางทัง้ในกรรมวิธีการผลิต คุณลักษณะทาง
กายภาพและทางเคมี รวมถึงระดบัการยอมรับของผู้บริโภคระหว่างข้าวทัง้ 2 ชนิด และแนวโน้มความเป็นไปได้ของ
ตลาดข้าวนึง่ภายในประเทศส าหรับกลุม่ผู้บริโภคภายในประเทศ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในอดีตท่ีผ่าน
มามีการศึกษาเก่ียวกับข้าวนึ่งหรือข้าวนึ่งภายในประเทศน้อยมากเป็นเพียงการศึกษาทางด้านอุปทาน (Supply 
side) เช่น การผลิต และการแปรรูปผลิตภณัฑ์เพ่ือสร้างมลูคา่ ได้แก่ น า้ฝน ศีตะจิตต์ และอรอนงค์ นยัวิกุล (2546) ท่ี
พยายามหาสภาวะข้าวเปลือกนึ่งในระดับห้องปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคข้าวนึ่ง
ภายในประเทศ วสัสนัย วรรธนัจฉริยา(2553) ท าการศกึษาห่วงโซ่อุปทานข้าวนึ่ง โดยผลการศกึษาพบว่า กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในโซ่อุปทานจะเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพ่ิมมูลค่าแต่จ าเป็น เช่นการรับส่งข้าวในแต่ละขัน้ตอน ถ้าพิจารณาใน
ด้านของเวลาพบว่าเวลาท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมเพ่ิมมูลค่า เช่น การปลูก และการแปรรูป ทัง้นีส้ดัส่วน
กิจกรรมท่ีไมเ่พ่ิมมลูคา่ก็มีถงึ 15% ซึง่เกิดจากขัน้ตอนการพกัข้าว หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุทาน ผู้ผลิตควร
จะด าเนินการในด้านการวางแผนการผลิตแลการจ าหน่ายให้เหมาะสม วัสสนัย วรรธนัจฉริยา(2553) ได้ท าการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งตามแนวคิดการบริโภคตามอารมณ์ โดยท าการแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
Satisfaction, Innovation, Intuition และ Perfection ผลการศึกษาพบว่า แต่ละกลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อท าการพัฒนาต้นแบบและน าไปทดสอบกับกลุ่มผู้บริโภคพบว่า มีความพึง
พอใจในตวัผลิตภัณฑ์ในระดบัปานกลาง และ วสัสนัย วรรธนัจฉริยา และคณะ (2554) ท่ีได้ท าการศึกษาด้านการ
ผลิตและการตลาดพาร์บอยล์ในประเทศไทย โดยผลการศกึษาพบว่าด้านตลาดข้าวพาร์บอยล์ในประเทศไทยนัน้ ยงั
ไม่เป็นท่ีนิยมบริโภค โดยผู้บริโภคไม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรจะมีการวางกลยุทธ์ด้านการตลาดเพ่ือให้ข้าวพาร์
บอยล์สามารถมีการจดัจ าหน่ายภายในประเทศได้มากขึน้  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  การศกึษาความแตกต่างในการผลิตและแนวโน้มตลาดภายในประเทศของข้าวนึ่งเทียบกบัข้าวฮางอาศยัการ
สมัภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตและผู้ส่งออกข้าวนึ่งและข้าวฮางของไทย โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ร่วมการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Depth Interview) ด้วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
แบ่งเป็นผู้ประกอบการข้าวนึง่ 5 รายได้แก่ (1) บริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั (2) บริษัท กมลกิจ จ ากดั (3) 
บริษัท แคปปิตลัซีเรียลส์ จ ากัด (4) บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จ ากัด (5) บริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จ ากัด และ
ผู้ประกอบการข้าวฮาง 5 ราย (1) กลุ่มข้าวฮางบ้านสขุส าราญ จ. หนองบวัล าพู (2) กลุ่มเกษตรกรข้าวฮางงอกสกลทวา
ปี จ. สกลนคร (3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮางงอกหอมสกลทวาปี บ้านโนนกุก จ.สกลนคร (4) กลุ่มเกษตรกร
บ้านน้อยจอมศรี จ.สกลนคร และ (5) กลุม่แมบ้่านเกษตรกรบ้านจ าปา     อ. วาริชภมูิ จ. สกลนคร 
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  ส าหรับการวิเคราะห์คุณลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของข้าวนึ่งจ านวน 141 ตวัอย่างเทียบข้าวฮาง
จ านวน 19 ตวัอย่าง ประกอบไปด้วย (1) การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักท่ีมีอยู่ในข้าวโดยประมาณ (Proximate 
Analysis of Foods) ได้แก่ การวดัความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้า และ คาร์โบไฮเดรต รวมถึงวิตามินท่ีส าคญั (2) การ
วิเคราะห์ทางกายภาพ ได้แก่ การวดัสีข้าวด้วยระบบ L*, a* และ b* ในระบบ Hunter ด้วยเคร่ืองวดัค่าสี Chroma 
meter model CR-400 (KONICA Minolta CR-400, Japan) และการวดัขนาดของเมล็ดข้าว กว้าง:ยาว:หนา ด้วย
เคร่ือง Electronic Digital Caliper และ (3) การวิเคราะห์คณุลกัษณะเนือ้สมัผสั (Texture Analysis) ด้วย TA-XT. plus 
Texture Analyzer Stable Micro System เพ่ือให้ได้ค่าลกัษณะเฉพาะของเนือ้สมัผสั ได้แก่ Hardness, Cohesiveness 
Springiness, Gumminess, Chewiness และ Adhesive (4) การวิเคราะห์อะมิโลสในห้องปฏิบตัิการ 
  ส่วนการศึกษาการยอมรับข้าวนึ่งคณุภาพส่งออกของผู้บริโภคนัน้จะอาศยัการวดัความรู้สึกรวมหรือการรับรู้
องค์รวม (Overall Impression) แบบอินทิเกรดความรู้สกึหลายชนิด (เห็น ดม และชิม) และหลายระดบัให้เป็นหนึ่งเดียว
และให้ผู้ทดสอบตดัสินใจออกมาเป็นระดบัของความพอใจ (Hedonic Scale Rating) (ปราณี อ่านเปร่ือง, 2551) ทัง้
ก่อนและหลังจากการได้ชิมข้าวทัง้ 2 ชนิด โดยตัวอย่างข้าวท่ีน ามาทดสอบคือ ข้าวนึ่งสีกลางคุณภาพส่งออกไป
ตา่งประเทศ และข้าวฮางจากกลุม่เกษตรกรข้าวฮางงอกหอมสกลทวาปี บ้านโนนกุก จ. สกลนคร กลุ่มผู้บริโภคตวัอย่าง
ทัง้หมด 300 ตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้ เข้าร่วมงาน THAIFEX แล้วน ามาประมวลด้วย
ความถ่ีและร้อยละของความพงึพอใจแบบ Likert Scale เกณฑ์ 5 ระดบัในด้านสี กลิ่น รสชาติ และเนือ้สมัผสัของข้าว 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
  จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและการสมัภาษณ์พบวา่ข้าวนึง่มีความเหมือนและความแตกต่างกบัข้าวฮางหลาย
ประการแยกเป็นประเดน็ต่างๆ ได้ดงันี ้
  1. พนัธุ์ข้าว: ข้าวนึ่งนิยมใช้ข้าวเนือ้แข็ง (อะไมโลสสงู) ท่ีมีเมล็ดยาวเป็นส าคญั เช่น กข 31 กข41 กข49 
ชยันาท 1 เป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศนิยมข้าวท่ีเมื่อหุงเสร็จแล้วมีลกัษณะค่อนข้างแข็งและ
ร่วน ส่วนข้าวฮางนัน้ส่วนใหญ่ใช้ข้าวท่ีมีความนุ่มกว่า (อะไมโลสต ่า) ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวสีพนัธุ์ต่างๆ 
เช่น ข้าวลืมผวั ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี สาเหตสุ าคญัคือ ผู้บริโภคภายในประเทศชอบข้าวท่ีนุ่มและหอม 
  2. ขัน้ตอนการผลิต: ข้าวทัง้สองชนิดมีขัน้ตอนการผลิตคล้ายกนั ตัง้แต่ท าความสะอาดข้าวเปลือกเพ่ือคดั
แยกสิ่งเจือปน ตามด้วยการแช่น า้ การนึง่ การลดความชืน้ (การอบหรือการตาก) จากนัน้น าไปสีและคดัแยกสีเมล็ดข้าว
ตามล าดับ ส่วนท่ีแตกต่างกันคือ ข้าวนึ่งนัน้เป็นกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เป็นการผลิตจ านวนมาก 
(Mass Production) มีเทคโนโลยีการผลิตและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและใช้ปัจจยัทุนมาก (Capital Intensive) ในขณะท่ี
ข้าวฮางนัน้เป็นการผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาและใช้เคร่ืองมือท่ีมีในท้องถ่ิน และภายหลังจากขัน้ตอนการแช่
ข้าวเปลือกจะตามด้วยการบ่มเพ่ือให้เกิดกระบวนการงอก เมล็ดข้าวท่ีได้จึงมีจมกูข้าวอยู่เต็มเมล็ด และส่วนใหญ่มีการ
ขดัสีน้อยและจ าหน่ายในลกัษณะกล้อง เป็นการผลิตในระดบัวิสาหกิจชุมชน และใช้แรงงานมาก (Labor Intensive) 
  3. กลุ่มลูกค้า/ผู้ บริโภค: ข้าวนึ่ง คือ ตลาดต่างประเทศเกือบทัง้หมด ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลาง ไมม่ีการจ าหน่ายในประเทศไทย สว่นข้าวฮางมีการจ าหน่ายให้กบัผู้บริโภคภายในประเทศ 
 

Category 
Rice Cooked Rice 

Width Length Breadth L* a* b* L* a* b* 
Parboiled Rice 2.08 7.15 1.78 53.25 0.43 12.21 56.01 -1.13 5.02 
Koa Hang Rice 2.10 7.73 1.68 50.96 2.85 15.97 51.96 0.21 10.79 
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Table 1 Physical Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice 
  4. คณุลกัษณะทางภายภาพ: โดยขนาดของเมล็ดข้าวทัง้สองชนิดนัน้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
เน่ืองจากใช้ข้าวเมล็ดยาวเต็มเมล็ดมาเป็นวตัถุดิบ ขนาดของเมล็ดข้าวแสดงดงั  Table1 ดงันัน้ข้าวจึงมีรูปร่าง
เรียวและถกูจดัให้อยู่ในกลุม่ข้าวเมลด็ยาวชัน้ 1 ส าหรับสีของเมลด็ข้าวแสดงดงั Table1  
  5. คณุลกัษณะเนือ้สมัผสั: ผลการวิเคราะห์เนือ้สมัผสัข้าวทัง้สองชนิดแสดงดงั Table 2 ซึง่จะเห็นได้
อย่างชนัเจนวา่ ข้าวนึง่มีคา่ส าหรับทกุลกัษณะมากกวา่ข้าวฮางแสดงถงึข้าวท่ีมีความแข็ง มีความร่วน ใช้พลงังาน
ในการเคีย้วมากและกลืนคอ่นข้างยากเม่ือเทียบกบัข้าวฮาง 
  6. สารอาหาร: การวิเคราะห์ทางเคมีในด้านสารอาหารประกอบไปด้วยเป็นสารอาหารหลักได้แก่ 
ความชืน้ โปรตีน ไขมนั เถ้า แสดงดงั Table 3 พบว่า ข้าวฮางมีคุณค่าทางสารอาหารท่ีมากกว่าข้าวนึ่ง มีเพียง
ทองแดงเท่านัน้ท่ีน้อยกวา่ สว่นการวิเคราะห์วิตามินแสดงดงั Table 3 พบวา่ มีการตรวจพบวิตามิน B1 ซึง่ข้าวนึ่ง
มีมากกวา่ข้าวฮาง และวิตามิน B3 ซึง่ข้าวฮางมีมากกวา่ข้าวนึง่ 

Characteristic Parameters Parboiled Rice Koa Hang Rice Percentage Difference 
Texture: Hardness 27,892.34 22,060.26 26.44 
              Adhesiveness -10.88 -165.75 -93.44 
                Cohesiveness 0.81 0.52 55.77 
              Springiness 0.42 0.31 35.48 
              Gumminess 22,265.41 11,364.79 95.92 
                Chewiness 9,583.65 3,506.50 173.31 
Chemical: Moisture content 8.81 7.33 20.19 
                  Protein 6.67 6.71 -0.60 
                  Fat 0.77 2.92 -73.63 
                  Carbohydrate 82.82 81.56 1.54 
                  Ash 0.93 1.48 -37.16 

Table 2 Texture Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice 
 

List 
Parboiled Rice Koa Hang Rice 

Result Unit LOD Result Unit LOD 
Vitamin B1 0.112 mg/100g - 0.041 mg/100g - 
Vitamin B2 n.a mg/100g 0.001 n.a mg/100g 0.001 

Vitamin B3 (Niacin) 0.22 mg/100g - 0.34 mg/100g - 
Vitamin E (Tocopherol) n.a mg/100g - n.a mg/100g - 

Calcium (Ca) 16.6 mg/100g - 26.5 mg/100g - 
Copper (Cu) 2.66 mg/kg - 2.06 mg/kg - 

Iron (Fe) 0.66 mg/100g - 1.28 mg/100g - 
Magnesium (Mg) 26.7 mg/100g - 136.5 mg/100g - 
Phosphorus (P) 135.5 mg/100g - 334.3 mg/100g - 

Sodium (Na) 6.22 mg/100g - 10.47 mg/100g - 
Zinc (Zn) 6.5 mg/kg - 26.72 mg/kg - 

Potassium (K) 109.8 mg/100g - 180.2 mg/100g - 

Table 3 Nutrition Profile Analysis between Parboiled Rice and Koa Hang Rice 
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Characteristic 
Rice Cooked rice 

Parboiled 
Rice 

Koa Hang 
Rice 

t – Test and 
(F –Test) 

Parboiled 
Rice 

Koa Hang 
Rice 

t – Test and  
(F –Test) 

Color 3.5727 
(0.9957) 

3.7709 
(0.9677) 

-3.0422*** 
(1.0588) 

3.5154 
(0.9804) 

4.1608 
(0.8046) 

-10.8425*** 
(1.4846***) 

Smell 3.1564 
(0.9988) 

3.7643 
(0.9156) 

-9.5599*** 
(1.1899) 

3.0551 
(1.0460) 

4.2357 
(0.7573) 

-19.4803*** 
(1.9078***) 

Taste - - - 2.8943 
(1.0927) 

4.3678 
(0.7150) 

-24.0436*** 
(2.3358***) 

Texture - - - 2.8678 
(1.1238) 

4.3678 
(0.7363) 

-23.7896*** 
(2.3296***) 

Total 3.3040 
(0.9834) 

3.8480 
(0.8796) 

-8.7862*** 
(1.1673) 

2.9736 
(1.0975) 

4.3656 
(0.7021) 

-22.7656*** 
(2.4437***) 

Table 4 Overall impressions between Parboiled Rice and Koa Hang Rice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Overall impressions between Parboiled Rice and Koa Hang Rice 
 

  7. การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค: ประเมินความพึงพอใจจากการคณุลกัษณะของข้าวสาร แสดงดงั 
Table 4 พบวา่ ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมเฉลี่ยของข้าวฮาง (3.8480) มากกว่าข้าวนึ่ง (3.3040) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.01% เน่ืองจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในสีของข้าวฮาง (3.7709) มากกว่าข้าวนึ่ง(3.5727) 
รวมไปถึงความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในกลิ่นของข้าวฮาง(3.7643)มากกว่าข้าวนึ่ง(3.1564)เช่นเดียวกัน ส าหรับการ
ประเมินความพึงพอใจจากการคุณลักษณะของข้าวหุงสุก พบว่า ผู้ บริโภคมีความชอบโดยรวมเฉลี่ยของข้าวฮาง 
(2.9736) มากกวา่ข้าวนึ่ง (4.3656) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01% เน่ืองจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
ในสีของข้าวฮาง(4.1608) มากกวา่ข้าวนึง่(3.5154) เช่นเดียวกบัความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในกลิ่นของข้าวฮาง(4.2357) 
ท่ีมากกว่าข้าวนึ่ง(3.0551) และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในรสชาติของข้าวฮาง(4.3678) ท่ีมากกว่าข้าวนึ่ง(2.8943) 
รวมไปถงึความพงึพอใจโดยเฉลี่ยในเนือ้สมัผสัของข้าวฮาง(4.3678) ท่ีมากกวา่ข้าวนึง่(2.8678) 
  8. ตลาดภายในประเทศของข้าวนึ่งและข้าวฮาง: ในส่วนของตลาดข้าวนึ่งพบว่า ไม่มีการจ าหน่ายตลาด
ภายในประเทศ เน่ืองจาก (1) คนไทยไม่รู้จักข้าวนึ่งและไม่ทราบถึงคณุค่าทางโภชนาการ (2) ไม่ชอบกลิ่นเฉพาะตวั
ของข้าวนึ่งในขณะท่ีหุงหรือหุงเสร็จ (3) ไม่อร่อย เน่ืองจากลกัษณะเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุกจะมีลกัษณะเมล็ดท่ีร่วน (ไม่
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คอ่ยจบัตวั) และมีลกัษณะคอ่นข้างแข็ง เมื่อเคีย้วแล้วไมค่อ่ยนุ่มไมอ่ร่อยหรือถูกปากคนไทย (4) ไม่เข้ากบัอาหารไทย 
โดยลกัษณะของข้าวพาร์บอยล์เม่ือหุงเสร็จเมื่อรับประทานพร้อมกับกับข้าวไทยแล้วเข้ากัน หรือไม่อร่อยปาก-ไม่
อร่อยใจ ทัง้นีก้็ยังมีความเป็นไปได้ในการท าการตลาดข้าวนึ่งภายในประเทศให้กับกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ (Niche 
market)  ซึง่เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีทานข้าวเพ่ือสขุภาพ (กลุ่มท่ีทานข้าวท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการท่ีมากกว่าข้าวขาว)  
โดยเน้นจุดขายของข้าวนึ่งในเร่ืองของคุณค่าทางโภชนาการท่ีมีมากกว่าข้าวขาวโดยทั่วไป ส าหรับตลาดข้าวฮาง 
เน่ืองจากมีการผลิตในระดบัวิสาหกิจชมุชน ท าให้ตลาดเป้าหมายคือตลาดในประเทศ ท าให้มีการเลือกใช้พนัธุ์ข้าวท่ี
คนไทยนิยมบริโภค รสชาติและกลิ่นของข้าวฮางจงึเป็นท่ีพงึพอใจกบัผู้บริโภคในประเทศ  
 

สรุป 
  ข้าวนึ่งของไทยในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.01 ของมูลค่าการส่งออกข้าว
รวมทัง้ประเทศ และไทยยังเป็นผู้ ส่งออกข้าวนึ่งเป็นอันดับ 2 ของโลกรองลงมาจากอินเดีย (3,666,123 ตัน) แต่
ส าหรับตลาดข้าวนึ่งในประเทศพบว่า ไม่มีการวางจ าหน่ายข้าวนึ่งในตลาดภายในประเทศ แต่กลับพบว่า มี
ผลิตภัณฑ์ข้าวอีกชนิดหนึ่งท่ีมีกระบวนการผลิตคล้ายคลึงกัน ซึง่เป็นการผลิตจากภูมิปัญญาพืน้บ้านเรียกว่า ข้าว
ฮาง (Koa Hang Rice) และข้าวฮางงอก (Germinated Koa Hang Rice) เพียงแต่มีระดบัการผลิตในระดบัวิสาหกิจ
ชมุชนเท่านัน้ 
  จากผลการศกึษาพบว่า ส าหรับผู้บริโภคภายในประเทศให้การยอมรับข้าวฮางมากกว่าข้าวนึ่ง(Parboiled 
Rice) เน่ืองจากตลาดเป้าหมายของข้าวนึง่เน้นการส่งออกไปยงัตลาดภายนอกประเทศ โดยมีประเทศผู้น าเข้าข้าวนึ่ง
จากประเทศไทยท่ีส าคญัอยู่ในทวีปแอฟริกา และตะวนัออกกลางคิดเป็น 84% และ 13% ของปริมาณการส่งออกข้าว
นึง่รวม ซึง่กลุม่ผู้บริโภคเป้าหมายเหลา่นีนิ้ยมข้าวท่ีมีเนือ้คอ่นข้างแข็ง และร่วน ท าให้ผู้ผลิตข้าวนึ่งเลือกใช้พนัธุ์ข้าวท่ี
มีเนือ้แข็ง(อะไมโลสสงู) และมีลกัษณะเมลด็ยาว เช่น กข 31 กข41 กข49 ชยันาท 1 เป็นต้น จึงท าให้ผลการวิเคราะห์
คณุลกัษณะทางเนือ้สมัผัสของข้าวนึ่ง พบว่า เนือ้สมัผัสของข้าวมีความแข็ง ความร่วน ใช้พลงังานในการเคีย้วมาก
และกลืนค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับข้าวฮาง ซึ่งสอดคล้องกับรสนิยมในการบริโภคข้าวนึ่งในตลาดต่างประเทศ 
ส าหรับข้าวฮางมีตลาดเป้าหมายคือตลาดภายในประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีรสนิยมในการบริโภคข้าวท่ีมี
กลิ่นหอม นุ่ม เคีย้วง่าย ท าให้ผู้ผลิตเลือกใช้พนัธุ์ข้าวเนือ้อ่อน(อะไมโลสต ่า) ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวสีพนัธุ์
ตา่งๆ เช่น ข้าวลืมผวั ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ดงันัน้ผลการวิเคราะห์คณุลกัษณะทางเนือ้สมัผสัของข้าวฮาง
จึงมีลกัษณะตรงกนัข้ามกบัข้าวนึ่ง คือ มีเนือ้สมัผสัท่ีนุ่ม ใช้พลงังานในการเคีย้วน้อยและกลืนง่าย ซึง่สอดคล้องกบั
รสยิมในการบริโภคข้าวของคนไทย 
  ส าหรับการให้ผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างทดลองชิมข้าวทัง้ 2 ชนิด พบว่า กลุ่มผู้บริโภคให้การยอมรับข้าวฮาง
มากกว่าข้าวนึ่ง โดยไม่ว่าจะเป็นสี กลิ่น เนือ้สมัผัส และรสชาติของข้าว โดยผู้บริโภคกลุ่มตวัอย่างให้ความเห็นว่า 
ข้าวนึ่งชัน้คณุภาพส่งออกนัน้จะมีกลิ่นท่ีผู้บริโภคไม่ชอบ ข้าวมีลกัษณะร่วนไม่ค่อยยึดติด ข้าวแต่ละเมล็ดค่อนข้าง
แข็ง ท าให้การบริโภคข้าวโดยรวมไมอ่ร่อย นอกจากนีย้งัให้ความเป็นว่าเป็นข้าวท่ีไม่เหมาะกบัอาหารหรือกบัข้าวของ
คนไทย ดงันัน้หากเป้าหมายคือตลาดภายในประเทศควรมีการปรับเปลี่ยนพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ท าข้าวนึ่งมาเป็นพันธุ์ข้าว
เดียวกนักบัข้าวฮาง เช่น ข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวสีพนัธุ์ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัรสนิยมหรือความต้องการของ
ผู้บริโภคภายในประเทศ 
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Factors Affecting the Retention of Professional Accountants in Thai Organizations  
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ABSTRACT 

For an organizational workplace in Thailand, retaining staff workers who have a critical role in 
documenting the figures and records are highly imperative as the financial health of the organization’s 
business operation has to be deemed as legitimate for the future. The aim of this study seeks to 
examine the factors that retain the professional accountants who are employed in Thai organizations. 
The work was conducted through an Accountants Accounting Office survey which entails the 
information on the personal information, and retention factors in maintaining the workers in Thailand: 
330 samples were collected. The binary logit model was applied and provided the result whereas the 
factors such as leadership, job stability, working relations and the other twelve variables were critical 
for retaining the workers; however, there were five other significant variables that were not quite 
effective for retaining. According to the results, the organizational factors of having “trust and 
credibility in leadership, job stability, good working relations with colleagues and office head and 
support for family and work life balance” are highly critical for the practice of retaining Thai 
accountants for the human resources management profession. It’s critical to know that such issues as 
marital status, education, position level, fair salary/wage, job stability and working relations are real 
time information for HRM to analyze and to design a concept that will keep the accountant staff 
workers heavily satisfied to be a part of the organization. The ideal working system is to foster these 
six variables and to hone the best practices for each of them to let the accountant workers gain a 
sense of appreciation and trust that the organization is looking out for their best interests. 
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INTRODUCTION 
In moving forward and making sure that there is financial progress, the Thai organizations’ 

human resource management must ensure that the accounting staff members who play a key role in 
supporting the vision and the mission are dedicated to fulfill their tasks on a continuous basis so that 
stakeholders are confident that the business operation is on a long term basis (Holtom, Mitchell, Lee, 
and Eberly, 2008). However, this utopia could truly come about if human resource management can 
grasp the critical value points as the criteria in implementing the proper practice for retention of the 
employees. The will to be committed to the long term sets itself on the course when the virtues that 
are deemed as important by the workers are met with impact and honest enough to gain a sense of 
trust and respect from those who have the power and authority to make it happen (Muhammad, 
2007). Retention is manifested from the initiation of maintaining a working climate and culture that 
creates a positive experience for employees to perform, and being able to connect with the 
objectives that are amicable to achieve (Masibigiri and Nienaber, 2011). The numerous literatures on 
practice, research, and experimentation in retaining accounting employees have shown hope and 
promise for better application but at the same time the message is always calling for a need in 
improvement because employees can never truly be satisfied in the workplace (MacLean, 2013). 
Therefore, the focus for the retention of accounting employees is to resolve through the challenges in 
making them be committed to the Thai organization in a longer period of time rather than being 
mentally occupied in looking for a quick fix solution to prevent these type of workers in wanting to 
leave (Shakeel and Butt, 2015)  

The process of auditing requires specialized knowledge and specific skills from individuals 
who hold a degree in accounting in order to produce an honest and healthy financial balance sheet 
statement. For an organizational workplace in Thailand, motivating and retaining staff workers who 
have a critical role in documenting the figures and records are highly imperative as the financial 
health of the organization’s business operation has to be deemed as legitimate for the future. An 
unexpected or unwanted disruption could cause a great deal of concern whereas auditing becomes 
exposed to lower standard of quality, categorized to the stakeholders as an investment risk, and 
labeled as an unprofessional organization (Accaglobal, 2015). Being faced with a high turnover 
number of accountants in a Thai organization would lead to a consequence of an increased cost of 
recruiting and training of new employees as well as the loss of expertise of experienced accounting 
professionals (Moyes&Redd, 2008). Therefore, the aim of this study is to examine the factors that 
retain the professional accountants who are employed in Thai organizations. To achieve this aim the 
work proposes the following questions as “what are the retention factors for employees remaining as 
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an accountant in Thai organizations?” Based on the retention factors, what are the ideal human 
resource management practices for sustaining retention in a Thai organization? 

 
MATERIALS AND METHODS 

 The research collected primary data by using questionnaires that had a rating scale where 
the information was tested for its reliability. The reliability in the questionnaire with regards to retention 
were in reference based on the research model of Matthew H. &  Andrew G. & Mohsen G. (1991) 
Glen D. Moyes (2007) and more in retention reviews. The work used purposive sampling from the 
accounting profession of Thailand which arranged the training and development for individuals 
working in this line of work. According to the hours of the Federation of Accounting Professional 
Nationals that was held in Bangkok, Chiang Mai and Phuket (the three major cities that have the FAP 
branch office and providing hourly training for the accounting profession throughout the year) 
accountants are required to attend twelve hours of training in a year; individuals holding a CPA must 
have eighteen hours of training, these are the requirements to be met in order to be considered as an 
accountant. A sample of 330 participants who attended the FAP workshop were collected, with a 
method of analyzing the factors that influence the persistence of the accounting profession in 
Thailand. The Binary Logit Model (Greene W., 1997) was applied to analyze the trends for workers to 
remain in their jobs or resigned. The data collection was made possible through the arrangements 
with the Federation of Accounting Professions, under the Royal Patronage of his Majesty the King as 
registered accountants. 
 

iii XY    

 

 If  1iy   then have experience in Accounting profession 
 If  0iy  then haven’t experience in Accounting profession 
from Likelihood function 
 

 nnyyyprob   ,......,22,11  

 

    



10 1

1
y

i

y

i XFXF
i

  

 

The formula for the regression is  
 

L       i

i

i

y

i

yn

y

i XFXF





1

0

1   

Which is: 

 



ixi

e
XF





1

1
 

 
 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

317



1X  =  Marital status  

2X  =  Education 

3X  =  Position level 

4X  =  Aspect of task function 

5X  =  Fair salary/wage  

6X  =  Critical tasks and assignments  

7X   =  System for personal development and achieving results 

8X   =  Trust and credibility in leadership  

9X   =  Job stability 

10X  =  Opportunity for progress and growth in the future 

11X  =  Good working relations with colleagues and office head  

12X  =   Support for family and work life balance  
 

RESULTS AND DISCUSSION 
1. Survey Results on Retention Factors & Assessment on the Level of Awareness, Understanding 
and Action of Management on the Accounting Profession in Thailand  

Survey Results on Personal Information of Thai Accountant 330 samples were mostly female; 
90.3 percent took part in the survey. In addition, 23.6 percent of them were at the average age 
ranging 31-35 years. Also, 55.2 percent of the participants are living a single life, while 77.6 
graduated with a bachelor's degree or the equivalent. Furthermore, 32.7 percent have working 
experience of more than 15 years, and 49.7 percent hold a job position that is an accountant 
employee. 

The organizational factors of having “trust and credibility in leadership ( 8X ), job stability 
( 9X ), good working relations with colleagues and office head ( 11X ), and support for family and work 
life balance ( 12X )” are highly critical for the practice of retaining Thai accountants for the human 
resources management profession. Therefore, by design leadership HRM needs to develop a 
workshop for colleagues to share their knowledge of what the challenging issues are with each other 
With job stability HRM has to collaborate with other fellow professions in the organization to ensure 
that financial status and economic capabilities of the company is striving towards the long term. The 
promotion of good working relations cannot just be stated in words but with actions and directions 
that are fostering the ideal value in the workplace.  Just like promoting trust and credibility within the 
leadership, HRM has to coordinate the working schedule to support family and work life balance.  

With the variables for “fair salary/wage ( 5X ), critical tasks and assignments ( 6X ), system for 
personal development and achieving results ( 7X ), and opportunity for progress and growth in the 
future ( 10X )” having accumulated a low score study believes that HRM should not be reluctant to 
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abandoned these factors for retention. Instead, HRM should analyzed these elements to view how 
they can be provided as the supporting role for the previous factors (trust and credibility in 
leadership, job stability, good working relations with colleagues and office head, and family and work 
life balance) so that the practice and execution of retaining Thai accountants are effective and 
efficient in obtaining the objectives.  
 

2. Using the Logit Model for Testing the Management of the Accounting Profession in Thailand. 

Table 1: Maximum Likelihood Estimation for Logit Model of Retention 

Variables Mean 
Maximum Likelihood Estimation 

Coefficient 
Standard 

Error 
   Z-Statistic 

Constant - -3.43 0.94 -3.65 

1X  -  1.03 0.23  4.51*** 

2X  -  1.28 0.33  3.93*** 

3X  -  0.37 0.12  3.01*** 

4X  - -0.24 0.27 -0.90 

5X  3.83  0.51 0.20  2.57* 

6X  3.84 -0.08 0.25 -0.34 

7X  3.75  0.02 0.24  0.09 

8X  3.98 -0.09 0.26 -0.34 

9X  3.99  0.43 0.25  1.71** 

10X  3.84 -0.25 0.24 -1.03 

11X  3.93 -0.43 0.26 -1.68** 

12X  3.89 -0.14 0.23 -0.63 

Number of observations           330 
Log likelihood function          -194.152 
McFadden Pseudo R-squared       0.1508 
Chi squared                  68.97*** 
Degrees of freedom             12 
Correct prediction         68.485% 
Source: Calculated. 

Note: * , ** and ***  denote .05  .01 and .001 significance levels, respectively.  
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 Based on the results from the application of the binary logit model, the variables on marital status 
( 1X ), education ( 2X ), position level ( 3X ), fair salary/wage ( 5X ), job stability ( 9X ) and working 
relations ( 11X ) have a significant impact for these individuals’ career who are working in the 
accounting profession field.  From the statistic regression the study provides a theoretical viewpoint 
for each of the variables mentioned.  First is marital status ( 1X ) which plays a key social-relationship 
setting in the workplace as it indicates one’s lifestyle or social orientation; such a status raises the 
structure for a proper and specific communication session between fellow workers to address issues 
that preserve positive working relations while trying to ensure that there are no inconsiderate feelings 
towards family time or other concerned matters when working together. Second is education ( 2X ) 
which provides the ground for being accepted among peers, having a sense of self-esteem to be 
confident in carrying out the tasks, and being aware of one’s potential for continuous improvement. 
Education is highly valued in Thailand and individuals will find the right channels for upgrading one’s 
knowledge, skills and abilities. The position level ( 3X ) is one’s identity and status that reveal who 
they are in life and within their social circle; having a certain job position that is recognized by others, 
such as accountant related, sets off a radiance of influence with their fellow peers inside the 
organization as well as outside their place of work; the greater the influence the more power that one 
has. The salary issue ( 5X ) is a personal and sensitive matter for the workers of this profession.  
People know that the cost of living is high nowadays and that the income received goes to supporting 
their family needs, managing the utility bills, taking care of household expenses, purchasing items 
that meet the basic needs, and having some sort of disposable income to enjoy what life has to offer.  
Because the future can be uncertain at times, job stability ( 9X ) is highly critical for one to decide 
where he/she needs to take the right action at the moment. Having stability at work provides a sense 
of security for one to be assured that the unknown and the unwanted will not become a sudden shock 
to in life; stability prevents one from having an anxiety attack and not being able to focus on the 
performance that would lead to effective working results. Last but not the least, having working 
relations ( 11X ) can help one to become productive in the accounting field. Positive working 
relationship promotes confidence and trust in each other in the workplace whereas a negative 
working relationship would destroy the morale of the working environment. When there are more good 
things that promote a positive working relationship workers will stay longer with the organization. The 
status of employees who are married tend to settle down and need to be close with their family. 
Individuals who have a higher degree of education seem to stay longer and are more likely to get a 
high level position, and wait to become a CEO. A higher level of position is an indicator for predicting 
the success in accounting work. However, they need to stay a lot longer and be retained with the 
company for the long term. A fair salary for an employee leads to the perception of getting a high 
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income, thus showing that there’s an opportunity to have them work longer for a longer period of time 
with lesser rate of turnover or moving to another company to work at.  Having job stability can provide 
a good explanation for retaining all of the accountant staff. A good working relationship is important in 
work but there are other variables that should be considered more important for employees, such as 
a higher salary. This means that no matter if the working relationship is either good, fair or bad , the 
employee can still have patience to perform and put their best effort in their job 
 

CONCLUSION 
 This work examined the factors that have an effect on the retention of professional 
accountants in Thai organizations. It’s critical to know that such issues as marital status ( 1X ), 
education ( 2X ), position level ( 3X ), fair salary/wage ( 5X ), job stability ( 9X ) and working relations 
( 11X ) are real time information for HRM to analyze and to design a concept that will keep the 
accountant staff workers heavily satisfied to be a part of the organization. The ideal working system is 
to foster these six variables and to hone the best practices for each of them to let the accountant 
workers gain a sense of appreciation and trust that the organization is looking out for their best 
interests. While the application may not always be perfect in sustaining these ideal variables for 
retaining the accountant workers, there should be room for the HRM staff to question their methods 
and relearn their concept so that they strive towards improvement and not become redundant 
towards the factors that contribute toward retaining. In conclusion, in order for HRM to uphold the 
practice of retaining the accountant workers the profession needs to look at every angle in the 
organizational workplace for issues that are either supporting or lacking support to make these 
specialized employees perform at their best.  
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์คือ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท 
แอนด์ สปา อ าเภอเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎร์ธานี และ เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน ใช้
การศกึษาประวตัิชีวิตและเร่ืองเล่าและการสนทนากลุ่ม ผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมด 8 คน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยจูงใจ 
ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของงาน พบวา่ “รอยยิม้และเสียงหวัเราะของแขก” คือหวัใจส าคญัในการปฏิบตัิงาน 
และเป็นเคร่ืองชีว้ัดความส าเร็จ 2) การได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า การได้รับการยอมรับนับถือจากแขก  
ผู้บริหาร และสงัคมรายรอบ 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน พบว่า ทุกต าแหน่งงาน มีความก้าวหน้าเป็น
ล าดบั 4) ลกัษณะของงาน พบวา่ เน้นทกัษะในต าแหน่งหน้าท่ี 5) โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต พบว่า ความสขุ
ในการท างานก่อให้เกิดความก้าวหน้า 6) ความรับผิดชอบ พบว่า เป็นพืน้ฐานของจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
พนักงานทุกคน ปัจจัยสุขอนามยั พบว่า ทุกหน้าท่ีทราบ  เข้าใจ และป้องกนัทุกอบุัติภัยด้วยสติและไม่ประมาท 
ปัจจยัความพงึพอใจในการท างาน ท่ีส าคญัท่ีสดุคือ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
 

ABSTRACT 
Purpose were to study Job satisfaction of staffs at Santiburi Beach Resort and Spa, Samui 

District, Surat Thani Province, and to study Quality of Working Life in work place. Research 
methodology was live history and narrative approach and focus group approaches of 8 attendants. 
As the result, Motivator factors: 1) achievement factor found “Customers’ smile & laughing” was basic 
performance for each; 2) recognition factor found recognition from their customer, boards, and social; 
3) advancement factor found every position had ever been step by step; 4) work itself found 
influenced on each position 5) possibility of growth factor found happiness had ever made their 
progression; 6) responsibility found was their professional ethics. Hygiene factors found everyone 
had ever recognized to know, understand and protect from casualty with conscious and vigilance; 
the most importance of satisfaction factors was relation with peers. 

 
 

 
 

Keywords: Live history and Narration, Santiburi, Quality of Working Life.  
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ค าน า 
“สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา” หนึ่งในท่ีพกัระดบั 5 ดาว บนเกาะสมยุ จังหวดัสรุาษฎร์ธานี หมู่

เกาะในทะเลตะวนัออกของไทย นบัแป็นแหล่งท่องเท่ียวหนึ่งทางเลือกของนกัท่องเท่ียวท่ีช่ืนชอบในความหรูหรา 
ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม สงบ เป็นส่วนตวั โดยเฉพาะคุณภาพการให้บริการท่ีนักท่องเท่ียวได้รับรู้และได้รับ
รางวลัอนัทรงเกียรติมากมาย อาทิ “5 STAR DIAMOND AWARD”จากนายโจเซฟ วี ซินก์ ประธานคณะ
เจ้าหน้าท่ีบริหารของ American Academy of Hospitality Sciences ณ เคมปินสกี แอดลอน ณ กรุงเบอร์ลิน 
นบัเป็นโรงแรมลกัษณะรีสอร์ทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับรางวลันี ้(Positioning, 2005)  และใน
ปี 2559 Tripadvisor มอบประกาศนียบตัรชนะเลิศการบริการยอดเย่ียมให้กบัท่ีพกั พนกังาน  สถานท่ีท่องเท่ียว 
และร้านอาหารที่ได้รับรีวิวยอดเย่ียมอย่างต่อเน่ืองจากนกัท่องเท่ียวอีกด้วย (Tripadvisor, 2016) พนกังานทุกคน
จึงเป็นรากฐานแห่งความส าเร็จประการหนึ่งท่ีส าคญัในการส่งมอบบริการท่ีสุดแสนประทับใจแก่นักท่องเท่ียว 
(Chutakarn Pratanaruk, 2004) และความแข็งแกร่งในองค์กรท่ามกลางการแข่งขันในปัจจุบัน (ยุทธศกัด์ิ      
คณาสวสัด์ิ, 2549)    

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพชีวิตในการท างาน มีความสมัพันธ์และอิทธิพลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการบริการ ค่านิยมการบริการ และแรงจูงใจในการท างาน         
(ชนกเนตร วิไชโย, 2553; ศิริพร พนัธุลี, 2546; ผกาภรณ์ เขียวฉอ้อน, 2551; สลุาวณัย์ ศิริค าฟู, 2550; ณัฐวตัร 
สโมสร, 2553; ทวีเดช ธวฒันกลุ, 2553; อจันา เตมีย์, 2554;ศภุชยั วงศ์วรกาญจน์, 2555; ดรุณีย์ บญุญะ, 2559; 
ศิริรัตน์ จรอ า, 2559; กฤษฎ์ิ วิภาสวุรรณ, 2558)   

คณะผู้ วิจยั จงึมุง่ศกึษาและค้นหาปัจจยัสง่เสริมความส าเร็จของโรงแรมแห่งนี ้ด้วยการวิจยัเชิงคณุภาพ: 
ชีวิตและเร่ืองเลา่และการสนทนากลุม่เป็นระเบียบวิธีการวิจยั พนกังานท่ีมีอายุการท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 
8 คน เร่ือง คณุภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจในการท างาน ปัจจยัสขุอนามยั ปัจจยัความพึง
พอใจในการท างาน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานโรงแรมสนัติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเกาะ 
สมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และศกึษาคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจในการท างาน ปัจจัย
สขุอนามยั และปัจจยัความพงึพอใจในการท างาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน 

 Richard E. Walton (อ้างใน ผจญ เฉลิมสาร, 2540: 24) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัท่ี
ประกอบขึน้เป็นคณุภาพชีวิตการท างานในหนงัสือ “Criteria for Quality of Working life” โดยแบ่งออกเป็น 8 
ประการ คือ  ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอสิ่งแวดล้อมท่ีถูกลักษณะและปลอดภัย   เปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ
มัน่คงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานมีส่วนส่งเสริมด้านบูรณาการทางสงัคมของผู้ปฏิบัติงาน ลักษณะงานท่ี
ตัง้อยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม ความสมดลุระหว่างชีวิต กับการท างานโดยส่วนรวม และ
ลกัษณะงานมีสว่นเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง  
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แนวคดิทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory)  
Fredrick Herzberg, Bernard Mausner, and Barbara Snyderman (อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ

คณะ .2545: 313-315) กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) 6 ประการ และปัจจัยสขุอนามยั (hygiene 
factors) 10 ประการ เป็นปัจจัยคู่ท่ีส่งเสริมความพึงพอใจในการท างาน และป้องกันความไม่พึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานในองค์การ  
 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) เป็นปัจจยัท่ีจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิด ความพอใจ (intrinsic 
aspects of the job) ซึง่ได้แก่ ความส าเร็จของงาน (achievement) การได้รับการยอมรับนบัถือ (recognition) 
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน (advancement) ลกัษณะของงาน (work itself)  โอกาสท่ีจะก้าวหน้าใน
อนาคต (possibility of growth) และ ความรับผิดชอบ (responsibility)  
 

ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) สามารถท าให้บคุลากรพงึพอใจหรือไมพ่ึงพอใจท่ีจะปฏิบตัิงานได้ 
ซึง่มีอยู่ 6 ประการคือ นโยบายบริษัท (Company Policies) การบังคบับัญชา (Supervision) ความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุคล (Interpersonal) สภาพการท างาน (Working condition) ความมัน่คงในงาน (Job security) และ
คา่ตอบแทน (Pay)   

ปัจจัยความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างาน (satisfaction and dissatisfaction factors in 
Quality of Working Life) เป็นปัจจัย 10 ประการท่ีส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและเกิดการเพ่ิมผลผลิตของ
บริษัทหรือองค์การในท่ีสุด ได้แก่ การบังคบับัญชา (supervision)  นโยบายบริหาร (policy and administration) 
สภาพการท างาน (working condition) ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา (relations with superiors)ความสมัพนัธ์กบั
ผู้ ใต้บงัคบับญัชา (relation with subordinates) ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (relation with peers) ต าแหน่งใน
บริษัท (status) ความมัน่คงในงาน (job security) เงินเดือน (salary) และ ชีวิตสว่นตวั (personal life)  

 

แนวคดิเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเร่ืองเล่า (Live history and Narration Approach)  
เร่ืองเล่าเป็นวิถีทางในการเก็บข้อมูลท่ีมีลักษณะเฉพาะ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท า

ความเข้าใจประสบการณ์และชีวิต การท่ีผู้ เล่าน าประสบการณ์ของตนมาเล่านัน้ ท าให้ผู้ เล่ามีอ านาจในการ
ต่อรอง เน่ืองจากความเช่ือท่ีว่า การเล่าเร่ืองของตนเอง ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าผู้ เล่า การเล่าเร่ืองผู้ เล่าถือเป็นองค์
ประธานท่ีไม่สามารถแยกอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติจากสิ่งท่ีเล่า เร่ืองเล่าถูกประกอบสร้างจากมิติของเวลา 
ภูมิศาสตร์ การเมือง วฒันธรรม และสงัคม ซึง่สิ่งเหล่านีก้่อให้เกิดรูปแบบของการเล่าเร่ืองท่ีแตกต่างกันออกไป 
เร่ืองเลา่จงึท าหน้าท่ีตอบโต้และเปิดเผยให้เห็นถงึกลไกการท างานของระบบโครงสร้างทางสงัคมท่ีครอบง าปัจเจก
นัน้ๆอยู่ ซึง่ผู้ เลา่ได้แสดงออกมาในเนือ้หาเหลา่นัน้  

กระบวนการวิจยั อาทิเช่น   
1. การเข้าร่วมฟังประสบการณ์  
2. ขัน้ตอนการบอกเลา่ประสบการณ์ เร่ืองเลา่จะเป็นภาพตวัแทนของตวัตนของผู้ เลา่ 
3.การถอดความประสบการณ์ เป็นระดบัท่ี 3 ของภาพตวัแทนท่ีเก่ียวกบัประสบการณ์ในเร่ืองเลา่   
4. การวิเคราะห์ประสบการณ์ ภาพตวัแทนในระดบันีเ้ป็นการเข้าสูก่ารวิเคราะห์ตวับทท่ีถอดความออกมาแล้ว  
5. การวิเคราะห์ภาพเสนอของตวัเอง  
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ดงัท่ีได้กล่าวมาพอสงัเขปจกัเห็นได้ว่าเร่ืองเล่าและประวตัิชีวิตมีความเก่ียวข้องกบัตวัตนของผู้ เล่า และ
การเลือกสรรในหลายขัน้ตอน สะท้อนอคติทัง้หลายอนัจะน าไปสู่การสืบหามมุมองเพ่ือเปิดหนทางต่อการส ารวจ 
และวิเคราะห์ความรู้ท่ีศกึษาได้ลุม่ลกึขึน้ 
 

วิธีการวิจัย 
 ด้านเนือ้หา: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมสันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ระหว่างวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวนัท่ี 2 กันยายน 2559 ในเร่ืองคุณภาพชีวิตในการท างาน ประกอบด้วย 
ปัจจยัจงูใจในการท างาน ได้แก่ ปัจจยัสขุอนามยั และปัจจยัความพงึพอใจในการท างาน  
 ด้านผู้ให้ข้อมลู : พนกังานโรงแรมสนัติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
จ านวน 8 คน มีอายกุารท างาน 20-24 ปี (2535 ถงึปัจจบุนั) และสมคัรใจในการให้ข้อมลู  

ขัน้ตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  ดงันี ้  
 -  ส ารวจข้อมลูจากฐานข้อมลูแผนกบคุคล ในเร่ืองอายกุารท างานของพนกังาน 
 -  เม่ือได้รับข้อมลู ท าการเชิญให้มาพดูคยุในลกัษณะกลุม่ (Focus group) โดยจดัสถานท่ีให้มีความเป็น
กนัเอง และขออนญุาตบนัทกึประเดน็ รายละเอียด จากผู้ให้ข้อมลู 
 -  วิเคราะห์ความคิดเห็นในประเดน็ตา่ง ๆ  
 -  สงัเคราะห์เนือ้หาและจบักลุม่รวมประเดน็ 
 

ผลการศึกษา 
 “ความพงึพอใจของพนกังานโรงแรมสนัติบรีุ” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพได้ใช้ระเบียบการวิจยัเชิงพรรณนา  
และด้วยวิธีวิทยาการการศกึษาประวตัิชีวิตและเร่ืองเลา่การศกึษาเชิงบรรยายแบบศกึษาย้อนหลงัแบบศกึษาครัง้
เดียว และการศกึษาปรากฏการณ์จริง  จากผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 8 คน พบวา่  
คุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ประกอบด้วย 

ปัจจัยจูงใจ (motivator factors) ได้แก่ 
1. ความส าเร็จของงาน จากข้อมูลท่ีได้รับ พบว่า “รอยย้ิมและเสียงหวัเราะของแขก” กลายเป็นหวัใจ

ส าคญัในการปฏิบตัิงานของพนกังานทกุท่าน และกลายเป็นความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ทกุครัง้ท่ีได้ให้บริการ  
“...แค่เห็นพวกเขามีความสขุ...พกัสบาย...ก็มีความสขุแลว้...”  

 “...เจอแขกเดินมา...เราตอ้งไหว ้ ทกัทาย  และไถ่ถามพูดคยุกบัแขก...จนชินไปแลว้...” 
 “...ไม่รู้หรอกว่าพวกเขามาจากไหน...แต่รู้แค่ว่าเขามาที่นีท่กุปีและเจอตัง้แต่เป็นหนุ่มสาวจนมีครอบครัว
...มีลูกเติบใหญ่เราเห็นก็ดีใจ...”  
 “...(หวัเราะ) แขกชมว่าอาหารอร่อย...ค าชมแค่นีก็้ดีใจทกุครั้งทีไ่ดยิ้น...” 
 “...มาดามมาถามพีว่่า...หอ้งสะอาดมาก...อยากชวนพีไ่ปท าทีบ่า้นมาดามจงัเลย...” 
 2. การได้รับการยอมรับนบัถือ จากข้อมลูท่ีได้รับ พบว่า พนกังานผู้ ให้ข้อมลูทัง้ 8 คน กล่าวและยอมรับ
เป็นค าตอบเดียวกนั คือ ประการแรก การได้รับการยอมรับนบัถือจากแขกท่ีเข้าพกั การได้รับการยอมรับนบัถือ
จากผู้บริหาร และการได้รับการยอมรับจากสงัคมรายรอบ เป็นความภาคภูมิใจและพร้อมแสดงตนทุกครัง้ว่าเป็น
พนกังานโรงแรมสนัติบรีุ  
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ประการแรก การได้รับการยอมรับนับถือจากแขกที่เข้าพัก เป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งเสริมขวญัก าลงัใจและ
คณุภาพชีวิตในการท างานแก่พนกังาน มาก  ดงัค าท่ีวา่ 
 “...แขกเดินมาแล้วถามพีว่่า  ผิวพีส่วยจงัเลย  อยากมีผิวแบบพีบ่้าง...พูดตรง ๆ นะ พีด่ ามากตัง้แต่เกิด  
ท างานใกลห้าดผิวย่ิงด า  เกิดมาไม่เคยมีใครชม แมแ้ต่(สามี)คนทีบ่า้น...พีภู่มิใจนะทีเ่กิดมาตวัด า...”  
 “...แขกทีนี่น่่ารัก  พูดเพราะ  ใจดี  เห็นเราก็ทกัทาย พูดคยุ  ไม่ถือตวั  ไม่เกเร  ไม่เร่ืองมาก...พีช่อบนะ...”  
 “...บางครั้งแขกจะยกมือ  กดไลท์  หรือขอถ่ายรูปกบัเรา...พี่ว่าดีนะ...เขาคงรู้ว่าเราไม่ได้ท างานเพียง
เพราะตอ้งการเงินจากเขา...แต่เพราะเราตอ้งการใหเ้ขามีความสขุตลอดเวลาทีอ่ยู่กบัเราทีส่นัติบรีุ...” 
 การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บริหาร เป็นส่วนส าคญัอีกประการท่ีท าให้พนักงานปลาบปลืม้ใจ
และผูกพนักับโรงแรมเป็นพิเศษ เช่น กรณีท่ีพนักงานคนหนึ่งลาออกไป ผู้บริหารถามหาและห่วงใย เรียกหาให้
กลบัมา หรือแม้แตจ่ าช่ือพนกังานคนนัน้ได้อย่างชดัเจน   
 การได้รับสวสัดิการความช่วยเหลือในทุกขณะ ด้วยเหตุท่ีจ าเป็นหรือสุดวิสยัของชีวิต ทัง้การลาคลอด 
บวช เสียชีวิต หรือเจ็บป่วย ล้วนแตแ่สดงถงึการยอมรับนบัถือจากผู้บริหารที่แสดงตอ่พนกังาน   
 ค าพูดท่ีสดุวิเศษท่ีพนกังานได้รับ ได้แก่ ช่วงท่ีเปลี่ยนการบริหารมาเป็นระบบมหาชน  ผู้บริหารได้กล่าว
วา่ “...ยงัไงๆ สนัติบรีุยงัเป็นของผม ผมถือหุน้เกา้สิบเปอร์เซ็นต์ ทกุคนไม่ตอ้งตกใจ จะมีการเปลีย่นแปลงอะไรกบั
พนกังาน ส่ิงทีพ่นกังานเคยไดก็้ตอ้งใหเ้หมือนเดิม...”  
 “...หา้มแตะตอ้งพนกังานของผม...ถา้ผมไม่มีพวกคณุ ผมก็อยู่ไม่ได.้..”  
 “...อยู่กบัผมนานๆนะ...อย่าท้ิงกนัไปนะ...”  
 “...การจะท าห้องใหม่ ท าได้แต่อย่าเพ่ิมงานให้เขาเยอะเกิน เช่น ผ้าม่านมูลี่เป็นซี่ ๆ ผู้บริหารละเอียด 
บอกว่าแม่บา้นตอ้งมาเช็ดทีละซี่ เสียเวลาเขาไหม?...”  
 การได้รับการยอมรับจากสังคมรายรอบ เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้พนักงานทุกท่านกล่าวชมในหลาย
ประการ เช่น ชดุในการท างานท่ีตดัเย็บอย่างประณีต ผลิตจากผ้าไหมราคาแพง เนือ้ดี ซกัรีดอย่างสะอาด  พร้อม
ใช้งานทกุวนั   

อาหารและเคร่ืองดื่ม ส าหรับพนักงานทุกคน ไม่ใช่ของเหลือ แต่เป็นของดีท่ีไม่ต่างจากท่ีท าให้แขก
รับประทาน ไม่ต้องรีบหรือห่วงว่าจะหมดหรือไม่พอรับประทาน สถานท่ีนั่งพัก นัง่รับประทานเป็นสดัส่วน ไม่แออดั 
เช่นเดียวกบัสถานท่ีท างานในแตล่ะความรับผิดชอบท่ีจดัตกแตง่เป็นสดัสว่น ถกูสขุลกัษณะ ไมแ่พ้ห้องพกัของแขก   

“...ทีบ่า้นพีถ่ามเลยว่า สวยข้ึนนะตัง้แต่ท างานทีนี่.่..พีไ่ดรู้ปนีจ้ากแขก เขาถ่ายกบัพีแ่ลว้ใหพี้ม่า พีเ่ลยเอา
ไปใหที้บ่า้นนอกดู...พ่อแม่พีช่มว่า พีส่วยข้ึน ชดุก็สวย ไดท้ างานดีๆใส่ชดุแพงๆ ดว้ย...(หวัเราะ)”  

“...บอกเลยนะว่าทัง้เกาะสมยุ...ไม่มีทีไ่หนจะใหไ้ดม้ากเท่าสนัติบรีุ...ผมรับรองได.้..” 
“...พีไ่ม่ไดเ้รียนสูงหรือจบปริญญาอะไร  แต่พีพู่ดไดท้ัง้เยอรมนั ฝรั่งเศส สเปน ญีป่ ุ่ น...ทีนี่เ่ขาสอนพี.่..” 
“...พีไ่ดท้กุอย่างจากทีนี่.่..จริงนะ ไดจ้นครบ  จากทีไ่ม่มีอะไรเลย...ทีนี่มี่พระคณุกบัพีแ่ละครอบครัวพีม่าก...”  
“...หลายคนชอบถามพีว่่า เหนือ่ยไหม...พีต่อบทนัทีเลยว่า...เบากว่าท านาหลายร้อยเท่า...” 
“...ถา้นอ้งบอกว่านอ้งมาท างานทีส่นัติบรีุ...ใครๆ ก็รู้จกั...เขาจะชมว่าเก่งนะไม่ไดเ้ข้าไดง่้าย ๆ นะเดีย่วนี.้..” 

 “...เร่ืองนี้ใครๆ ก็พูดกนัถึงความใจกวา้งของเจ้าของ เมื่อปิดปรับปรุงโรงแรมตัง้หลายเดือน  ที่นี่เขายงั
จ่ายเงินเดือนและเงินส่วนอื่นๆ ให้พนกังานทุกคนนะ...ใครอยากพกั อยากเที่ยว หรือมาที่โรงแรม ก็ท าได้...
โรงแรมอืน่ เขาไม่ท าแบบนีน้ะ...ปิดก็คือปิด...” 
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3. ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน จากข้อมูล พบว่า ทุกต าแหน่งงาน มีความก้าวหน้าเป็น
ล าดบั ขึน้อยู่กบัความรู้ ทกัษะ ความสามารถของแต่ละบุคคล พร้อมกบัการท างานเป็นทีม ตามเป้าประสงค์ของ
โรงแรม ผู้บริหารเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนได้เรียนรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ือง การศกึษาดูงานจากหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนในพืน้ท่ีและนอกเกาะสมยุ หรือแม้แต่การเปิดโอกาสให้พนกังานได้ศกึษาต่อตามหลกัสตูรและ
ความถนดัท่ีพนกังานแตล่ะคนต้องการ 
 “...ทีนี่ใ่ครท างานครบ 10 ปี โรงแรมมีแหวนทองใหด้ว้ยนะ...”   

4. ลักษณะของงาน จากข้อมูล พบว่า ลักษณะของงาน เป็นงานท่ีเน้นทักษะความเช่ียวชาญในต าแหน่ง
หน้าท่ีอย่างชดัเจน และระบไุว้ตามผงัองค์กร แตห่ากมีการขาด-ลา-หรือต้องการหมนุเวียนก็พร้อมท่ีจะช่วยเหลือกนัได้   
 “...แขกทีนี่มี่ตลอด...มาไม่เคยขาด บางคนมาแลว้ มาอีก มาบ่อยๆ จนจ าไดว่้าเขาชอบ/ไม่ชอบอะไร...” 

5. โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต จากข้อมลู พบว่า เป็นปัจจยัส าคญัในคณุภาพชีวิตในการท างาน ไม่
เพียงค่าตอบแทน ต าแหน่ง และโอกาส แต่หมายรวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ท่ีเพ่ิมพูนขึน้ตาม
ประสบการณ์ และพร้อมถ่ายทอดในงานอย่างทวีคณุคา่ในทกุครัง้ท่ีได้ให้บริการแก่แขก  

6. ความรับผิดชอบ จากข้อมลู พบวา่ ความรับผิดชอบ กลายเป็นพืน้ฐานของจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
พนกังานทุกคน ทัง้ความรับผิดชอบต่อตนเอง การตระหนกัรู้ในหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ต่อองค์กร 
และตอ่แขกท่ีเข้าพกั อย่างมีสติ ไมป่ระมาท และท าด้วยความเตม็ใจทกุขณะ  

ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) พบวา่ ทกุหน้าท่ีทราบ  เข้าใจ และป้องกนัทุกอบุตัิภยัด้วยสติและ
ไมป่ระมาท พร้อมสง่เสริมความพงึพอใจและยตุิปัจจยัใดท่ีลดทอนความพงึพอใจในการให้บริการแก่แขกท่ีเข้าพกั
ทกุท่าน พร้อมการอบรมจากหน่วยงานภายในและเติมเต็มความรู้จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ พร้อม
ถ่ายทอดแก่เพ่ือนพนกังาน ทีมงาน และผู้ เก่ียวข้องจนเป็นนิสยั   

ปัจจัยความพงึพอใจในการท างาน (satisfaction factors) พบว่า ล าดบัความส าคญัจากมากไปน้อย  
ได้แก่ อนัดบั1.ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 27.10  อนัดบั2 เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ คิด
เป็นร้อยละ 15.00 อนัดับ3 ความมัน่คงในงาน คิดเป็นร้อยละ 9.45 อนัดับ4 ชีวิตส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 8.75 
อนัดบั5ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาคิดเป็นร้อยละ 8.25 อนัดบั6 การบงัคบับญัชาคิดเป็นร้อยละ 8.00 อนัดบั
7.ความสมัพนัธ์กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาคิดเป็นร้อยละ 7.45 อนัดบั8 สภาพการท างานคิดเป็นร้อยละ 7.00 อนัดบั9 
นโยบายบริหารคิดเป็นร้อยละ 5.75 และ อนัดบั10 ต าแหน่งในองค์กร คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามล าดบั  

ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด กลา่ววา่ การปฏิบตัิงานในโรงแรมฯ เป็นเร่ืองละเอียดออ่น เพียงทกัษะเฉพาะตนในแต่
ละหน้าท่ี ไมอ่าจส าเร็จลงได้เพียงคนหรือบุคคลกลุ่มเดียว ความสามคัคีในงานด้วยเป้าหมายเดียวของทุกคนคือ 
ความสขุของแขกท่ีเข้าพกันัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
1.ท่ีพึ่งทางใจและจิตวิญญาณส าหรับชาวสันติบุรีคือ ต้นตะเคียนและศาลพระภูมิเจ้าท่ีในโรงแรมฯ ท่ี

พนกังานทุกคนทัง้เก่าและใหม่ต่างเคารพนบัถือ เสริมความมัน่คงในจิตใจ ความปรารถนาในปัจจุบนัและความ
เป็นไปในอนาคต   

2. ฝากถงึคนรุ่นใหม ่พนกังานอาวโุสท่านหนึ่ง กล่าวว่า “...คนรุ่นใหม่ปัจจุบนัใจร้อน อวดดี และเห็นแต่
เงินเป็นส าคญั นิยมในวตัถุ สร้างหนี้สินเกินความจ าเป็นและหมกมุ่นในอบายมุข จนหลงลืมหน้าที่และความ
รับผิดชอบในงานทีต่อ้งกระท า หากปรับปรุงส่วนนีไ้ด ้อยู่ทีไ่หนก็เจริญ...”   
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จึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงแรมสนัติบุรีฯ เกิดจากปัจจัยจูงใจ ปัจจัย
สุขอนามยั และปัจจัยความพึงพอใจในการท างาน ท่ีสามคัคีเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานทุกคน ด้วย
ค าพดูหนึง่ท่ีประทบัใจย่ิงคือ “...เพราะสันตบุิรี...คือบ้านของพวกเรา...” 
 

สรุปและการอภปิรายผล 
  คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานโรงแรมสนัติบุรีฯ เกิดจากปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัย และ
ปัจจัยความพึงพอใจในการท างาน สอดคล้องกบัการศึกษาของ ชนกเนตร วิไชโย, 2553; ศิริพร พันธุลี, 2546; 
ผกาภรณ์ เขียวฉอ้อน, 2551; สลุาวณัย์ ศิริค าฟู, 2550; ณัฐวตัร สโมสร, 2553; ทวีเดช ธวฒันกุล, 2553; อจันา 
เตมีย์, 2554;ศุภชัย วงศ์วรกาญจน์, 2555; ดรุณีย์ บุญญะ, 2559; ศิริรัตน์ จรอ า, 2559; กฤษฎ์ิ วิภาสุวรรณ, 
2558 วา่มีความสมัพนัธ์และสง่เสริมซึง่กนัและกนั  และสามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดงันี ้   
 ปัจจยัจูงใจ ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของงาน พบว่า “รอยยิม้และเสียงหวัเราะของแขก” คือหวัใจ
ส าคัญในการปฏิบัติงาน และเป็นเคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จ 2) การได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า การได้รับการ
ยอมรับนบัถือจากแขก ผู้บริหาร และสงัคมรายรอบ 3) ความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน พบว่า ทุกต าแหน่งงาน 
มีความก้าวหน้าเป็นล าดบั 4) ลกัษณะของงาน พบว่า เน้นทักษะในต าแหน่งหน้าท่ี 5) โอกาสท่ีจะก้าวหน้าใน
อนาคต พบว่า ความสุขในการท างานก่อให้เกิดความก้าวหน้า 6) ความรับผิดชอบ พบว่า เป็นพืน้ฐานของ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของพนกังานทกุคน ปัจจยัสขุอนามยั พบวา่ ทกุหน้าท่ีทราบ  เข้าใจ และป้องกนัทกุอบุตัิภยั
ด้วยสติและไม่ประมาท ปัจจัยความพึงพอใจในการท างาน  ท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการท าก าไร 
ของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย 

An Analysis of the Relationship between Working Capital Management and Profitability of            
the Agro Industry in Thailand 

  
อรุณรัตน์ เทวงศา1* สรุชยั จนัทร์จรัส1 และ สธุาสนีิ สวุรรณภกัดิ์1 

Arunrat Tewongsa1*, Surachai Chancharat1 and  Suthasinee Suwannaphak1     
 

บทคัดย่อ   
 การศึกษานี ้เป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมนุเวียนกบัความสามารถในการท า
ก าไรของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย ข้อมูลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544-2558 จากกลุ่มตัวอย่าง 26 
บริษัท ซึง่มีตวัแปรอิสระท่ีศกึษาได้แก่ วงจรเงินสด (CCC), อตัราสินทรัพย์หมนุเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CATA), อตัรา
หนีส้ินหมนุเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CLTA) และอตัราส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (CA Turnover)  เพ่ือ
วิเคราะห์หาความสมัพนัธ์กบัอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและอตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น  

ผลการศึกษาทางสถิติ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าวงจรเงินสด (CCC) มีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัในทิศทางเดียวกนักบัอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และวงจรเงินสด (CCC) มีความสมัพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัในทิศทางตรงข้ามกบัอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตามพบวงจรเงินสดมีความสมัพนัธ์
กับอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมและอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ในช่วงหลังวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์
มากกวา่ช่วงก่อนเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 

 

ABSTRACT 
 Present study examines the relationship between working capital management and 
profitability of the  Agro industry in Thailand. For listed companies on Thailand stock exchange during 
2544-2558. The 26 companies are selected with above conditions. The effect of various variables of 
working capital management including cash cycle (CCC), current assets to total assets (CA/TA), 
current liabilities to total assets (CL/TA) and net sale to current assets (CA Turnover) on the return on 
assets and return on equity are studied. 

The results of the statistical test of the hypothesis show a positive significant relationship exist 
between cash conversion cycle (CCC) and return on assets and there is a negative significant 
relationship between cash conversion cycle (CCC) and return on equity. However, the relationship 
between cash conversion cycle (CCC) on return on assets and return on equity in after the crisis, 
hamburger more than before the crisis, hamburger. 

 
Key Words :working capital management, profitability, agro industry, crisis hamburger 
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ค าน า 
จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจจึงมีการแข่งขนักนัมาก

ขึน้ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพกลายมาเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารการเงินในทุกองค์กร 
เน่ืองจากเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจ และเป็นสิ่งท่ีทุกฝ่ายให้
ความส าคญัหลงัเกิดวิกฤติทางการเงินในอดีต โดยผู้บริหารสามารถเพ่ิมความสามารถในการท าก าไรได้โดยการ
บริหารเงินทนุหมนุเวียนให้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถ
ในการท าก าไร ความมัง่คัง่ของผู้ ถือหุ้น  

จากความส าคญัดังกล่าว ท าให้มีงานวิจัยในอดีตหลายงานท่ีได้ศึกษาความสมัพันธ์ของการบริหาร
เงินทนุหมนุเวียนกบัการท าก าไร สว่นใหญ่เลือกศกึษาจากทุกกลุ่มอตุสาหกรรม และได้ผลการศกึษาท่ีคล้ายคลงึ
กัน คือ พบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการท าก าไร  อย่างไรก็ตามเมื่อ
วิเคราะห์ถงึสภาพธุรกิจในปัจจุบนั  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาด และสภาวะ
แวดล้อม ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการจดัการและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการท่ีต่างจากเมื่อก่อน  ท าให้
การศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นการทดสอบและยืนยนัสมมติฐานงานวิจยัในอดีตด้วย 

ทัง้นี ้อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นอย่างเด่นชัดในเร่ืองของ
วตัถดุิบ (raw material) และคณุภาพอาหาร (food quality) เพราะเป็นวตัถุดิบท่ีได้จากภาคการเกษตรกรรม การ
ปศสุตัว์ การประมง และจากธรรมชาติ มีความเสื่อมเสียได้ง่าย มีผลตอ่สขุภาพของผู้บริโภค การรับซือ้วตัถุดิบจะ
เป็นเงินสด เพราะเกษตรกรต้องการเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายการผลิต และอตุสาหกรรม
อาหารเป็นอตุสาหกรรมท่ีต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคมากเป็นพิเศษ เน่ืองจากมีความเสี่ยงสงูท่ีจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้บริโภคมากกวา่อตุสาหกรรมอื่น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, นิธิยา รัตนาปนนท์, ม.ป.ป.) 

ท าให้การศกึษาครัง้นี ้จงึได้เลือกศกึษาในกลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร เพราะเป็นอตุสาหกรรมท่ี
มีความส าคญัต่อการส่งออกของไทย โดยวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกบัการ
ท าก าไรในช่วงก่อนและหลงัวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เพราะวิกฤติดงักล่าวได้ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของ
ไทย เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคูค้่าท่ีส าคญัในทวีปอเมริกาเหนือ ซึง่ไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็น
อนัดบัสองรองจากทวีปเอเชีย (ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์, 2559) เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหารในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในการบริหารเงินทนุหมนุเวียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ เพ่ือผลก าไรที่ยัง่ยืน 

 
งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารเงนิทุนหมุนเวียน (working capital management) 
การบริหารเงินทนุหมนุเวียน หมายถงึ การบริหารเงินสด การบริหารลกูหนี ้และการบริหารสินค้าคงคลงั 

โดยพยายามให้สินทรัพย์เหล่านีอ้ยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะ มีสภาพคล่องเพียงพอ และมีต้นทุนเสียโอกาสต ่าสุด    
(เสกศกัด์ิ จ าเริญวงศ์, 2554: 385) 
วงจรเงนิสด (cash conversion cycle) 

วงจรของเงินสด หมายถงึ ระยะเวลานบัตัง้แตว่นัจ่ายคา่สินค้าให้เจ้าหนีก้ารค้า จนถึงวนัท่ีได้รับช าระเงิน
จากลกูหนีก้ารค้า เป้าหมายของบริษัท คือ พยายามท าให้วงจรเงินสดนีส้ัน้ท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อการด าเนินงานของบริษัท และจะมีผลท าให้ก าไรสูงขึน้ เพราะถ้าวงจร เงินสดย่ิงนานออกไป 
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บริษัทก็จ าเป็นจะต้องจดัหาเงินทนุจากภายนอกมากย่ิงขึน้ ท าให้ต้องเสียต้นทนุจากแหลง่เงินทุนต่างๆ สงูขึน้ (เริง
รัก จ าปาเงิน, 2544)  
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบมีการศกึษาตวัแปรวดัการท าก าไรท่ีแตกต่างกนั แต่การศกึษา
ครัง้นีเ้ลือกศึกษาตัวแปรวัดการท าก าไร จาก ROA โดยพิจารณาควบคู่กับ ROE เน่ืองจากเป็นตัวแปรวัด
ประสิทธิภาพของการลงทุนในสินทรัพย์ของธุรกิจ และความส าเร็จจากการบริหารงานของผู้ บริหาร  เพ่ือ
ผลตอบแทนต่อธุรกิจและผู้ ถือหุ้น โดยมีงานท่ีศกึษาตวัแปร ROA คือ Alavinasab & Davoudi, 2013; สดุาทิพย์ 
ปรัชญาสกุล (2557); Enqvist et al. (2014); Singhania et al., (2014); สมเกียรติ วรประสิทธิคณุ (2553) โดย
พบความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับการท าก าไร และงานท่ีศึกษาจากตัวแปร ROE คือ Alavinasab & 
Davoudi (2013) โดยพบความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกบัการท าก าไร  

นอกจากนีต้วัแปรอิสระท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ วงจรเงินสด (CCC) เป็นตวัแปรท่ีงานวิจยัทัง้หมดเลือก
ศกึษา และสว่นใหญ่ได้ผลการศกึษาในทิศทางตรงกนัข้ามกบัการท าก าไร, อตัราสินทรัพย์หมนุเวียนต่อสินทรัพย์
รวม (CA/TA) งานวิจยัท่ีศกึษา คือ สมเกียรติ  วรประสิทธิคณุ (2553) และ Alavinasab & Davoudi (2013) โดย
พบความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการท าก าไร, อตัราหนีส้ินหมนุเวียนต่อสินทรัพย์รวม (CL/TA) งานวิจยัท่ี
ศกึษา คือ สมเกียรติ  วรประสิทธิคณุ (2553) และ Alavinasab & Davoudi (2013) โดยพบความสมัพนัธ์ในทิศ
ทางตรงข้ามกับการท าก าไร และอัตราส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์หมุนเวียน (NS/CA) งานวิจัยท่ีศึกษา คือ 
สมเกียรติ  วรประสิทธิคณุ (2553) โดยความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการท าก าไร แต่งานวิจยัของ สดุาทิพย์ 
ปรัชญาสกลุ (2557ไมพ่บความสมัพนัธ์ดงักลา่ว 
สมมุตฐิานงานวิจัย  
 

1 : วงจรเงินสด มีทิศทางตรงข้ามกบั 
 
 เพราะวงจรเงินสดนาน หมายถงึ การจ าเป็นต้องจดัหาเงินทนุจากภายนอกมากย่ิงขึน้ ท าให้ต้องเสีย
ต้นทนุจากแหลง่เงินทนุตา่งๆ สงูขึน้ สง่ผลให้ก าไรลดลง 
 

2 : CA/TA มีทิศทางตรงข้ามกบั  
********** 

เพราะการลงทุนใน CA ท่ีมีสดัส่วนมากขึน้นัน้ CA จะให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการลงทุนใน FA แต่ใช้
เวลาเร็วกวา่ จงึสง่ผลให้มีก าไรลดลง 
 

3 : CL/TA มีทิศทางเดียวกบั  
********** 
 เพราะการจดัหาเงินมาใช้จาก CL เพ่ิมขึน้ ท าให้จัดหาจากแหล่งเงินทุนระยะยาวลดลง แหล่งเงินทุน
ระยะสัน้มีต้นทนุของเงินทนุต ่ากวา่ จงึท าให้ก าไรเพ่ิมขึน้ 
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4 :*CA Turnover มีทิศทางเดียวกบั  
 
 เพราะถ้า Turnover สงู แสดงถงึการมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ ย่อมต้องท าให้มีก าไรเพ่ิมขึน้ 
 

วิธีการวิจัย 
วิธีการวิจัยในการศึกษาครัง้นี ้จะแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์สถิติเชิง

พรรณา, การวิเคราะห์หาค่าสหสมัพนัธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบเส้นตรง โดยใช้วิธีก าลงัสองน้อย
ท่ีสดุ ซึง่มีแบบจ าลองการถดถอยท่ีใช้ในการศกึษา ดงันี ้

0 1 2 3 41: it it it it it itModel ROA CCC CATA CLTA NSCA e           (1)

 0 1 2 3 42: it it it it it itModel ROE CCC CATA CLTA NSCA e           (2)  
โดยท่ี 
ROA  = อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (return on assets)  
ROE  = อตัราผลตอบแทนจากสว่นของผู้ ถือหุ้น (return on equity)  
CCC  = วงจรเงินสด (cash conversion cycle) 
CATA  = อตัราสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวม (current assets to total assets ratio)  
CLTA  = อตัราหนีส้ินหมนุเวียนตอ่สินทรัพย์รวม (current liabilities to total assets ratio) 
NSCA  = อตัราสว่นยอดขายตอ่สินทรัพย์หมนุเวียน (sales to current assets)  
e   = คา่คลาดเคลื่อน 
i  = จ านวนบริษัท 
t  = จ านวนปีที่ท าการศกึษา 

 
ผลการศึกษา 

Table 1 Testing of hypothesis model 1 
  2544-2558 2544-2551 2552-2558 

C  -0.01  0.01  -0.02  

CCC  0.00 * 0.00 * 0.00 * 

CA/TA  0.23 * 0.19 * 0.29 * 

CL/TA  -0.13 * -0.13 * -0.12 ** 

CA Turnover  0.01 ** 0.01 ** -0.01  

AR(1)  0.65  0.67  0.71  

R-squared  0.56  0.52  0.63  

Adjusted R-squared  0.55  0.50  0.62  

F-statistic  89.99  37.80  51.50  

Prob(F-statistic)  0.00  0.00  0.00  

Durbin-Watson stat  2.29  1.97  2.55  

Dependent variable: ROA      
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Table 2 Testing of hypothesis model 2 
  2544-2558 2544-2551 2552-2558 

C  20.62  20.48  19.42  
CCC  -0.09 * -0.12 * -0.07 ** 
CA/TA  18.48 * 21.44 * 14.87 *** 
CL/TA  -17.39 * -22.92 * -9.70  
CA Turnover  -1.89 * -1.32  -2.26 *** 
AR(1)  0.50  0.57  0.45  
R-squared  0.34  0.52  0.27  
Adjusted R-squared 0.33  0.50  0.25  
F-statistic  36.13  25.74  11.07  

Prob(F-statistic)  0.00  0.00  0.00  
Durbin-Watson stat 2.18  2.14  2.25  
Dependent variable: ROE      
*. **, *** denote the 10%, 5% and 1% significance levels. 

  
สมมตุิฐานท่ี 1 เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CCC กบัการท าก าไร 
จากผลการศกึษา เพ่ือศกึษาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง CCC กบัROA พบมีความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 ดังนัน้จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งผล
การศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ Mun & Jang. (2015) อธิบายได้ว่า การท่ีกิจการมีระยะเวลาช าระหนีท่ี้
ยาวนานขึน้ จะส่งผลต่อก าไรท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ท่ีมีต้นทุนทางการเงินท่ี
ต ่ากวา่แหลง่เงินทนุระยะยาว ซึง่เมื่อเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทนุแล้วย่อมให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ามากกว่า 
ท่ีจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการท าก าไรที่เพ่ิมขึน้  

แต่เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวงจรเงินสด (CCC) กบั ROE พบมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรง
ข้าม อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 99 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อธิบายได้ว่าการท่ีกิจการ
น าเงินสดมาลงทนุในกิจการเพ่ิมขึน้ กระแสเงินสดอาจไปจมกบัสินทรัพย์หมนุเวียน จงึสง่ผลตอ่อตัราผลตอบแทน
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลง โดยผลการศกึษาสอดคล้องตามงานวิจยัของ Alavinasab & Davoudi (2013)  

สมมตุิฐานท่ี 2 เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CA/TA กบัการท าก าไร 
จากผลการศกึษา เพ่ือศกึษาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง CA/TA กบั ROA พบความสมัพนัธ์ใน

ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 และวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่าง CA/TA 
กบั ROE พบความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 2544-
2558 และ พ.ศ. 2544-2551 และมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ในช่วง พ.ศ.2551-2558  ดงันัน้จึง
ปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมเกียรติ วรประสิทธิคุณ (2553) 
และ Alavinasab & Davoudi (2013) ซึง่สามารถอธิบายผลได้ว่าการเพ่ิมขึน้ของ CA/TA จะส่งผลต่อการเพ่ิมขึน้
ของ ROA เน่ืองจากการลงทุนใน CA/TA ถึงแม้จะให้ผลตอบแทนท่ีน้อยกว่า การลงทุน FA แต่ระยะเวลาคืนทุน
เร็วกว่า ซึ่งหมายถึงการมีสภาพคล่องท่ีดีกว่า ซึ่งถ้าลงทุนในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้ ก็จะส่งผลให้ ROA และ ROE
เพ่ิมขึน้ 
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สมมตุิฐานท่ี 3 เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CL/TA กบัการท าก าไร 
จากผลการศกึษา เพ่ือศกึษาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CL/TA กบั ROA พบความสมัพนัธ์ในทิศ

ทางตรงข้าม อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 2544 -2558 และ พ.ศ. 2544-2551 
และมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในช่วงพ.ศ. 2552-2558 และพบความสมัพนัธ์กบั ROE ในทิศ
ทางตรงข้ามอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในช่วงปี พ.ศ. 2544 -2558 และ พ.ศ. 2544-2551 
จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผลการศกึษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ สมเกียรติ วรประสิทธิคณุ (2553) และ 
Alavinasab & Davoudi (2013) อธิบายได้ว่าการเพ่ิมขึน้ของ CL/TA จะส่งผลต่อการลดลง ROA และ ROE 
เน่ืองจากหนีส้ินหมุนเวียนถือว่าเป็นภาระผูกพันในช่วงระยะสัน้ของกิจการ ตลอดจนต้นทุนจากการกู้ ยืม ซึ่ง
จะต้องมีสดัสว่นท่ีเหมาะสม มิฉะนัน้ถ้ามีหนีส้ินหมนุเวียนท่ีมากเกินไป ก็จะสง่ผลตอ่ ROA และ ROE ท่ีลดลง 

สมมตุิฐานท่ี 4 เป็นการหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CA Turnover กบัการท าก าไร 
จากผลการศึกษา พบความสมัพันธ์ระหว่าง CA Turnover กบั ROA ในทิศทางเดียวกัน อย่างมี

นยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 และ พ.ศ. 2544-2551 จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้องตามงานวิจยัของ สมเกียรติ วรประสิทธิคณุ (2553) อธิบายได้ว่ายอดขายเป็นตวัท่ีกระทบ
โดยตรงต่อก าไรของกิจการ และก่อให้เกิดกิจกรรมการด าเนินงานทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง ซึง่ มี CA Turnover 
เพ่ิมมากขึน้ ก็หมายถงึการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย จงึสง่ผลให้ ROA เพ่ิมขึน้ 

และเม่ือวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง CA Turnover กบั ROE แล้ว พบความสมัพนัธ์ในทิศทางตรง
ข้ามอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 ในช่วง พ.ศ. 2544-2558 และนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่
ร้อยละ 90 ในช่วง พ.ศ.2551-2558  จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ อธิบายได้ว่าการเพ่ิมขึน้ของยอดขาย อาจสืบ
เน่ืองมาจากการเร่งยอดขาย เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แตบ่างครัง้การขายสินค้าก็ยงัไมไ่ด้รับช าระทนัที อาจมี
การให้เครดิตสินค้า ซึ่งถ้ากิจการมีการบริหารลูกหนีไ้ม่ดีแล้ว ก็จะส่งผลต่อการลดลง ROE ด้วย ดงันัน้บริษัท
จะต้องมีการบริหารลกูหนี ้เพ่ือเร่งการช าระหนีใ้ห้เร็วขึน้ เพราะจะสง่ผลตอ่สภาพคลอ่งท่ีดีของกิจการ 

อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ได้ผลการศกึษาท่ีสรุปได้
ว่า CCC มีความสมัพันธ์กบั ROA ในช่วงหลงัวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์มากกว่า โดยมีค่า adjusted R-squared 
เท่ากบั 0.63 ซึง่หมายความว่า CCC, CA/TA, CL/TA และ CA Turnover สามารถอธิบาย ROA ได้ร้อยละ 63 ท่ี
เหลืออีกร้อยละ 27 เกิดจากตัวแปรอื่นท่ีไม่ได้น ามาร่วมพิจารณา อธิบายได้ว่า ช่วงหลังจากเกิดวิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟืน้ตวัขึน้ ท าให้บริษัทมีการปรับปรุงฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึน้ หลงัจาก
เผชิญกบัสภาวะเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ ประกอบกบัทกุฝ่ายให้ความส าคญักบัสภาพคล่องกนัมากขึน้ ท าให้ธุรกิจ
มีการปรับปรุงการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดีขึน้ เพ่ือการท าก าไรและการประคับประคองธุรกิจให้เติบโต
ก้าวหน้าในทกุสภาวะเศรษฐกิจ จงึสง่ผลให้ ROA มากกวา่ช่วงก่อนวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์  

และเมื่อพิจารณา CCC กบั ROE พบความสมัพนัธ์ในช่วงก่อนวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์มากกว่า โดยมีค่า 
adjusted R-squared เท่ากบั 0.50 หมายความว่า CCC, CA/TA, CL/TA และ CA Turnover สามารถอธิบาย 
ROE ได้ร้อยละ 50 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 เกิดจากตวัแปรอื่นท่ีไม่ได้น ามาร่วมพิจารณา อธิบายได้ว่าในช่วงก่อน
เกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้มากกว่าช่วงหลงัวิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ เน่ืองจากการเปิดเสรีทางการค้า การแข่งขันท่ียังไม่รุนแรง การบริโภคของผู้ บริโภคท่ี ยังไม่
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หลากหลาย และเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยฟืน้ตวัอีกครัง้หลงัจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 
สง่ผลให้มีการลงทนุในธุรกิจมากขึน้ จงึสง่ผลให้ ROE มากกวา่ช่วงหลงัวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ 

 
บทสรุป  

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน การบริหารเงินทุนหมนุเวียนท่ีมีประสิทธิภาพกลายมาเป็นสิ่ง
ส าคญัในการบริหารการเงินในทุกองค์กร เน่ืองจากตวัก าหนดความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจนัน้ จาก
การศกึษาข้อมลูการบริหารเงินทนุหมนุเวียนในกลุม่อตุสาหกรรมเกษตรและอาหาร สามารถระบุได้ว่าแนวทางใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการท าก าไรของบริษัท คือ (1) การมีวงจรเงินสดท่ีนานขึน้ คือ การมีเครดิตเทอมใน
การช าระหนีท่ี้นานขึน้ เพ่ือกิจการสามารถสร้างประโยชน์ในการท าก าไรได้จากกระแสเงินสดก่อนครบก าหนด
ช าระหนี ้(2) การลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนให้มากขึน้ เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนมีสภาพคล่องสงู (3) การลด
หนีส้ินหมนุเวียนให้น้อยลง เพราะหนีส้ินหมนุเวียนมีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่ เพ่ือการท าก าไรที่เพ่ิมขึน้ และ (4) 
การเพ่ิมยอดขายให้มากขึน้ เพราะยอดขายเป็นตวัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก าไรของกิจการ และก่อให้เกิด
กิจกรรมการด าเนินงานทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง ซึ่งถ้าสดัส่วนยอดขายต่อสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมมากขึน้ ก็
หมายถงึการใช้สินทรัพย์หมนุเวียนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 

จากความส าคัญของการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ท าให้มีงานวิจัยในอดีตหลายงานท่ีได้ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของการบริหารเงินทนุหมนุเวียนกบัการท าก าไร โดยส่วนใหญ่เลือกศกึษาจากทุกกลุ่มอตุสาหกรรม 
แต่การศึกษาครัง้นีไ้ด้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจน
มากกว่าการศกึษาในภาพรวม กล่าวคือ พบความสมัพนัธ์ CCC กบั ROA ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั 
ซึง่ผลการศึกษาขัดแย้งกบังานวิจัยส่วนใหญ่ท่ีพบความสมัพันธ์ในทิศทางตรงข้าม แต่ก็มีความสอดคล้องตาม
งานวิจยัของ Mun & Jang. (2015)  อธิบายได้ว่า การท่ีกิจการสามารถยืดระยะเวลาช าระหนีใ้ห้ยาวนานขึน้ จะ
ส่งผลต่อก าไรท่ีเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากเจ้าหนีก้ารค้าเป็นแหล่งเงินทุนระยะสัน้ ท่ีมีต้นทุนทางการเงินท่ีต ่า กว่าแหล่ง
เงินทุนระยะยาว ซึง่เมื่อเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุนแล้วย่อมให้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ามากกว่า ท่ีจะส่งผล
ตอ่ความสามารถในการท าก าไรที่เพ่ิมขึน้ และพบความสมัพนัธ์ระหว่าง CCC กบั ROE ในทิศทางตรงข้าม อย่าง
มีนยัส าคญั โดยผลการศกึษาสอดคล้องตามงานวิจยัของ Alavinasab & Davoudi (2013) อธิบายได้ว่าการท่ี
กิจการสามารถยืดเวลาในการช าระหนีอ้อกไป กิจการก็จะมีเงินทุนมาหมนุเวียนในกิจการระยะหนึ่ง หรือลงทุน
ระยะสัน้ กระแสเงินสดก็อาจจะไปจมกบัสินทรัพย์หมนุเวียน ท่ีสง่ผลตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลง 

อตุสาหกรรมเกษตรและอาหารมีความส าคญัตอ่การสง่ออกของไทย และการเกิดวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ใน
สหรัฐฯ ก็ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยนัน้ จากการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหาร
เงินทนุหมนุเวียนกบัการท าก าไรในช่วงก่อนและหลงัวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ สามารถระบุได้ว่า CCC ความสมัพนัธ์
กบัความสามารถในการท าก าไรในช่วงหลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์มากกว่า ซึง่สามารถอธิบายได้
ในช่วงหลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ ทุกฝ่ายต่างให้ความส าคญักับการบริหารสภาพคล่องหรือ
เงินทุนหมนุเวียนมากย่ิงขึน้ ท าให้บริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือการท าก าไร
และการประคบัประคองธุรกิจให้ด าเนินงานได้อย่างตอ่เน่ืองในทกุสภาวะเศรษฐกิจ  
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ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในส าหรับการด าเนินงาน 

ของ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ ากัด 

The Audit and Internal Controls Systems for  

The Buriram  Agricultural Marketing Co-operative Ltd. 
 

ทรงเดช  อินทรักษา1*  อนชุา  ภริูพนัธุ์ภิญโญ1  และเชาว์  โรจนแสง1 

Songdej Intharaksa1*, Anucha Puriphunpinyoo1 and Chao Rojjanasang1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายในกบัมาตรฐาน รวมทัง้
แนะนําการตรวจสอบและการควบคมุภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า  
ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากัด ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือเจ้าหน้าท่ีทัง้หมดของสหกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย กระดาษทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบของสหกรณ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการ
ตรวจสอบ แบบสอบถามเพ่ือสํารวจการควบคมุภายในและประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในของสหกรณ์
ตามแนวคิด COSO และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจยัพบว่าการตรวจสอบของสหกรณ์ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ของกรมบัญชีกลาง ระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของสหกรณ์มีการควบคุมภายในอยู่ในระดบั ดี แต่ยังไม่ได้
มาตรฐานองค์ประกอบของ COSO ระบบการตรวจสอบท่ีแนะนําคือระบบปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของกรมบญัชีกลาง ระบบการควบคมุภายในท่ีมีอยู่มีความเหมาะสมต่อการดําเนินงานของ
สหกรณ์และควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์ประกอบของ COSO 
 

ABSTRACT 
The research aimed to compare the audit system and internal control system with standards, 

including advice audit and internal controls for the Buriram Agricultural Marketing Co-operatives Ltd. 
operations. The population of the research was all the staff of the cooperative. Tools used in research 
consisted of the paper collected data audit system of the cooperative comparison with standards for 
internal audit. Questionnaire survey and evaluate of internal controls and evaluate composition them 
to concept of COSO and discussion by focus groups. The result of research found that audit system 
of cooperatives did not meet the Comptroller‘s standards. Internal control systems of existing 
cooperatives there are at good level, but not as a standard composition of COSO. The internal audit 
of the Comptroller is advice to the cooperative. Internal control systems were optimum to the 
cooperatives and should be improvements to make conform to the standard composition of COSO. 

 
Key words: audit, internal control, cooperatives. 
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ค าน า 

สหกรณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีได้รับการ
เลือกตัง้จากสมาชิกให้เข้ามาบริหารกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า และ
ประสบความสําเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ โดยคณะกรรมการของสหกรณ์ ต้องนํา
กระบวนการบริหารซึง่ประกอบไปด้วย กิจกรรมการวางแผน การจดัองค์กร การสัง่การ และสดุท้ายคือการควบคมุ
ติดตามประเมินผล มาใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยกิจกรรมการควบคมุและการติดตามประเมินผลเป็นกิจกรรมท่ี
คณะกรรมการของสหกรณ์ ต้องให้ความสําคญัเป็นอย่างย่ิงเมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึน้ ธุรกิจมีความซบัซ้อนมาก
ประกอบกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การแข่งขนักนัทางธุรกิจนบัวนัจะ
ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ ย่อมต้องมีระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  
(กรมสง่เสริมสหกรณ์,2556)  

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร จด
ทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ตัง้ขึน้มาจากลูกค้าของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยการสนบัสนนุของ ธ.ก.ส. กรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นสหกรณ์ท่ี
มีพืน้ท่ีการดําเนินงานครอบคลมุทัง้จงัหวดั การดําเนินธุรกิจของ สกต. มีการดําเนินธุรกิจ 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจ
จดัหาสินค้ามาจําหน่าย 2) ธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก และ 3)ธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร แต่การ
ดําเนินธุรกิจของ สกต.ท่ีผ่านมา ถูกมองว่าการดําเนินงานไม่โปร่งใส มีการจดัหาสินค้าไม่ตรงความต้องการของ
สมาชิก มีการซือ้ตัว๋ปุ๋ ยเพ่ือรับเงินค่าส่งเสริมการขายจากคู่ค้า การแสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบ ขาดการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก ทําให้สมาชิกไม่รู้จักและไม่ทําธุรกิจด้วย นอกจากนัน้ยังขาดการตรวจสอบและการควบคุม
ภายในท่ีดี ทําให้เกิดการทจุริตขึน้ในหลาย สกต. แม้ว่าการดําเนินงานจะมีข้อบงัคบัและกําหนดระเบียบมาถือใช้ 
แตม่กัจะละเลยขาดการควบคมุ(ธ.ก.ส.,2558) โดยทัว่ไปการตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.ส่วนใหญ่นัน้ ท่ี
ประชุมใหญ่ของสมาชิก จะมีมติเลือกให้ ธ.ก.ส.เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ตามพระราชบญัญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 อีกทางหนึ่งก็คือการตรวจภาวะการเงินและการดําเนินงานของ สกต. โดย ธ.ก.ส.ในฐานะ
เจ้าหนี ้นอกเหนือจากการสอบบญัชีของผู้ตรวจบญัชีจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.(สกต.)บุรีรัมย์ จํากดั มีพืน้ท่ีการดําเนินงานครอบคลมุทัง้
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ และปริมาณธุรกิจสูงจําเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบและการ
ควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ และช่วยให้การปฏิบัติงานใน
ขัน้ตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม รวมทัง้ป้องปราม หรือลดความเสี่ยงลงให้เหลือน้อยท่ีสดุ ซึง่ระบบ
การตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ีดี ไม่ควรมีมากจนเกินไป หรือน้อยเกิ นไป และต้องแทรกอยู่ใน
กระบวนการปฏิบตัิงานตามปกติ และใช้อย่างถกูต้องเหมาะสม  

ผู้ วิจยัสนใจศกึษาเร่ือง “ระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. บุรีรัมย์ จํากดั” เพ่ือจะได้ทราบถึงการตรวจสอบและควบคมุภายในของ
สหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ระบบการตรวจสอบและแนวทางการควบคุมภายในท่ีแนะนําสําหรับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ ควรเป็นอย่างไร เพ่ือนําผลวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางให้สหกรณ์นําไปปฏิบตัิเพ่ือลดความ
เสียหาย และข้อบกพร่อง รวมทัง้สร้างความน่าเช่ือถือในการดําเนินงานของสหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากดั เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการตรวจสอบและมาตรฐานการควบคุมภายใน 
วา่เป็นอย่างไร 

2.เพ่ือแนะนําแนวทางการตรวจสอบและการควบคุมภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์
การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.บรีุรัมย์ จํากดั 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 กรมบญัชีกลาง(2546) ได้กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เป็นการกําหนดข้อปฏิบตัิหลกัๆ ของการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ประกอบไปด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานการปฏิบตัิงาน ดงันี ้
 1.  มาตรฐานด้านคณุสมบัติ ได้แก่ การกําหนดวตัถุประสงค์ อํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบของงาน
ตรวจ การกําหนดถงึความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม ในการปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิการตรวจสอบ
ภายในด้วยความเช่ียวชาญ ระมดัระวงัและรอบคอบ และการสร้างหลกัประกันคณุภาพและการปรับปรุงอย่าง
ตอ่เน่ือง 
 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ การบริหารงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดสัมฤทธ์ิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ การประเมินเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและปรับปรุงการปฏิบตัิงานขององค์กร  การวางแผนการตรวจสอบตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย การรวบรวม วิเคราะห์ ประเมิน และบนัทึกข้อมลูให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ การรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ ให้ผู้ ท่ี เก่ียวข้องได้ทราบ 
อย่างทนักาล การติดตามผลวา่ ได้นําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไปสูก่ารปฏิบตัิ และ การหารือกบั
ผู้บริหารองค์กรถงึสภาพความเสี่ยงท่ียงัคงมีอยู่ทีขององค์กร 
 
องค์ประกอบการควบคุมภายในตามแนวคดิของ COSO 
 จิณห์ระพีร์  พุ่มสงวน(2557) ได้กล่าวไว้ว่า COSO หรือ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission เป็นคณะกรรมการของสถาบนัทางวิชาชีพการบญัชี 5 สถาบนั
ในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
สมาคมผู้บริหารการเงิน สมาคมนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา และสมาคมนักบัญชีเพ่ือการบริหาร  ได้ร่วมกัน
ศกึษาวิจยัและพฒันาแนวคิดของการควบคมุภายใน และได้ให้ความหมายของการควบคุมภายในไว้ว่า  “การ
ควบคมุภายใน คือ กระบวนการปฏิบตัิงานท่ีถูกกําหนดร่วมกันโดย คณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนกังาน
ขององค์กรทกุระดบัชัน้ เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลวา่ วิธีการหรือการปฏิบตัิงานตามท่ีกําหนดไว้จะ
ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม” ดังนัน้ระบบการควบคุมภายใน จึงประกอบด้วยนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานท่ีกําหนดขึน้ในองค์กร เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุมีผลว่า กิจการขององค์กรจะสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ 
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 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(2547) ได้กล่าวไว้ว่า มาตรฐานการควบคุมภายในตามแนวคิดการ
ควบคมุภายในของ COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5  ประการ  ซึง่ผู้ กํากบัดแูลและฝ่ายบริหาร  จะต้องจดัให้
มีในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการควบคมุภายใน อนัได้แก่ 
  1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ซึง่ร่วมกัน
ส่งผลให้มีการควบคุมขึน้ในหน่วยรับตรวจ หรือทําให้การควบคุมท่ีมีอยู่ได้ผลดีขึน้หรือในทางตรงข้าม
สภาพแวดล้อมอาจทําให้การควบคมุย่อหย่อนลงได้ 
  2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ท่ีทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด 
  3.กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) หมายถึง นโยบายและวิธีการต่างๆ ท่ีฝ่ายบริหาร
กําหนดให้บุคลากรของหน่วยรับตรวจปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคมุความเสี่ยงและได้รับการตอบสนองโดยมีการ
ปฏิบตัิตาม 
  4.สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communications) หมายถึง ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเงินและข้อมลูข่าวสารอื่นๆ เก่ียวกบัการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจไมว่า่จะเป็นข้อมลูจากแหล่งภายใน
หรือภายนอก 
  5.การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการประเมินคณุภาพการปฏิบตัิงาน
และประเมินสิทธิผลของการควบคมุภายในท่ีวางไว้อย่างตอ่เน่ืองและอย่างสมํ่าเสมอ  
 
การควบคุมภายในของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์(2556) ได้กําหนดระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ในภาคการเกษตรแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 
 1.การควบคุมด้านบัญชี เป็นการกําหนดวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการป้องกนั ดแูลรักษา
สินทรัพย์และเอกสารหลกัฐานของสหกรณ์ให้ปลอดภยัจากการทุจริต ผิดพลาดทัง้ซึง่การควบคมุด้านบญัชีทําให้
การจดัทําบญัชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างถกูต้องและเช่ือถือได้ 
 2. การควบคุมด้านบริหาร เป็นการจดัแบ่งส่วนงานภายใน การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบการ
กําหนดระเบียบปฏิบตัิ วิธีการและมาตรการตา่ง ๆ ท่ีทําให้การดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ 1)การควบคมุด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย การ
ควบคุมด้านการจดัการ ทรัพยากรบุคคล การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบและนโยบาย การควบคุม
ด้านการเงิน และ  2)การควบคมุด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย การควบคมุด้านธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจําหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า ธุรกิจให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร และธุรกิจเงินรับฝาก  
 3. การควบคุมเฉพาะด้าน ได้แก่ การควบคมุด้านเงินลงทุนการควบคมุด้านท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
การควบคุมด้านเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ ยืม สมาชิกและทุนเรือนหุ้น รวมถึงการควบคุมด้านการใช้
โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มี 2 สว่น ประกอบด้วย 
 1.ประชากรท่ีใช้ในการสํารวจความคิดเห็น (เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1) คือ เจ้าหน้าท่ีลกูจ้างทัง้หมด
ของ สกต.บรีุรัมย์ จํากดั จํานวน 48 คน 
 2.ประชากรท่ีใช้ในการสนทนากลุ่ม (เพ่ือตอบวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2) คือ ข้าราชการและผู้ ท่ีปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้องกบั สกต.บุรีรัมย์ จํากดั จํานวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ จํานวน 3 คน 
เจ้าหน้าท่ีระดับหัวหน้าแผนกขึน้ไปของสหกรณ์ จํานวน 5 คน นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 1 คน 
นกัวิชาการตรวจบญัชีสหกรณ์ จํานวน 2 คน และพนกังาน ธ.ก.ส.ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์ จํานวน 3 คน 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเฉพาะระบบการตรวจสอบและการควบคมุภายในของ สหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จํากดั ในปีบัญชี 2558 (ปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการวิจยัตาม Figure 1 

 
Figure 1 Conceptual Framework 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 
 1. แบบเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือรวบรวมข้อมลูจาก เอกสาร หลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ เปรียบเทียบกบัมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบญัชีกลาง 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็นจากประชากรที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
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  2.1 แบบสอบถามเพ่ือสํารวจและประเมินการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ของสหกรณ์ 
  2.2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในของสหกรณ์ตามแนวคิด COSO  
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus group) รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือแนะนําแนวทางในการ
ตรวจสอบกิจการและการควบคมุภายในสําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบข้อมูลจากแบบเก็บรวมรวมข้อมูล กับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ของ
กรมบญัชีกลาง เพ่ือหาข้อสรุปวา่ระบบการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่ 

2. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามความคิดเห็น ด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือประเมินการควบคมุภายในท่ีมีอยู่ และประเมินองค์ประกอบการควบคมุ
ภายในตามแนวคิด COSO ของสหกรณ์ 

3. การวิเคราะห์เนือ้หา จากการสนทนากลุ่ม เพ่ือหาข้อสรุปการตรวจสอบและการควบคุมภายในท่ี
แนะนําสําหรับกบัการดําเนินงานของสหกรณ์ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลด้านประชากรของเจ้าหน้าท่ี สกต.บุรีรัมย์ จํากัด พบว่า เจ้าหน้าท่ีส่วนใหญ่ของ สกต.บุรีรัมย์ 
จํากดั ร้อยละ60.4 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 47.9 มีอายุอยู่ในช่วง 40 ปีถึงไม่เกิน 50 ปี ร้อยละ 68.8 เป็นเจ้าหน้าท่ี
ระดบัปฏิบตัิการ  จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรีร้อยละ 70.8  และมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานมากกวา่ 10 ปี 
ถงึร้อยละ 35.4 
 
ผลการเปรียบเทยีบข้อมูลการตรวจสอบกจิการกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง 
 การตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.บรีุรัมย์ จํากดั เป็นการตรวจสอบโดย พนกังานของ ธ.ก.ส.ท่ีได้รับ
มอบหมายจากท่ีประชมุใหญ่ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ใช้แนวทางการตรวจสอบกิจการ ภาวะทางการเงินและ
การดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ท่ีมีหนีเ้งินกู้ อยู่กับ ธ.ก.ส. เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ทําให้การ
ตรวจสอบกิจการ ไม่มีการกําหนดกฎบัตรและวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ไม่สามารถประกันคุณภาพการ
ตรวจสอบได้ รวมทัง้การไมไ่ด้ประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในและประเมินความเสี่ยงท่ีสําคญั ๆ การไม่มี
การรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ทําให้การแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีตรวจพบไม่ครบถ้วน ทําให้
ประเมินวา่การตรวจสอบการดําเนินงานของ สกต.บรีุรัมย์ จํากดั ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของกรมบญัชีกลาง 
 
ผลการประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ในแต่ละกจิกรรมการด าเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จ ากัด 
 ระบบการควบคุมภายในจากการประเมินการปฏิบัติงาน ท่ีจุดควบคุมของ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.(สกต.) บุรีรัมย์ จํากัด ในการควบคุมภายในด้านการบัญชี มีการควบคุมภายในอยู่ใน
ระดับดี  มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติเท่ากับ 3.74(S.D.=0.24) การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ มีการ
ควบคมุภายในอยู่ในระดบั ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบตัิเท่ากบั 3.21(S.D.=1.01) การควบคมุภายในด้าน
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การบริหารธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย มีการควบคุมภายในอยู่ในระดบั ดี มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติงานเท่ากับ 
3.39 (S.D.=0.49) การควบคมุภายในด้านการบริหารธุรกิจรวบรวมผลผลิต มีการควบคมุภายในอยู่ในระดบั ดี           
มีคา่เฉลี่ยในการปฏิบตัิ เท่ากบั 3.47(S.D.=0.46) และการควบคมุภายในเฉพาะด้าน มีการควบคมุภายในอยู่ใน
ระดบั ดี คา่เฉลี่ยในการปฏิบตัิ เท่ากบั 3.39(S.D.=0.91)  

สามารถประเมินระบบการควบคมุภายในของ สกต.บรีุรัมย์ จํากดั ได้วา่ การปฏิบตัิงานในกิจกรรมท่ีเป็น
จุดควบคมุของระบบการควบคุมภายในในแนวทางของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี
ของ สกต.บรีุรัมย์ จํากดั มีการปฏิบตัิเป็นสว่นใหญ่คอ่นข้างประจํา การควบคมุภายในอยู่ในระดบั ดี 
 
การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในของ สกต.บุรีรัมย์ จ ากัด ตามแนวคิดของ COSO 
 ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ยังไม่ผ่านมาตรฐานตามแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO 
กิจกรรมย่อยตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง  ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80.0) 
 ด้านการประเมินความเสี่ยง ยงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน แนวคิดการควบคมุภายในของ COSO กิจกรรม
ย่อยตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง  ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80.0) 
 ด้านกิจกรรมการควบคุม เป็นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ COSO  กิจกรรมย่อย
ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(ร้อยละ 80.0) 
 ด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคุมภายในของ 
COSO  กิจกรรมย่อยตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80.0) 
 ด้านการติดตามประเมินผล ยงัไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน แนวคิดการควบคมุภายในของ COSO กิจกรรม
ย่อยตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ี อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง  ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 80.0) 
 
การสรุปผลจากการสัมมนากลุ่มเพื่อแนะน าระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในส าหรับสหกรณ์ 
 ข้อสรุปในประเดน็ การตรวจสอบการดําเนินงานท่ีแนะนําสําหรับ สกต.บุรีรัมย์ จํากดั ด้านการได้มาของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด  (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ) ผู้ ตรวจสอบกิจการควรเป็นพนักงาน          
ธ.ก.ส.ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ของสหกรณ์ และควรมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองงานด้านตา่งๆ โดยตรง และด้านมาตรฐานการตรวจสอบ
(มาตรฐานการปฏิบตัิการตรวจสอบ) เห็นวา่การตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากดั ของผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ควรปฏิบตัิตามมาตรฐานการตรวจสอบ ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือสร้างคณุค่าเพ่ิม
ให้กบั สกต. และทําให้การดําเนินงานของ สกต.สมัฤทธ์ิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อสรุปในประเด็น การควบคุมภายในท่ีแนะนําสําหรับ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด เห็นว่า การควบคมุภายใน 
ตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานในจุดท่ีเป็นความเสี่ยงของการ
ดําเนินงาน มีความเหมาะสม แต่ควรมีการปรับปรุงในบางกิจกรรมเช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง และ
กิจกรรมการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคมุภายในของ COSO 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทยีบระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ สกต.บุรีรัมย์ จ ากัด 
 ระบบการตรวจสอบกิจการของ สกต.บุรีรัมย์ จํากัด ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ของกม
บญัชีกลาง และระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นการปฏิบตัิงาน ท่ีจดุควบคมุตามแนวทางการควบคมุภายในท่ีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์กําหนด อยู่ในระดบั ดี แต่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบการควบคมุภายในตาม
แนวคิดของ COSO ในด้านสภาพแวดล้อมการควบตมุ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล 
 
ระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่แนะน าส าหรับการด าเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์ จ ากัด 
 ระบบการตรวจสอบท่ีแนะนําสําหรับการดําเนินงานของ สกต.บุรีรัมย์จํากัด คือการตรวจสอบภายใน
ตามแนวทางมาตรฐานของกรมบญัชีกลาง โดยพนกังาน ธ.ก.ส.ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการควร
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ของสหกรณ์ และควรมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบและกลัน่กรองงานด้านต่างๆ โดยตรง และการควบคมุภายในท่ีแนะนํา
สําหรับ สหกรณ์  การคือวบคมุภายใน ตามแนวทางของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ซึง่เป็นการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ในจดุท่ีเป็นความเสี่ยงของการดําเนินงาน  แตค่วรมีการปรับปรุงใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคมุ กิจกรรมการ
ประเมินความเสี่ยง แลการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานแนวคิดการควบคมุภายในของ COSO 
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The Ability of Earnings, Cash Flow From Operation and Accurals in Predicting  
Future Cash Flows: A Case Study of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand 
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บทคัดย่อ 
งานศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาความสามารถของก าไรสุทธิ  กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงานและรายการคงค้าง (ผ่านตวัแบบวิธีการวดัค่ากระแสเงินสดแบบดัง้เดิม คือ ก าไรสทุธิบวกค่า
เสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงาน)ในการท านายกระแส         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในอนาคตของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี 
พ.ศ.  2548 – พ.ศ. 2558 (166  บริษัท) ผลการศกึษาพบวา่ก าไรสทุธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและ
รายการคงค้างตา่งมีความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคต  การเปรียบเทียบความสามารถในการ
ท านายกระแสเงินสดในอนาคตพบว่าก าไรสทุธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่ายมีความสามารถใน
การท านายกระแสเงินสดในอนาคตได้ดีท่ีสุด รองลงมาคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  ก าไรสุทธิและ
กระแสเงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงานตามล าดบั 

  
ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the ability of earnings, cash flow from operation  and 
accruals (pass to two traditional measures of cash flows i.e. net earnings plus depreciation and 
amortization expense and working capital from operation) in predicting future  cash flows of listed 
companies in the stock exchange of Thailand between 2005 - 2015 (166  firm-years).The results 
indicate that of net earnings, cash flow from operation and accurals have  predictability the cash flow 
future.Furthermore the comparison results reveal that net earnings plus depreciation and amortization 
expense have predictability the most best, next to cash flow from operation, net earnings, and 
working capital from operation respectively. 

 
 

Key Words: Cash flow from operation, earnings, net earnings plus depreciation and amortization expense, working capital  from  operation    
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ค าน า 
เ น่ืองจากการด า เ นินธุ ร กิจ ในปัจจุบัน เ ป็น ท่ีทราบดีว่ากระแส เ งินสดเป็นสิ่ ง ท่ีจ า เ ป็นและ                         

มีความส าคญัเป็นอย่างมากส าหรับธุรกิจ (Pike and Neale, 2003) และการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินสดมี
ประโยชน์มากมายส าหรับผู้ ใช้งบการเงินหรือนักลงทุนท่ีจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์สภาพคล่องในระยะสัน้ของ
กิจการ  เพ่ือประกอบการพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  เช่นผู้ ใช้งบการเงินหรือนกัลงทุนน ามาใช้วิเคราะห์และ
พิจารณาตดัสินใจเลือกซือ้หุ้นของกิจการตา่งๆ  เช่น การหาราคาท่ีแท้จริงของหุ้นสามญัโดยวิธีสมัพทัธ์ (Relative 
approach) ผู้ ให้กู้หรือเจ้าหนีอ้ื่นใช้ประกอบการพิจารณาการให้สินเช่ือ  นอกจากนีข้้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสด
เป็นข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจหลายประการ  เช่น  ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงิน
หรือนกัลงทนุตดัสินใจได้วา่กิจการมีเงินสดเพียงพอส าหรับการลงทนุในอนาคตหรือไม่ (กฤติยา ยงวณิชย์, 2556) 
ดงันัน้การท านายกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะเข้าสู่กิจการจึงมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับผู้ ใช้งบการเงินหรือ
นกัลงทุนซึง่แม่บทการบญัชีของ Financial Accounting Standards Board: FASB (1978) กล่าวไว้ว่า “ก าไร
สทุธิในปัจจบุนัสามารถท านายกระแสเงินสดในอนาคตได้ดีกว่ากระแสเงินสดในปัจจุบนั” ท าให้ในอดีตมีผู้ศกึษา
กนัอย่างกว้างขวาง  โดยมีผลการศกึษาท่ีสอดคล้องและสนบัสนุนแม่บทการบญัชีของ FASB ได้แก่ผลการศกึษา
ของภูริษา  พงษ์ไทกุล (2553), มณฑา  สทุธิพงศ์ (2553), Barth et al.  (2001), Dechow et al.  (1998), Kim 
and Kross (2005) and Takhtaei and Karimi (2013) ในขณะท่ีผลการศกึษาของ Bowen et al.  (1986) and 
Farshadfar et al. (2008) พบวา่กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานสามารถท านายกระแสเงินสดในอนาคตได้
ดีกว่าความสามารถในการท าก าไรซึ่งขัดแย้งกับค ากล่าวของ FASB  ส าหรับในประเทศไทยเองการได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา Hamberger crisis ท าให้ประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การบญัชีอย่างต่อเน่ืองซึง่แน่นอนว่าผลของการปรับเปลี่ยนย่อมส่งผลกระทบต่อข้อมลูท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน  
ท่ีอาจท าให้เปลี่ยนแปลงไป  ดังนัน้ผู้ ศึกษาจึงต้องการศึกษาความสามารถของก าไรสุทธิ  กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงานและรายการคงค้างในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตเพ่ือเป็นสิ่งยืนยนัความสามารถใน
การท านายกระแสเงินสดในอนาคตอนัเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งบการเงินหรือนกัลงทุนในการเลือกใช้ข้อมลูท่ีแสดง
อยู่ในงบการเงินและน าไปประกอบการตดัสินใจท่ีให้ประโยชน์สงูสดุ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศกึษาความสามารถของก าไรสทุธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและรายการคงค้างในการ

ท านายกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

วิธีการศึกษา 
ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาคือบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทัง้นีย้กเว้นบริษัทท่ี 

จดทะเบียนในตลาดเอม็ เอ ไอ (MAI) บริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหวา่งการฟืน้ฟูการด าเนินงาน  บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่ม
เงินทนุหลกัทรัพย์  และบริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมการเงิน  เน่ืองจากบริษัทท่ีจดทะเบียนในกลุม่อตุสาหกรรมกลุ่ม
เงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินมีลักษณะของรายการค้าท่ีแตกต่างไปจากบริษัท            
จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น  กล่าวคือ  มีรายการบางรายการสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นมากอาทิเช่น  
รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  รายการเงินลงทนุ  เป็นต้น  
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 ข้อมลูท่ีศกึษาเป็นข้อมลูทุติยภูมิแบบรายปี (Panel data)  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 – 2558  จ านวน 166 
บริษัท 1,826  ข้อมลู  บนฐานข้อมลู Datastream เป็นระยะเวลา  11  ปี  และแบ่งการศกึษาออกเป็น  2 ช่วงเวลา
เพ่ือเป็นการยืนยันว่าข้อมูลสามารถน ามาใช้ในการท านายได้ทุกช่วงเวลาซึ่งจะให้ข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ
มากกวา่การทดสอบในช่วงเวลาเดียว  โดยท าการทดสอบข้อมลูช่วงเวลาเดียวกนั (Within sample) ตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2548 – 2555 เป็นการน าข้อมลูปีปัจจุบนัไปท านายกระแสเงินสดในปีถดัไป 1 ปี  โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Correlation matrix) โดยวิธีประมาณค่าแบบ OLS และทดสอบข้อมูลต่างช่วงเวลากัน                      
(Out-of-sample) ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2556 – 2558  จะพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของ Theil inequality coefficient เป็น
คา่พยากรณ์ความสามารถในการท านายทางสถิติซึง่ควรมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายได้ดี
จะต้องมีค่า Theil inequality coefficient น้อยท่ีสดุ และค่า Bias proportion กบัค่า Variance proportion ควร
ต ่ากวา่คา่ Theil inequality coefficient  และคา่  Covariance proportion (Farshadfar et al, 2008) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา   

ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษามีดงันี ้
1. ก าไรสทุธิก่อนรายการพิเศษ (EARNS) ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทนุ 
2. ก าไรสทุธิบวกคา่เสื่อมราคาและประมาณการคา่ใช้จ่าย (EDPR) วิธีวดัคา่กระแสเงินสดแบบดัง้เดิม  
3. กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงาน (WCFO)  วิธีวดัค่ากระแสเงินสดแบบดัง้เดิมอีกวิธีหนึ่ง  

ค านวณจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หมนุเวียนยกเว้นเงินสดลบด้วยการเปลี่ยนแปลงของหนีส้ินหมนุเวียน  
4. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO) เป็นกิจกรรมหลกัท่ีก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ  
ทัง้ 4  ตวัแปรท่ีน ามาศกึษาข้างต้นเป็นตวัแบบท่ีมีผู้ นิยมใช้ในการศกึษา  โดยก าหนดเป็นสมมติฐานเพ่ือ

การวิจยัได้ 4 สมมติฐาน  ดงันี ้
ตวัแบบท่ี  1 0 1 1it it itCFO EARN        
ตวัแบบท่ี  2  0 1 1it it itCFO EDPR         
ตวัแบบท่ี  3 0 1 1it it itCFO WCFO       
ตวัแบบท่ี  4 0 1 1it it itCFO CFO        
โดยท่ี  i คือ บริษัทแต่ละบริษัท, t คือ ปีพ.ศ.ในแต่ละปีท่ีน ามาท าการทดสอบ, 0 0 0 0, , ,     คือ  

ค่าคงท่ี, 1 1 1 1, , ,      คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย, i  คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน, หมายเหต ุ ทุกตวัแปร
หารด้วยสินทรัพย์รวม ณ วนัสิน้ปี 

 
การทดสอบข้อมูลและการหาค่าความเช่ือม่ัน       

ในเบือ้งต้นจะท าการตรวจสอบความน่ิงของข้อมลู (Stationary) โดยใช้การทดสอบ Panel unit root ของ 
Levin, Lin, and Chu Test, Fisher- ADF และ Fisher-PP  เพ่ือป้องกนัการเกิดปัญหา Spurious problem หรือ
ปัญหาความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีไม่ใช่ความสมัพนัธ์ท่ีแท้จริง   ผลการทดสอบ
พบวา่ก าไรสทุธิ (EARN)  ก าไรก่อนรายการพิเศษบวกคา่เสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย (EDPR)  กระแส
เงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงาน (WCFO) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน(CFO) มีความน่ิงของ
ข้อมูลท่ีระดบั levels หรือ l(0) จึงสามารถน าข้อมูลมาใช้ในสมการได้ หลงัจากนัน้ได้ท าการทดสอบ Pooled 
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Estimation, Fixed Effect Model และ Random Effect Model โดยวิธี Hausman Test  และวิธี Redundant 
Fixed Effect Test  เพ่ือเป็นการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการประมาณค่าแบบไหนท่ีให้ผลการประมาณค่าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากกว่ากันผลการทดสอบพบว่าการประมาณค่าแบบจ าลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือวิธี Random 
Effect Model ซึง่ผลการทดสอบสถิติไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ  99  ประกอบกบั
แบบจ าลองแบบ Random Effect Model  ไมเ่กิดปัญหา autocorrelation  จากการดคู่าทางสถิติ d ของ Durbin-
Watson ซี่งมีคา่อยู่ท่ี 2.05 และแบบจ าลองตามวิธี Random Effect Model มีผลการประมาณคา่สมัประสิทธ์ิของ         
ตวัแปรท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัแบบจ าลองตามวิธี Pooled Regression Model  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นในรูปของค่าสถติเิชงิพรรณา 

Table  1 Descriptive  statistics 
 Mean Median Minimum Maximum Std.Dev. Observation 

CFO1 0.079 0.076 -0.222 0.495 0.112 1,826 
EARN 0.047 0.051 -0.304 0.299 0.086 1,826 
EDPR 0.089 0.087 -0.271 0.455 0.097 1,826 
WCFO 0.095 0.083 -0.354 0.560 0.147 1,826 
CFO 0.081 0.078 -0.220 0.498 0.112 1,826 

การศึกษานีไ้ด้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลตวัอย่าง  ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2548 – 2558 จ านวน  166  บริษัท 
1,826  ข้อมลู พบวา่กระแสเงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและก าไร
สทุธิก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย มีการเปลี่ยนแปลงขึน้ลงได้ง่ายกว่าก าไร
สทุธิซึง่เป็นอีกเหตผุลหนึง่ท่ีใช้ตวัแปรเหล่านีม้าใช้ในการท านายกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานในอนาคต
ซึง่สอดคล้องกบังานของมณฑา  สทุธิพงศ์ (2553) และ Barth et al. (2001) นอกจากนีจ้ากความสมัพันธ์
ดงักล่าวพบว่าก าไรสุทธิ  ก าไรสุทธิก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย กระแส               
เงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีปรับตวัเพ่ิมขึน้หรือลดลงจะส่งผล
ตอ่กระแสเงินสดในอนาคตท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงตามไปด้วย 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
จากการทดสอบความสามารถของก าไรสทุธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและรายการคงค้าง

ในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตด้วยวิธีประมาณค่าก าลงัสองน้อยท่ีสดุ (OLS) ของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2555 ซึง่เป็นการทดสอบข้อมลูในช่วงเวลาเดียวกัน 
(Within sample) พบว่าเมื่ออัตราก าไรสุทธิ  ก าไรสุทธิก่อนรายการพิเศษบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมขึน้หรือ
ลดลงร้อยละ  1 จะท าให้กระแสเงินสดในอนาคตเพ่ิมขึน้หรือลดลงร้อยละ 34.30  51.40 11.40 และ 51.30 
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ตามล าดบั (Table 2) อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ  99  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาค่า Adjusted 
2

R จะสรุปได้วา่อตัราก าไรสทุธิ  ก าไรสทุธิก่อนรายการพิเศษบวกคา่เสื่อมราคาและประมาณการคา่ใช้จ่าย  กระแส
เงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงานและกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดในอนาคตเพียงร้อยละ 6, 19, 2 และ 26  ตามล าดบั 

ส่วนการทดสอบข้อมูลต่างช่วงเวลากัน (Out-of-sample) ในช่วงปี พ.ศ. 2556  –  2558 เพ่ือดู

ประสิทธิภาพในการท านายของตวัแปรโดยดูค่าสมัประสิทธ์ิของ Theil inequality coefficient ท่ีควรมีค่าอยู่

ระหวา่ง 0 – 1 และคา่ Bias proportion กบัคา่ Variance proportion ควรต ่ากวา่คา่ Theil inequality coefficient  

และคา่  Covariance proportion  พบวา่ทัง้  4  ตวัแบบเป็นตวัแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการท านายกระแสเงินสด

ในอนาคต  และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการท านายท่ีดีท่ีสดุ (Table 3) พบว่าก าไรสทุธิก่อนรายการพิเศษ

บวกด้วยค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่ายมีประสิทธิภาพในการท านายได้ดีท่ีสดุ (0.368)  รองลงมาคือ

ก าไรสุทธิ (0.375)  กระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงาน (0.391) และกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ด าเนินงาน (0.401)  ตามล าดบั  

Table  2  Results from within sample forecasting tests (2005-2012) 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

EARN 0.343*, (0.036)    
EDPR  0.514*, (0.029)   
WCFO   0.114*, (0.020)  
CFO    0.513*, (0.021) 

Adjusted 
2

R  0.065 0.190 0.027 0.262 

F-statistic         80.674       272.489          31.865        411.274 
Durbin-watson 1.804 1.902 1.810 2.270 

* Statistically Significant at 0.01, () is Standard error  
Table 3  Results from out of sample forecasting tests (2013-2015) 

Theil inequality coefficient 0.375        0.368          0.391        0.401 
Bias proportion   0.014   0.007 0.010         0.001 
Variance proportion   0.290   0.311 0.264         0.370 
Covariance proportion   0.696   0.681 0.726         0.629 

ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในการท านาย  
การศกึษาโดยรวมตวัแปรอิสระทัง้  4  ตวัอยู่ในสมการเดียวส าหรับข้อมลู Panel data นัน้จะต้องท าการ    

ตรวจสอบความสัมพันธ์เบือ้งต้นของตัวแปรต่างๆ  หรือปัญหา Multicollinearity เพ่ือดูว่าตัวแปรทุกตัวมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 และควรมีคา่ไมเ่กิน 0.8 (Devore & Peck, 1993) ผลการทดสอบ
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ปรากฎว่าความสามารถของก าไรสุทธิ (EARN) และก าไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย 
(EDPR) มีความสมัพนัธ์กนัมากกวา่  0.8 (Table 4)  

 
Table 4 Test of Pearson Correlation 

 CFO1 EARN EDPR WCFO CFO 
CFO1 1     
EARN 0.484* 1    
EDPR 0.580* 0.940* 1   
WCFO 0.319* 0.381* 0.413* 1  
CFO 0.542* 0.550* 0.653* 0.406* 1 

* Statistically Significant at 0.01 
ดงันัน้ในการทดสอบความสมัพนัธ์เพ่ือดคูา่สมัประสิทธ์ิของตวัแบบท่ีทดสอบวา่ตวัแบบไหนมีคา่มากกว่า

แสดงว่ามีความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตได้ดีกว่าโดยรวมตวัแบบเป็นสมการเดียวจะต้อง
แยกตัวแปรอิสระคือความสามารถของก าไรสุทธิ (EARN) และก าไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการ
คา่ใช้จ่าย (EDPR) ออกจากสมการดงันี ้

ตวัแบบท่ี  5 0 1 1 2 1 3 1it it it it itCFO EARN WCFO CFO              
ตวัแบบท่ี  6  0 1 1 2 1 3 1it it it it itCFO EDPR WCFO CFO              

Table 5  Results from within sample forecasting tests (2005-2012) 
 Model  5                         Model  6 

EARN                   0.293*, (0.034)   
EDPR   0.411*, (0.033) 
WCFO                   0.065*, (0.026)                     0.045*, (0.018) 
CFO                   0.361*, (0.018) 0.258*, (0.028) 

Adjusted 
2

R  0.310 0.349 

F-statistic 173.414 
2.208 

206.560 
2.201 Durbin-watson 

* Statistically Significant at 0.01, () is Standard error 
Table 6 Results from out of sample forecasting tests (2013-2015) 
Theil inequality coefficient       0.370   0.359 
Bias proportion 0.004     0.003 
Variance proportion 0.313     0.317 
Covariance proportion 0.681     0.679 
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ผลการทดสอบพบว่าก าไรสุทธิและก าไรสุทธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการใช้จ่ายต่างก็มี

ความสมัพนัธ์กบักระแสเงินสดในอนาคตในเชิงบวกท่ีระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ  99 โดยมีค่า Adjusted 
2

R ท่ี

ร้อยละ  31.00 และร้อยละ  34.90  ตามล าดบั และไมเ่กิดปัญหา autocorrelation มีคา่ Durbin-watson ท่ี  2.20 

ทัง้สองตวัแบบ  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตพบว่าก าไรสุทธิบวกค่า

เสื่อมราคาและประมาณการใช้จ่ายมีความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตได้ร้อยละ  41.10 ดีกว่า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีอธิบายได้เพียงร้อยละ  25.80 (Model 6) สอดคล้องกบัค่าสมัประสิทธ์ิ

ของ Theil inequality coefficient ท่ีมีค่าต ่ากว่าตวัแบบท่ี 5 แสดงว่าตวัแบบท่ี 6 มีประสิทธิภาพในการท านายท่ี

ดีกว่า  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตของก าไรสทุธิกบักระแสเงินสดจาก

กิจกรรมด าเนินงานพบว่ากระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีความสามารถในการท านายกระแสเงินสดใน

อนาคตได้ร้อยละ  36.10  ดีกวา่ก าไรสทุธิท่ีสามารถอธิบายได้เพียงร้อยละ 29.30 ซึง่ผลการศกึษาท่ีได้สอดคล้อง

กบังานของ Bowen et al. (1986) and Farshadfar et al. (2008) แต่ขัดแย้งกบัผลการศกึษาของภูริษา                  

พงษ์ไทกุล (2553), มณฑา  สทุธิพงศ์ (2553), Barth et al.  (2001), Dechow et al.  (1998), Kim and Kross 

(2005) and Takhtaei and Karimi (2013) อาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินการ

บัญชีท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง  ส่วนกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการด าเนินงานมีความสามารถในการท านาย

กระแสเงินสดในอนาคตได้น้อยท่ีสดุทัง้ตวัแบบท่ี  5 และตวัแบบท่ี  6 

สรุป 
  การศึกษาความสามารถของก าไรสุทธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานและรายการคงค้าง     
(ผ่านตวัแบบวิธีการวดัค่ากระแสเงินสดแบบดัง้เดิม คือ ก าไรสทุธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย
และกระแสเงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงาน) ในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  พบว่าก าไรสุทธิ  ก าไรสทุธิบวกค่าเสื่อมราคาและประมาณการค่าใช้จ่าย  
กระแสเงินสดหมนุเวียนจากการด าเนินงาน  และกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานตา่งมีความสามารถในการ
ท านายกระแสเงินสดในอนาคต   หากเปรียบเทียบความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตพบว่า
ก าไรสทุธิบวกคา่เสื่อมราคาและประมาณการคา่ใช้จ่ายมีความสามารถในการท านายกระแสเงินสดในอนาคตท่ีดี
ท่ีสุด  รองลงมาคือกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  ก าไรสุทธิและกระแสเงินสดหมุนเวียนจากการ
ด าเนินงาน ตามล าดบั   
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บทคัดย่อ 

 มลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งท่ีมีผลกระทบต่อคณุภาพชีวิตของประชาชน การศกึษา
นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามจาก
ตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนโดยรอบพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง จ านวน 640 ชุด โดยใช้
แบบจ าลองโพรบิท (Probit) ในการวิเคราะห์ ผลการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสขุภาพ
อันเกิดจากมลพิษทางอากาศ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติร้อยละ 10 ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ระยะห่างระหว่างท่ีพักอาศัยกับนิคมอุตสาหกรรม จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นเด็ก จ านวนสมาชิก
ครอบครัวท่ีเป็นผู้สงูอายุ ประเภทท่ีพกัอาศยัเป็นบ้าน ค่าใช้จ่ายในการป้องกนัปัญหาสขุภาพ และการให้ค าแนะน าเพ่ือ
ป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศอย่างถกูวิธี ดงันัน้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องควรก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการ
ปัญหา เช่น การก าหนดเขตท่ีพกัอาศยัให้ห่างจากพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุในระดบัท่ีเหมาะสม เป็นต้น 
 

ABSTRACT 
 Air pollution was a problem affecting well-being of a number of people. This study aimed to analyze 
factors impacting the possibility to create health problems from air pollution for a number of people in 
communities around Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province. The study collected information by using 
questionnaires distributed to 640 samples in Map Ta Phut community. Moreover, this study applied a probit 
model to analyze factors affecting the possibility to create health problems. The result showed that factors 
affecting illness of household at the statistical significance level of 0.10 were gender, age, education, 
occupation (officers of private company), distance between residence and Industrial Estate, number of children 
and number of elderly in family, type of residence (house), preventive expenses from health problems and 
properly preventive advising for air pollution. Therefore, government agencies should provide policy to manage 
problems e.g. residential zoning.  
 
Key Words: Health Problems, Air Pollution 
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ค าน า 

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีนิคมอตุสาหกรรมจ านวน 49 แห่ง ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศรวม 16 
จงัหวดั (การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2557) จากการที่มีนิคมอตุสาหกรรมเกิดขึน้ ท าให้ผู้ประกอบการ
มีความสะดวกในการผลิตและขนส่งสินค้า ท าให้มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเลือกตัง้โรงงานในพืน้ท่ีนิคม
อุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ภายในนิคมอุตสาหกรรมมีการลงทุนในอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่ง
กระบวนการผลิตในอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ต้องใช้สารเคมีเป็นสารตัง้ต้นในการผลิตทัง้สิน้ ดงันัน้ พืน้ท่ีบริเวณนิคม
อตุสาหกรรมและชุมชนโดยรอบมกัประสบปัญหามลพิษเกิดขึน้ ดงัเช่นในกรณีของนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง (วิษณ ุบญุมารัตน์, 2555) 

จากการตรวจสอบพืน้ท่ีภายในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุดและพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบเมื่อเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2549 โดยกรมควบคมุโรคพบวา่ มีสารอินทรีย์ระเหยง่าย เป็นกรด และสารโลหะหนกัปนเปือ้นในอากาศ ใน
ดิน และในน า้ ซึง่สารเคมีดงักลา่วมีอนัตรายตอ่ร่างกายทัง้แบบเฉียบพลนัและเรือ้รัง โดยท าให้ระคายเคืองผิวหนงั 
ระบบทางเดินหายใจ ระบบเลือด ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ และบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง 
(กรมควบคมุโรค, 2550) ประกอบกบัการเก็บข้อมลูอตัราการเข้ารับบริการรักษาโรคของประชาชนจงัหวดัระยอง 
ของส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง ในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีผู้ ป่วยในจงัหวดัระยองเข้ารับการรักษาอาการ
เจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจ านวนมาก ซึง่มีความสอดคล้องกบัข้อมลูจ านวนผู้ ป่วยนอก ซึ่งหาก
จ าแนกตามสาเหตุชนิดโรคในจังหวดัระยองตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2550-2553 ท่ีพบว่ามีผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาอาการ
เจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจเป็นจ านวนมากท่ีสดุ นอกจากนีข้้อมลูจากโรงพยาบาลมาบตาพุด (2556) 
ซึง่แสดงสถิติกลุม่โรคของผู้ ป่วยนอกท่ีเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมาบตาพดุในช่วงปี พ.ศ. 2550–2554 พบว่า
มีอตัราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาบตาพุดเก่ียวกบัโรคระบบทางเดินหายใจสูงเป็นอนัดบัหนึ่ง จาก
ข้อมลูข้างต้นบ่งชีไ้ด้วา่ประชาชนท่ีอาศยับริเวณชมุชนโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุประสบปัญหาสขุภาพ
เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของ
อตุสาหกรรมในพืน้ท่ี 

จากปัญหามลพิษทางอากาศดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านสขุภาพของประชาชนอย่างมาก 
ดงัมีงานวิจยัท่ีได้ประเมินมูลค่าต้นทุนทางสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศ อาทิ คงศกัด์ิ ภีระค า (2550) ได้
ประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ีมีต่อสุขภาพของผู้ ป่วยระบบทางเดิน
หายใจในอ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมของการเจ็บป่วยอนัเน่ืองจากมลพิษ
ทางอากาศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,000 บาทต่อคนต่อปี การศกึษาของธเนศ ยอดเกิด (2554) ท่ีได้ประเมิน
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตต าบล
หนองโพ อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์ ซึง่พบวา่ประชาชนสว่นใหญ่มีปัญหาทางสขุภาพเก่ียวกบัระบบทางเดิน
หายใจ โดยต้นทนุทางตรง หรือคา่รักษาพยาบาล คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 1,466 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ีต้นทุน
ทางอ้อม หรือการสูญเสียการได้รับค่าแรงในการท างานมีมูลค่าประมาณ 2 ,196 บาทต่อคนต่อปี เช่นเดียวกับ
การศกึษาของปิโยรส ยงัอยู่ดี (2555) ท่ีได้ประเมินต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบของมลพิษทางอากาศท่ี
มีตอ่สขุภาพของผู้ ป่วยระบบทางเดินหายใจในอ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่พบวา่ต้นทนุทางตรงของผู้ ป่วย
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โรคระบบทางเดินหายใจมีมูลค่าประมาณ 20 ,167 บาทต่อคนต่อปี ในขณะท่ีต้นทุนทางอ้อมคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 4,084 บาทตอ่คนตอ่ปี 

นอกจากนีมี้การศกึษาของ Linda (2001) ท่ีได้ศึกษาเทคโนโลยีในการป้องกันและวิเคราะห์สวสัดิการ
ของการเปลี่ยนแปลงคณุภาพของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพของผู้บริโภคภายใต้ความไม่แน่นอน โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัการเกิดปัญหาสขุภาพ ซึง่พบว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกนัการเกิด
ปัญหาสุขภาพของประชาชนขึน้อยู่กับปัญหามลพิษท่ีส่งผลให้คณุภาพของสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 
และค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพมีผลในทิศทางตรงกันข้ามกับการเกิดปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนด้วย ซึง่สอดคล้องกบังานของ Quah (2003) ท่ีศกึษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของมลภาวะทางอากาศ
ท่ีมีผลต่อสขุภาพ เพ่ือประเมินความสมัพนัธ์ระหว่างผลกระทบต่อสขุภาพของมลภาวะทางอากาศต่ออตัราการ
ตายอตัราการป่วยของประชาชนในประเทศสิงคโปร์ ซึง่การศกึษาพบว่า มลภาวะทางอากาศในประเทศสิงคโปร์
ก่อให้เกิดต้นทนุทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

อีกทัง้มีงานวิจัยอีกจ านวนมากท่ีใช้วิธีการประเมินด้วยเหตุการณ์สมมติ (Contingent Valuation 
Method: CVM) เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนทางสุขภาพ หรือต้นทุนทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการมี
คณุภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น Alberini et al. (1997) ได้ท าการประเมินผลกระทบด้านสขุภาพในประเทศ
ไต้หวนั เพ่ือประเมินมลูค่าความพึงพอใจท่ีจะจ่ายเพ่ือหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย โดยพบว่าค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
ปัญหาสขุภาพมีผลตอ่การเกิดการเจ็บป่วย การศกึษาของ Wang et al. (2006) ท่ีประเมินค่าความเต็มใจจ่ายใน
การยกระดบัคุณภาพอากาศในเขตเมืองของกรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะท่ีประเทศแถบยุโรปมี
การท าวิจัยเก่ียวกับการยกระดบัคณุภาพอากาศเช่นเดียวกนั เช่น ประเทศสวีเดน Carlson (2000) ได้ประเมิน
มลูคา่ความเตม็ใจจ่ายในการปรับปรุงคณุภาพอากาศ 

หากพิจารณาถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเกิดการเจ็บป่วยจากกมลพิษทางอากาศ มีงานวิจยัอีกจ านวนมากท่ี
ท่ีได้ท าการศกึษาในประเด็นดงักล่าว เช่น การศกึษาของ Marilena (2008) และ Jonathan (2004) ได้ศกึษา
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดการเจ็บป่วยจากกมลพิษทางอากาศ พบว่า อายุ ระยะห่างจากท่ีพักอาศยัถึงจุดก าเนิด
มลพิษ อาชีพ และนโยบายของรัฐบาล มีผลตอ่การเกิดการเจ็บป่วยจากกมลพิษทางอากาศของกลุม่ตวัอย่าง 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนผู้ ได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนนัน้จะต้องให้
ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา โดยประชาชนผู้ ได้รับ
ผลกระทบจ าเป็นต้องทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจ็บป่วย ซึง่เป็นปัญหาสุขภาพอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการมีสว่นร่วมพฒันาท้องถ่ินของตนเองตอ่ไป 

การศกึษาครัง้นี ้จึงต้องการศกึษาว่าปัจจัยใดมีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาทางด้านสุขภาพของ
ประชาชนอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ถึงปัจจยัดงักล่าวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้เป็นไปตามความเหมาะสม อีกทัง้เพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายบริหารจัดการปัญหาด้าน
สุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจากมลพิษในพืน้ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวดัระยอง อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ตอ่ไปในอนาคต 
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วิธีการศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา 
 ปัญหาทางด้านสุขภาพในการศกึษาครัง้นีพิ้จารณาเฉพาะกลุ่มโรคท่ีเก่ียวข้องกับระบบทางเดินหายใจ 
จ านวน 7 กลุ่มโรค คือ โรคหอบหืด โรคฝุ่ นจบัปอด โรคภูมิแพ้ โรคมะเร็งปอด โรคไซนสั โรคปอดจากการท างาน 
และวัณโรคทุกชนิด เท่านัน้ซึ่งมิได้รวมถึงผลกระทบทางด้านจิตใจ โดยพืน้ท่ีท่ี ศึกษาคือบริเวณชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง เน่ืองจากเป็นชมุชนโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง 
การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2556 จ านวน 640 ตวัอย่าง บริเวณชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยค านวณจ านวน
ตวัอย่างครัวเรือนในแต่ละชุมชนตามสดัส่วนของจ านวนครัวเรือน และใช้วิธีการคดัเลือกจ านวนตวัอย่างแบบ
บังเอิญ ซึ่งการส ารวจใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม อันประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ-สงัคมของผู้ถูกสอบถามซึง่เป็นตวัแทนครัวเรือน ข้อมลูเก่ียวกบัผลกระทบท่ีได้รับในด้านสขุภาพ และ
ต้นทุนด้านสขุภาพอนัเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ ข้อมลูเก่ียวกบัความตระหนกัต่อปัญหาด้านสุขภาพอนั
เกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในด้านต่างๆท่ี
เก่ียวกับการป้องกันปัญหาสุขภาพอันเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ และข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากปัญหามลพิษทางอากาศ 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศของ
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณโดยรอบนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ใช้ข้อมลูปฐมภูมิจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ โดยใช้แบบจ าลองโพรบิท (Probit) ซึง่แสดงความสมัพนัธ์ดงันี ้

Prob(ILL) = f(GEN, AGE, EDU, OCC1, OCC2, OCC3, OCC4, OCC5, OCC6, OCC7, DIST, 
FAMKID, FAMOLD, HOME1, HOME2, TCEXP,  INFOR, ADVI, SERV) 

โดย ILL คือ การประสบปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง โดยก าหนดให้  

  0 = ไมป่ระสบปัญหาสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ 
1 = ประสบปัญหาสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ พิจารณาจากการ
ท่ีครัวเรือนของผู้ ตอบแบบสอบถามมีผู้ ประสบปัญหาสุขภาพจาก
มลพิษทางอากาศ อย่างน้อย 1 คน 

Prob(ILL=1) คือ  ความน่าจะเป็นท่ีจะประสบปัญหาสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ 
GEN  คือ เพศ โดยก าหนดให้ 1 = หญิง 0 = ชาย 
AGE  คือ อายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) 
EDU  คือ ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม (ปี) 
OCCi คือ อาชีพท่ี i โดย i = 1,2,3,...,7 คือ อาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว เกษตรกรหรือ
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ประมง ว่างงานหรือก าลงัหางาน พ่อบ้านหรือแม่บ้าน และรับจ้าง
ทัว่ไป โดยก าหนดให้  

  1 = ประกอบอาชีพดงักลา่ว 0 = ไมไ่ด้ประกอบอาชีพดงักลา่ว 
  โดยนกัเรียนและนกัศกึษาเป็นอาชีพฐาน 
DIST คือ ระยะห่างจากท่ีพกัถงึนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ (กิโลเมตร) 
FAMKID คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นเดก็ (คน) 
FAMOLD คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีเป็นผู้สงูอายุ (คน) 
HOMEi คือ ประเภทท่ีอยู่อาศยัแบบ i โดย i = 1,2 คือ อาคารคอนโดมิเนียมหรือ 

อพาร์ตเมนต์ และบ้าน ตามล าดบั โดยก าหนดให้  
  1 = เป็น  0 = ไมเ่ป็น 
  โดยท่ีอยู่อาศยัประเภทอาคารพาณิชย์เป็นตวัแปรฐาน 
TCEXP คือ ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากมลพิษทาง

อากาศ (บาทตอ่ปี) 
INFOR คือ ระดับความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลเก่ียวกับปัญหา

มลพิษทางอากาศท่ีไมบิ่ดเบือน ซึง่คิดจากคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 
0-5 คะแนน 

ADVI คือ ระดับความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกัน
ปัญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี ซึ่งคิดจากคะแนนเฉลี่ย อยู่
ระหวา่ง 0-5 คะแนน 

SERV คือ ระดบัความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐจดัหาบริการเพ่ือให้บริการ
การป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศแก่ประชาชนในชุมชน เช่น 
บริการรถตรวจสขุภาพเคลื่อนท่ี บริการฉีดน า้ล้างฝุ่ น เป็นต้น ซึง่คิด
จากคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหวา่ง 0-5 คะแนน 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อโอกาสในการประสบปัญหาทางด้านสขุภาพของ

ครัวเรือนอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง โดยใช้แบบจ าลองโพรบิท 
(Probit) พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อโอกาสในการประสบปัญหาสุขภาพอันเกิดจากมลพิษทางอากาศ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 10 ได้แก่ เพศ (GEN) อายุ (AGE) การศึกษา (EDU) อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
(OCC2) ระยะห่างระหวา่งท่ีพกัอาศยักบันิคมอตุสาหกรรม (DIST) จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นเดก็ (FAMKID) 
จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นผู้สงูอายุ (FAMOLD) ลกัษณะท่ีพักอาศยัแบบบ้าน (HOME2) ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกนัปัญหาสขุภาพ (TCEXP) และการให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศอย่างถกูวิธี (ADVI)  

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการเจ็บป่วย
มากกวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีเป็นเพศชาย ร้อยละ 16 ซึง่อาจเป็นเพราะเพศหญิงมีภมูิต้านทานตอ่ความเจ็บป่วยต ่ากว่า
เพศชาย และความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยมีผลในทิศทางเดียวกบัอาย ุกลา่วคือเมื่ออายุเพ่ิมขึน้ 1 ปีจะส่งผลให้
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ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.4 เพราะผู้สงูอายุมีภูมิต้านทานน้อยกว่ากลุ่มคนวยักลางคน (วยั
ท างาน) ในด้านการศกึษาพบวา่ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยมีผลในทิศทางเดียวกบัระดบัการศกึษา กล่าวคือ 
เมื่อระดับการศึกษาเพ่ิมขึน้ 1 ปี จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยจะเพ่ิมขึน้ไปร้อยละ 2 อาจ
เน่ืองมาจากกลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาสงูมกัมีความเครียดและความวิตกกงัวลมากส่งผลให้มีความเสี่ยงท่ี
จะเกิดการเจ็บป่วยได้ นอกจากนีเ้มื่อพิจารณาด้านอาชีพ พบว่าพนกังานบริษัทเอกชนมีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
การเจ็บป่วยน้อยกว่าอาชีพนกัเรียนนกัศกึษา ซึง่เป็นตวัแปรฐานอยู่ร้อยละ 12 เน่ืองจากพนกังานบริษัทเอกชน
ย่อมมีสวสัดิการด้านสุขภาพของสถานประกอบการให้ความดแูล อีกทัง้มีรายได้ในการดูแลสุขภาพอนามยัของ
ตนเอง จงึท าให้โอกาสเกิดการเจ็บป่วยน้อยกว่าอาชีพนกัเรียนนกัศกึษาซึง่ยงัไม่มีรายได้และประสงการณ์ในการ
ด าเนินชีวิตเท่าท่ีควร 

เมื่อพิจารณาระยะทางระหว่างท่ีพกัอาศยักบันิคมอตุสาหกรรม กบัโอกาสในการประสบปัญหาสขุภาพ 
พบว่ามีความสัมพันธ์กันในทิศทางทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เมื่อระยะทางระหว่างท่ีพักอาศัยกับนิคม
อตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้ 1 กิโลเมตร จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยลดลงร้อยละ 8 เพราะครัวเรือนท่ีมี
ระยะห่างระหวา่งท่ีพกัอาศยักบันิคมอตุสาหกรรมมากกวา่จะมีโอกาสได้รับมลพิษจากนิคมอตุสาหกรรมน้อยกว่า
ครัวเรือนท่ีมีท่ีพกัอาศยัอยู่ใกล้กบันิคมอตุสาหกรรม 

ส าหรับจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเดก็กบัความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วย พบว่ามีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เมื่อจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นเด็กเพ่ิมขึน้ 1 คน จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นใน
การเจ็บป่วยเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผู้สงูอายุ กล่าวคือ 
เม่ือจ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นผู้สงูอายเุพ่ิมขึน้ 1 คน จะสง่ผลให้ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยเพ่ิมขึน้ร้อย
ละ 7 เพราะทัง้เด็กและผู้สงูอายุมีร่างกายท่ีอ่อนแอ ภูมิต้านทานไม่แข็งแรงจึงเกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นพาหะใน
การเจ็บป่วยได้โดยง่าย ส่งผลให้ผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดเกิดความเครียดและเจ็บป่วยตามไปด้วย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบ้าน (HOME2) มีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะ
ท่ีพกัอาศยัเป็นอาคารพาณิชย์ซึง่เป็นตวัแปรฐานอยู่ร้อยละ 21 เน่ืองจากลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นบ้านจะมีบริเวณ
บ้านให้สามารถปลกูต้นไม้เพ่ือป้องกนัมลพิษทางอากาศได้ อีกทัง้สามารถติดตัง้กระจกหรือปิดบ้านเพ่ือป้องกัน
ฝุ่ นได้ ต่างจากลกัษณะท่ีพกัอาศยัเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่มกัประกอบอาชีพค้าขาย ท าให้ต้องเปิด
อาคารตลอดวนัสง่ผลให้ผู้อยู่อาศยัมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยได้ 

ส าหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาสุขภาพ พบว่าความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยของครัวเรือน
ลดลงร้อยละ 0.000262 เม่ือคา่ใช้จ่ายในการป้องกนัปัญหามลภาวะเพ่ิมขึน้ 1 บาท ซึง่แสดงวา่คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้
ในการป้องกันปัญหาสุขภาวะของครัวเรือนส่งผลให้ครัวเรือนมีความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยลดลง 
นอกจากนีเ้ม่ือระดบัความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือในการให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกนัปัญหามลพิษทาง
อากาศอย่างถูกวิธี (ADVI) เพ่ิมขึน้ 1 คะแนน จะส่งผลให้ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการเจ็บป่วยลดลงร้อยละ 10 
เน่ืองจากการที่ครัวเรือนได้รับค าแนะน าเพ่ือป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศอย่างถูกวิธี ครัวเรือนจะสามารถน า
วิธีการที่ถกูต้องไปปฏิบตัิตามและในท้ายท่ีสดุการเจ็บป่วยก็จะลดลง 
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ทัง้นีพ้บวา่คา่ Pseudo R2 มีคา่เท่ากบั 0.1014 ซึง่หมายความว่า ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการศกึษา  สามารถ
อธิบายความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดตวัแปรตามได้ร้อยละ 10.14 สว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 89.86 เป็นผลมาจากปัจจยัอื่นๆท่ี
นอกเหนือจากตวัแปรอิสระข้างต้น 
Table 1 Factors impacting the possibility to create health problems from air pollution. 

Variables Coefficient Standard Error Marginal Effect 
Gender of respondent (GEN) 0.46*** 0.14 0.16 
Age of respondent (AGE) 0.01** 0.01 0.004 
Years of studying (EDU) 0.05*** 0.02 0.02 
Being a state enterprise (OCC1) 0.25 0.34 0.08 
Being a private company (OCC2) -0.36* 0.21 -0.12 
Being a businessman (OCC3)  -0.0049 0.18 -0.01 
Being a farmer (OCC4) -0.086 0.15 -0.03 
Being a redundant (OCC5) 0.53 0.46 0.20 
Being a housekeeper (OCC6) -0.17 0.37 -0.06 
Being a contractors (OCC7) 0.21 0.22 0.08 
Distance between residence and Industrial Estate  (DIST) -0.02** 0.01 -0.08 
Number of children in family (FAMKID) 0.08* 0.05 0.03 
Number of elderly in family (FAMOLD) 0.18*** 0.07 0.07 
Type of residence (condominium) (HOME1) -0.02 0.15 -0.01 
Type of residence (house) (HOME2) -0.72* 0.43 -0.21 
Preventive expenses from health problems (TCEXP) -0.00000716** 3.55 -0.00000262 
Information about air pollution (INFOR) 0.04 0.07 0.01 
Properly preventive advising for air pollution (ADVI) -0.28*** 0.08 -0.10 
Policy to manage air pollution problems (SERV) -0.04 0.05 -0.01 
Pseudo R2          0.1014    
หมายเหต:ุ * แสดงนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 
                ** แสดงนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
             *** แสดงนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ทัง้นีท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 10 ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อโอกาสในการประสบปัญหาทางด้าน
สขุภาพของครัวเรือนอนัเกิดจากมลพิษทางอากาศในนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ได้แก่ เพศ อาย ุ
การศึกษา อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระยะห่างระหว่างท่ีพักอาศัยกับนิคมอุตสาหกรรม จ านวนสมาชิก
ครอบครัวท่ีเป็นเดก็ จ านวนสมาชิกครอบครัวท่ีเป็นผู้สงูอายุ ลกัษณะท่ีพกัอาศยัแบบคอนโดมิเนียม ค่าใช้จ่ายใน
การป้องกนัปัญหาสขุภาพ และการให้ค าแนะน าเพ่ือป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศอย่างถกูวิธี ดงันัน้การศกึษา
นีจ้งึมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม   
มาบตาพดุ โรงพยาบาลมาบตาพดุ เป็นต้น รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการปัญหาทางด้าน
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สขุภาพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญัของการป้องกนัปัญหาทางด้านสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ อาทิ 
การติดกระจกเพ่ือป้องกนัฝุ่ น การตรวจสขุภาพประจ าปี การใช้หน้ากากอนามยั การติดตัง้เคร่ืองฟอกอากาศหรือเคร่ือง
กระบายอากาศ เป็นต้น 

2. หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม   
มาบตาพดุ โรงพยาบาลมาบตาพดุ เป็นต้น รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการปัญหาทางด้าน
สขุภาพ ควรลงพืน้ท่ีเพ่ือบรรยายหรือสอนวิธีการป้องกนัปัญหามลพิษทางอากาศให้กบัประชาชนในชมุชน 

3. หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัระยอง อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรม    
มาบตาพดุ โรงพยาบาลมาบตาพดุ เป็นต้น รวมทัง้หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการปัญหาทางด้าน
สุขภาพ ควรร่วมกันก าหนดเขตท่ีพักอาศัยของประชาชนและของพนักงานให้มีระยะห่างท่ีเหมาะสมจากพืน้ท่ีนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
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Factors Affecting the Success of E-Commerce: SMEs in Thailand’s Clothing Industry 
 

Yu Xiao1*, Bordin Rassameethes1 and Haruthai Numprasertchai1 
 

ABSTRACT 
 In the new century, the demand for the e-commerce rapidly increase. As the beginning of the 
last century, the people have been inseparable from the network. The demand not only for the 
enterprises, but also for the individual, government and organization. E-commerce is becoming 
increasingly popular, has become another indispensable opportunity channel. But how to properly 
manage the network marketing, which is an important issue for all managers. The study will compare 
the different view from individual users and organization users. Which compare with the different 
thinking about the most influence factor of e-commerce business in clothing industry. The 
organization manger should improve the lack factors in different major functions. The results show 
that the Electronic markets environment factors is the most important influence factors, the other three 
factors effect is small, is in turn Inter-organizational systems, Intra-organization systems, Service 
delivery systems.  
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INTRODUCTION 
 E-commerce same as ordinary marketing, is trading products or services using computer 
networks, such as the Internet. But it is not just on the Web - first introduced in the 1960s via 
electronic data interchange (EDI) through value-added networks (VANs). (Arline K., 2015) Today, 
e-commerce including electronic money payment, supply chain management, Internet marketing, 
online transaction processing, data collection systems and more. 
 Thailand's clothing market is a new market. Most of Thai clothing company are small medium 
enterprise (SMEs). Clothing imports from the beginning, to the back of the independent design. Once 
again able to export trade, Thailand's clothing industry has been a very big step forward. 
 In most cases, e-commerce is a great help for the business. There also have many industries 
successful in e-commerce business. Such as, fashion product, digital product, food, automotive 
product, hotel and other service industries. For example, of the Library Hotel New York, Facebook is 
one of the CRM that be used by hotel. Also there have blog #Tipsfortravelers which provide 
suggestion give the customer who will visit it. (Libarayhotel.com) Commerce with Social Network was 
very good, this model may not apply to the sale directly, but will help create trust and awareness. 
 This paper will investigate the impact of e-commerce on small and medium enterprises (SMEs) 
in Thailand’s clothing industry. In Thailand, about 98.5%of all enterprises are small and medium size, 
(ADB, 2013) take value 4,211,262.7 million baht or 37% of the country’s GDP in 2012. (OSMEP, 2013) 
Due to the new century, technology growing faster and faster, e-commerce adoption become 
necessary.   
 

MATERIALS AND METHODS 
1. Thailand’s Clothing Industry in E-commerce 
 The clothing industry was once the leading manufacturing-based export sector of Thailand. 
The transportation cost and communication technologies leading the increased competition in 
international market. According the study of Lemta Goto & Tamaki Endo (2013), face to the low-cost 
manufacture of China, Vietnam and Cambodia, Thailand’s clothing industry has less competition 
advantage. Nonetheless, the Thai government offered tariff exemption schemes for exporters to 
promote the development of clothing industry. 
 Beginning in 2009, the Thai clothing company began to hire unskilled foreign workers. 
According to the study Archanun Kohpaiboon (2012), 54% of companies employing foreign workers. 
Among them, some companies hire foreign workers occupy 39%. 
 However, the Thai clothing industry pay little attention to e-commerce. Most companies only 
have a Facebook page, do not create a company Website. It’s also a lack of updates and 
maintenance. 
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2. SMEs and E-commerce 
 Small and medium enterprises (SMEs) are essential to Thailand’s economic vitality. Thailand's 
definition of SMEs is no more than 200 employees or 2 million baht in assets. It makes up 99.6% of 
total enterprises in the country, creating jobs for more than 10.5 million people. (BOI, 2015) That’s 
three-fourths of the national workforce. 
 With the development of information technology, E-commerce becomes the core competition of 
SMEs in recent years. Which provide the new channel and numerous customers with lowest cost. (Li 
Zhou, 2014) As SMEs become more and more important group in the country, also a main force, 
adopt in e-commerce become more competitive advantage. According the Wole Olatokun (2010) 
research, the most reasons for SMEs adopt in e-commerce is competitive advantage and 
environment pressure. Many companies just show the company information and product information. 
The most of SMEs companies fail in e-commerce because they do not have experience and lack of 
resources. (Li Zhou, 2014) Other studies also mention the activities of SMEs e-commerce, Brown and 
Lockett (2004) find SMEs generally have website for many years, which use e-mail, web advertising, 
and promotion. Few company active for recruitment and procurement, even less of buying and 
selling.  
 According to another study of Noor (2009), more than 70% of SMEs of study claim that the 
Internet is either very important or important in their business. But only have 29% have online selling 
system. This finding is like those of other e-commerce studies. Most of company adopt in the 
e-commerce, but less them pay attention on it.  
 Up to now, there are many Thai fashion brand occupy the major shopping malls, 99% of the 
Thai fashion company belongs to SMEs. Among them, Milin brand (Front Row Company Limited) is 
one of the successful brand. Which has a sound system, such as, all store inventory system, product 
information system, online payment system and product delivery system. (milin.com, 2015)  
Despite the e-commerce slow development in Thailand. At least, most of the Thai brand has access 
internet.  
 In December 1998, the government of Thailand established the Electronic Commerce 
Resource Center (ECRC) to advance e-commerce development in Thailand. A study focusing 
e-commerce adoption in Thailand by Janejira Sutanonpaiboon (2006), Since the institute established, 
SMEs adopt in e-commerce has emerge growing with government of Thailand implemented an 
e-Thailand project. 
3. The Impact of E-commerce of SMEs 
 Many research has focus on the e-commerce this years. As we all know, there are always two 
sides to everything, both good, and bad aspects. Different company have different ways, but they 
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always have a common point of success. The past literature review show about the different aspect 
impact from each individual and organization. 
Table 1 The Factors have Pros Impact on the E-commerce by Organization 
 Description Board of 

Resources 
Cost 

Saving 
Market 

Efficiency 
Sale Increasing Better Communication Better 

Experience 
We Y.M., (2014) The supply of Chinese tourism is more 

than the demand with easily imitation. 
Innovation resource by e-commerce 
would solve current situation. 

YES 
    

YES 
 

YES 
 

Chandrasekar S., 
(2002) 

Through e-commerce, which can reduce 
highly research cost finding out buyers 
or suppliers.  

YES 
   

 

 

Lei N., (2014) E-commerce help company improving 
logistics service, provider improve the 
customer satisfaction and reduce the 
cost  

YES 
   

YES 
 

YES 
 

Molla A. & Heels R., 
(2007) 

Most businesses have long supply 
chains and lots intermediaries. 
e-commerce could not only reduce costs 
but also increase firm control over in the 
supply chain.  

YES 
 

YES 
  

YES 
 

YES 
 

Gheorghe M.,(2013) E-commerce bring flexibility and 
availability, in order to increase the 
efficiency of the selling and payment 
processes 

YES 
  

YES 
  

 

 

Ali A.A.,(2011) E-commerce allows business enter wild 
market and trade opportunities to 
increasing the sales.  

YES 
  

YES 
 

 

 

Maj G.B.S.,(2014) The e-commerce improved 
communication and improved customer 
satisfaction   

YES 
  

YES 
 

YES 
 

Vinayagam P.,(2014) E-commerce achieving in competitive 
advantage help customer decision 
making. With quality information and 
perfect customer using experience.    

YES 
 

 
YES 

 

Table 2 The Factors have Pros Impact on the E-commerce by Individual 
 Description Convenience Large 

Information Save Times Safety Fast 

D. Harrison McKnight, 
(2001) 

Trust plays a central role in e-commerce. Customer feel 
comfortable sharing personal information, making purchases in 
security environment. 

YES 
   

YES 
  

Seungsin L.,(2015)  
 

With rapid advancement of personalization in e-commerce, 
customer always have further demand to search the new 
product.   

YES 
 

YES 
    

T. Archana, (2015) Customer like to preferring online store to satisfy their 
personalized demands from a wide range of products.  

YES 
    

Wang H.P., (2014) E-commerce become every aspect of our daily life, customer 
want shopping online better than shopping in tradition market. 

YES 
     

Zhang Y.R., (2014) Only need user profile, e-commerce could process the 
personalization matching, which provide closed products. 

 

YES 
 

YES 
   

Wenming Z., 
(2013) 

The Convenient and Fast of e-commerce which require high 
important. Which effect decision the of customer. YES 

    

YES 
 

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

367



 

Summary of the benefits for the e-commerce from e-commerce adoption according different authors 
are given in table below: 
Table 3 Summary Impact of E-commerce 
 Organization Individual 

Electronic markets Board of Resources; Cost Saving Convenience; Large Information 
Inter-organizational systems Market Efficiency; Sale Increasing Save Times 
Intra-organization systems Better Communication Safety 
Service delivery systems Better Experience Fast 

4. Determine the methodology 
 Having already established the basis of the theoretical journal of this discussion. Many of them 
agree with the e-commerce brings a whole new century. But we also need the data on the academic 
to prove our hypotheses. The research focus on 4 parts of impact factors, which is Electronic markets, 
Inter-organizational systems, Intra-organization systems and Service delivery systems. We survey 
subjects were divided into two groups. The group one collected by questionnaire for customers. And 
the second group data interview from employees in each Thai clothing companies. We from two 
sections to explore the impact of buyers and sellers of e-commerce. 
 The methodology of research is survey method, with exploratory research to conduct our 
research project. This chapter will talk about describe the methodology, which from sample, data 
collation and analysis. 
 We are survey people who have online shopping experience in Thailand, and the employees in 
each Thai fashion brands. Thailand have population 67,091,120 people in 2014. (WPR, 2015) This 
research focus on the customer who have online shopping experience. According the data from 
ETDA in Thailand, in 2013, 10.2% of people in Thailand users when during the Internet for online 
shopping. (ETDA, 2013) So we focus on population about 6,843,294 people in Thailand. 
 For the secondary data collection form administration in each Thai fashion brand, there have 16 
main brands in Thailand. (Discover Thainess, 2015) We would like to take interview from 5 selected 
brand.  
 All date will be collected by questionnaires. The first group of data we will investigate in 
shopping malls. The second group of data that we will reach the various clothing companies, for 
interview form their employees. 
 The questionnaire will be collected by threes method which are (1) face to face, (2) telephone 
interview, (3) website online survey. Using the paper questionnaire making in the Thai and English, 
which let more respondent understand clearly. The final data analysis in the end we will be in English. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
1. Demographic profile of the Respondents 
 The results of the survey showed that the responses from individual users were female 62.50% 
compared to male 37.50% and organization users were female 46.75% compared to male 53.25%, 
total female 54.63% compared to male 45.37%. 
 The first and largest age group range from 20-30 years old (37.63%), while the second ranged 
from 31-40 years old (37%). The third group which including age 41-50 years old (12.13%), and next 
group which under 20 years (10.75%). Lastly, respondents ranging in age above 50 years old 
accounted for the smallest group (2.5%).  
2. The different effective factor by individual customers and organization management  

 All statistics in single test were significant (p≤0.05). Therefore, ANOVA were analyzed. There 
have compare within 14 different factors between individual users and organization users. In the 
result which only description factors, payment method factors, personal information security factors 
and after-sale service factors (p> 0.05) which is significant differences. (Table 4) 
Table 4 ANOVA test of factors which have significant difference                                   
Description factors (Significant level at 0.05) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression .822 1 .822 .730 .393 
Residual 906.616 799 1.126   
Total 907.437 800    
 
Payment factors (Significant level at 0.05) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression .056 1 .056 .044 .834 
Residual 1029.664 799 1.279   
Total 1029.720 800    
Personal information security (Significant level at 0.05) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression .271 1 .271 .219 .640 
Residual 994.133 799 1.235   
Total 994.404 800    
After-sale service (Significant level at 0.05) 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression .017 1 .017 .015 .904 
Residual 948.431 799 1.178   
Total 948.449 800    
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3. The factor analysis for most influence factors. 
 There separate 4 major parts of factors in report to analysis the main reason of successful in 
clothing industry of e-commerce. Which is Environment, Process, Security, Service. (Table 5) 
Table 5 Fact test in environment, process, security and service factors 

 Electronic markets 
environment 

Inter-organizational 
systems 

Intra-organization 
systems 

Service delivery 
systems 

Convenience .762 -.009 .038 .560 
Types .811 .054 .322 -.375 
Price .805 .210 -.113 .087 
Copies .799 .012 -.351 .056 
Description .822 -.155 .149 .013 
Steps .813 -.342 .216 -.196 
Traditional .789 .213 .110 .304 
Payment .837 .115 -.162 -.100 
Brand .736 .564 .088 -.015 
Security .810 -.326 .230 .134 
Information .858 -.025 -.228 -.104 
Presale .807 -.371 -.023 .019 
Delivery .779 .298 .384 .057 
Aftersales .843 .036 -.292 -.139 
 E-commerce = (63.930* Electronic markets + 6.422 * Inter-organizational systems + 4.960 * 
Intra-organization systems + 4.699 * Service delivery systems) / 81.011. Which can see the Electronic 
markets environment is the most important influence factors, the other three factors effect is small, is 
in turn Inter-organizational systems, Intra-organization systems, Service delivery systems. 
 

CONCLUSION 
 In now society, the internet is more and more important for people. This means that the impact 
of e-commerce on the company is also growing. But for the customer's needs, and the company's 
own marketing methods are different. For the clothing industry of MSEs company, the new shopping 
environment should put the first place to satisficed the target customer. And compare with the 
different in Process, Security, Service factors.  
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ความต้องการแรงงาน และเนือ้หาที่จ าเป็นในการฝึกอบรมของสถานประกอบการ 
ในเขตเศรษฐกิจพเิศษ แขวงสะหวัน-เซโน เมืองไกสอน พมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

Labour Demand and Training Need in companies: A Case Study of Savan-Seno Special 
Economic Zone Kaiysonephomvihan District, Savannakhet Province, Lao PDR 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษามีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะแรงงานท่ีสถานประกอบการความต้องการ และเนือ้หาการ
ฝึกอบรมแรงงานของสาถานประกอบการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน เมืองไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวนั
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือ ผู้บริหารสถานประกอบ ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ สะหวัน-เซโน จ านวน 69 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้แก่แบบสอบถาม การ
วิเคราะห์ข้อมลู ด้วย ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนผลการวิจัยพบว่าสถาน
ประกอบการมีความต้องการแรงงานมีฝีมือ อายุ 21-25ปี มีความรู้เร่ืองภาษาต่างประเทศ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตัิงาน มีวฒิุการศกึษาระดบัอาชีวะศกึษา ในเร่ืองของเนือ้หาท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมและรูปแบบการ
ฝึกอบรม พบว่าสถานประกอบการต้องการฝึกอบรมด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน และทกัษะด้านมนุษย์
สมัพนัธ์ในระดบัมาก ส่วนในด้านรูปแบบการฝึกอบรมพบว่าสถานประกอบการให้ความส าคญักับการฝึกอบรม
แรงงานใหม่ก่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมหัวหน้างาน และการฝึกให้เป็นช่างอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านของผู้ ท่ี
ฝึกอบรมพบวา่ประสงค์ให้สถานประกอบการเป็นผู้จดัฝึกอบรมเอง  

 

ABSTRACT 
 The objectives of this paper were to study labor need and training need of workplaces in 
Savan-Seno Special Economic Zone, especially in Khaiysone Phomvihan Province, Savnnakhet 
District, Lao PDR. The population were 69 administrators of the workplaces. The statistics used for 
analyzing data were frequency, percentage, mean and standard deviation. The result from this study 
showed that the workplace needed skilled labour with the age between   21-25 years old, with foreign 
language proficiency. In addition, labour with ability to work and with vocational degree were more 
preferable. Moreover, the areas of labour training that were most concerned included working 
capability and human skills. Regarding the way to deliver training courses, it was found that new 
worker training is the most concerned together with supervisor training and skilled mechanic training. 
All the training courses were preferable to be delivered by the workplace itself. 
Keywords: Labor demand, training needs, Savan-Seno Special Economic Zone, Lao PDR 
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ค าน า 
แรงงานเป็นทุนมนุษย์ท่ีมีความส าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัจุลภาค (Micro 

Economic) ในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่แรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรม แรงงานในภาคการบริการ และภาคการเกษตรกรรม นอกจากนีแ้รงงานยังมีความส าคญัใน

ระดบัมหภาค (Macro Economics) ของประเทศ เพราะแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ส่งผลให้ผลผลิตในประเทศมีประสิทธิภาพ โดยแรงงานแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ กลุ่มผู้ ใช้แรงงานในภาครัฐ กลุ่ม

ผู้ ใช้แรงงานท่ีประกอบธุรกิจอิสระ กลุ่มผู้ ใช้แรงงานภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ ใช้แรงงานในโรงงานอตุสาหกรรม 

(ทชัพร  องัศุวิฑูร, 2555 อ้างถึง บุญพุ่ม  เสนารักษ์, 2539) เน่ืองจากแรงงานเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถสร้าง

ผลผลิตหรือการบริการ สร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพท่ีสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ (รัตนา  กาญจนดุล, 

2548) การพฒันาฝีมือแรงงานเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาทุนมนุษย์เป็นการพฒันางานในแต่ละสาขาอาชีพเพ่ือ

ชีวิตการเป็นอยู่ในสงัคมรวมไปถงึระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตวั และการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการพฒันา 

ความคิด ความรู้ ความเข้าใจความสามารถ ในการท างานของผู้ปฏิบตัิงานเพ่ือท่ีจะยกระดบัประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพ่ิมพนูผลผลิตสว่นเพ่ิมในปัจจบุนัและอนาคต (บญุคง  หนัจางสิทธ์ิ,2553) 

ทิศทางรวมของการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ี สปป. ลาว เพ่ือท่ีจะท าให้เศรษฐกิจของชาติขยายตวัเร็ว
ขึน้ เช่ือมโยงภาคพืน้ และสากล ส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นไปตามกลไกความต้องการของตลาด สร้าง
พืน้ฐานให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย โดยบริหารท่ีดินให้เป็นทุน และใช้เส้นทางยุทธศาสตร์ของการ
เช่ือมโยงตะวนัออก - ตะวนัตก  (East-West Economic Corridor) เพ่ือพัฒนาให้ประเทศหลุดพ้นออกจาก
ประเทศด้อยพฒันาในปี 2020 เขตเศรษฐกิจถูกสร้างขึน้ในปี 2554 (แผนพฒันายุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะในลาว, 2555-2562)  เขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึงเขตท่ี สปป.ลาว ก าหนดเพ่ือพฒันา
ให้เป็นตวัเมืองใหม่ท่ีทันสมยั ท่ีดึงดูดการลงทุนภายในและต่างประเทศซึ่งมีเนือ้ท่ีเร่ิมจาก 4400 ไร่ขึน้ไป โดยมี
นโยบายสง่เสริมพิเศษในการลงทนุ สนบัสนนุ อ านวยความสะดวก รวมถงึการให้สิทธิพิเศษในการด าเนินธุรกิจ 

กระทรวงแผนการและการลงทนุกลา่ววา่แรงงานลาวมีค่าแรงท่ีต ่า และสวสัดิการยงัไมเ่ป็นท่ีจงูใจให้แก่
แรงงานท่ีจะท างานในประเทศ เกิดมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปประเทศใกล้เคียง อย่างเป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ 220,000 คน (กระทรวงแผนการและการลงทนุ และกระทรวงแรงงาน, 2552) รวมไปถงึการสนอง
แรงงานแตล่ะแขนงการยงัไมม่คีวามสมดลุ และ อาชีพท่ีมีอยู่ไมส่อดคล้องกบัตลาดแรงงานท่ีต้องการ ด้วยเหตนีุ ้
จงึเกีดการขาดแรงงานงาน และผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัความความต้องการแรงงาน และเนือ้หาท่ีจ าเป็น
ในการฝึกอบรแรงงานให้มีคณุภาพ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขแรงงานท่ียงัเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ท าให้แรงงานลาวมีการ
พฒันาฝีมืออย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นไปตามแนวทางเดียวกนักบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

 
วิธีวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาเป็นผู้บริหารสถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนัเซโน จ านวน
ทัง้หมด 69โรงงาน (Savan Pacific Zone Jun,2015) จ านวน 69 คนเป็นผู้บริหารสถานประกอบการที่ด าเนิน 
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การอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวนั-เซโน ณ ปัจจบุนั การเก็บข้อมลูได้ท าการศกึษา และรวบรวมข้อมลู ปฐมภูมิ 

และข้อมลูทตุิยภมูิ และการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยค่าความถ่ี ค่าเฉล่ย ร้อยละ และ T-test F-test ซึง่การด าเนินการ
วิจยั เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิเคราะห์ข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ  

สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลในเบือ้งต้นของประชากรโดยใช้สถิติบรรยายในการอธิบายตวัแปรได้แก่
จ านวน ร้อยละ  

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นด้านความต้องการแรงงาน 

การวิเคราะห์คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นด้านความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
เป็นค าถามการวดัระดบัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale ก าหนดช่วงคะแนนท่ี

พิจารณาและแปลความหมายได้ดงันี ้  

คา่เฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถงึ  น้อยท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถงึ  น้อย 

คา่เฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถงึ  ปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถงึ  มาก 

คา่เฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถงึ  มากท่ีสดุ 

 

ผู้วิจยัได้ทดสอบความนา่เช่ือถือของเคร่ืองมือโดยใช้วิธีของ Conbrach พบวา่คา่ Conbrach’s 

alpha เทา่กบั 0.826 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีถือวา่มีความน่าเช่ือถือ 

 
ผล 

1. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ  
จ าแนกตามแตล่ะสถานประกอบการพบวา่ประเภทการบริการมีสดัสว่นมากท่ีสดุ คิดเป็นสดัสว่น 39.13 และประ
 เภทอตุสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.33 สว่นประเภทการบริการขนสง่คิดเป็นร้อยละ 8.69 ในเร่ืองของ
ขนาดของสถานประกอบการมีขนาดเลก็ในสดัสว่น 46.40 รองลงมาเป็นขนาดกลางสดัสว่น 42.00 และขนาด
ใหญ่สดัสว่น 11.60  

2. ความต้องการแรงงานในสถานประกอบการ  
 ลกัษณะแรงงานท่ีต้องการอนัดบัแรกเป็นแรงงานฝีมือ สว่นเพศท่ีสถานประกอบการต้องการมีระดบัปาน

กลางทัง้หญิงและชาย ในเร่ืองของอายุมีความต้องการวยัหนุ่มสาวอายุระหว่าง 21-25ปี และแรงงานท่ีมีวุฒิ

อาชีวะศกึษามีความต้องการระดบัมากเช่นกนั ในด้านความรู้นัน้ทกัษะภาษาตา่ง ประเทศเป็นท่ีต้องการมากท่ีสดุ 
3. ความจ าเป็นในการฝึกอบรม  
ในเร่ืองเนือ้หาท่ีจ าเป็นเก่ียวกับการฝึกอบรมในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานและมนุษย์สมัพันธ์นีม้ี

ความจ าเป็นโดยรวมในระดบัมาก โดยในส่วนการแก้ไขปัญหาขณะท่ีปฏิบัติงานมีความจ าเป็นมาก การท างาน

เป็นทีม และการมีความสมัพันธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานด้วยกันเป็นส่วนท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นท่ีจะฝึกอบรมมาก

ท่ีสดุ 
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รูปแบบการในการฝึกอบรม    

สว่นด้านรูปแบบการฝึกอบรมนัน้มีความจ าเป็นอย่างมากในเร่ืองของ การฝึกอบรมแรงงานใหม่ก่อนเข้า

ท างาน การฝึกอบรมหวัหน้างาน และการฝึกให้เป็นช่างในระดบัมาก สว่นด้านของผู้ ท่ีฝึกอบรมให้มีความจ าเป็นท่ี

จะต้องให้สถานประกอบการเป็นผู้จัดงานฝึกอบรม มากกว่าท่ีจะไปฝึกท่ีศูนย์พัฒนาแรงงานสะหวนันะเขต ซึ่ง

วตัถปุระสงค์ในการฝึกนัน้มีความต้องการท่ีจะยกระดบั เพ่ิมพูนความรู้ทกัษะ ส่วนในเร่ืองของการใช้เวลาในการ

ฝึกอบรมพบว่าผู้บริหารสถานประกอบการมีความต้องการใช้จ านวนชั่วโมงฝึกอบรมทัง้ระยะสัน้ (น้อยกว่า 30 

ชัว่โมง) และระยะยาว (มากกวา่ 30 ชัว่โมง) ในระดบัปานกลาง เช่นนีอ้าจสะท้อนให้เห็นวา่เร่ืองจ านวนชัว่โมงอาจ

ไมเ่ป็นประเดน็ส าคญัในการจดัฝึกอบรม 

 

ข้อวิจารณ์ 
1. ลกัษณะความต้องการแรงงาน 

สถานประกอบการมีความต้องการแรงงานท่ีมีฝีมือ มีอายุระหว่าง 21-25 ปี จบการศกึษาระดบัอาชีวะ

ศึกษา และแรงงานต้องมีความรู้เร่ืองภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน  และ

ความสามารถในการท างานอย่างปลอดภยั เพ่ือจะท่ีก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการท่ีจะสนองความต้องการ

แก่สังคมโดยจัดการแรงงานให้เข้ากับงานท่ีท า ให้การท างานนัน้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กลายมาเป็น

แรงงานฝีมือท าให้ผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศเพ่ิมขึน้รวดเร็ว 

2. เนือ้หาท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรม 

สถานประกอบการมีความจ าเป็นท่ีจะต้องฝึกอบรมในเร่ืองของความสามารถในการปฏิบัติงาน ท่ีมีทัง้

การท างานภายใต้แรงกดดนัตา่งๆ การท างานอย่างปลอดภยั การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานท่ีท าเป็นต้น เน่ืองจาก

แรงงานส่วนใหญ่มาจากต่างเมืองท่ีท างานไร่สวนมาก่อน และบางส่วนยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ

ท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ ส่วนเนือ้หาการฝึกอบรมด้านมนุษย์สมัพนัธ์ก็มีความจ าเป็นท่ีต้องฝึกอบรม

เช่นกนัเพ่ือสร้างความราบร่ืนในการท างานร่วมกนั  ความเข้าใจอนัดีและความสามคัคี ก่อให้เกิดความรักใคร่และ

ความส าเร็จในการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัท่ีช่วยเพ่ิมผลผลิต และเป็นเคร่ืองมือช่วยในการแก้ปัญหาและขจัด

ความขดัแย้ง ในเร่ืองของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมนัน้จ าเป็นต้องฝึกให้แก่แรงงานท่ีเข้ามาท างานใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน

ช่างและหวัหน้างาน ทัง้นีก้็เพราะสถานประกอบการต้องการให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่

ผู้บริหารและผู้ ท่ีรับผิดชอบในส่วนแรงงานควรจะต้องมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม โดยในรูปแบบของการ

ฝึกอบรมในสถานประกอบการเองหรือศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานเป็นผู้ ฝึกให้  
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สรุป 

             จากการศกึษาวิจยัความต้องการแรงงานและความจ าเป็นในการฝึกอบรมของสถานประกอบการ ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ สะหวนั-เซโน เมือง ไกสอนพมวิหาร แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สรุปได้ดงันี ้

1.  ลักษณะแรงงานท่ีต้องการคือแรงงานท่ีมีฝีมือแรงงานท่ีมีอายุ 21-25 ปี มีความรู้เร่ือง

ภาษาต่างประเทศ ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน และการท างานอย่างปลอดภยั มีวฒิุการศกึษาระดบั

อาชีวะศกึษา  

2. ด้านเนือ้หาจ าเป็นในการฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม คือความสามารถในการปฏิบตัิงานและ

มนุษย์สมัพนัธ์นีม้ีความจ าเป็นอย่างมาก ส่วนรูปแบบการฝึกอบรมนัน้มีความจ าเป็นอย่างมากในเร่ืองของ การ

ฝึกอบรมแรงงานใหมก่่อนเข้าท างาน การฝึกอบรมหวัหน้างาน และการฝึกให้เป็นช่างในระดบัท่ีมาก สว่นเร่ืองของ

ผู้ ฝึกอบรมให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้สถานประกอบการเป็นผู้จดังานฝึกอบรม ซึง่วตัถุประสงค์ในการฝึกนัน้มี

ความต้องการที่จะยกระดบั เพ่ิมพนูความรู้ทกัษะ  

 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรศึกษารูปแบบการพฒันาฝีมือแรงงานท่ีจ าเป็นในการสถานประกอบการประเภทการบริการ 

เน่ืองจากวา่การบริการสว่นมากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องพฒันาให้มีมาตรฐานมากขึน้   
2. สถานประกอบการควรมีการสนบัสนนุให้มีการฝึกอบรมแรงงานในเร่ืองของการพฒันาฝีมือให้แรงงาน

ท่ีมีอยู่ปัจจบุนักลายมาเป็นแรงงานท่ีมีฝีมือ มีประสบการณ์มากย่ิงขึน้ 

3. สถานประกอบการควรให้ความส าคญัในการส่งแรงงานไปฝึกอบรมท่ีศนูย์พฒันาฝีมือแรงงานท่ีมีอยู่

ในแขวงสะหวนันะเขต เพ่ือแรงงานจะได้มีความรู้ครอบคลุมในการท างานหลากหลายมากขึน้และมีการแก้ไข

ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ภาคการศกึษาในโรงเรียนอาชีวะ ควรเพ่ิมวิชาพิเศษท่ีมีหลกัสูตรเก่ียวข้องกบัการท างานจริงในสถาน

ประกอบการ ให้ผู้ ท่ีสนใจเรียนรู้การท างานในสถานประกอบการ เพ่ือความพร้อมในการท างานหลังจากจบ

การศกึษา 
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การส่ือสารทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและ
เคร่ืองส าอางจากธรรมชาตแิละสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Marketing Communications which Relate to the Purchasing Behavior of Cosmeceutical and 
Cosmetic Products from Natural Herbs and Consumers in the Area of the Nakhonsithammarat. 

 
สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ1* สภุาพร  ไชยรัตน์1 และ อิศราพร  ใจกระจ่าง1 

Sutikan  Kaewkongbon1*, Supaporn  Chairat1 and Issaraporn  Jragrajang1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม พบว่า 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี  มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั 
ส่วนใหญ่มีระดับความสัมพันธ์กับการสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดโดยตรงในระดับมากท่ีสุด และมี
พฤติกรรมการซือ้ คือสว่นใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์ประเภทบ ารุงผิวหน้า มีระยะเวลาการใช้น้อยกวา่ 6 เดือน มีความถ่ีใน
การใช้ทกุวนั และเป็นผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์เอง  โดยตนเองคือผู้มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้  ซึง่มีการจ่ายเงินต่อครัง้ต ่า
กว่า 500 บาท  และซือ้ผลิตภัณฑ์จากตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง มีเหตผุลในการตดัสินใจซือ้โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ ด้านเช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้า มีระดบัมากท่ีสดุ และมีความคาดหวงัในการ
ตดัสินใจซือ้โดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ด้านความปลอดภยัของวตัถดุิบ  มีระดบัมากท่ีสดุ 

 
ABSTRACT  

A research aimed to study the relations of marketing communication and purchasing 
behavior  for cosmeceuticals  and  cosmetic maid from natural and herbs. Statistical research tools 
by questionnaire. Results found that the most consumer were female, aged 20 - 30 years old and 
there  earns 15001 - 20000 baht  per month. Most relationships  with marketing communications. 
Direct  marketing  at  the highest  level. And the most purchasing behavior are use skin care 
products.  A period for use product is less than six months per time and the frequency of daily use. 
And the purchase by themselves are influencing  purchasing  decisions.  Which has paid more than 
500 baht per time  and buy products from distributors of cosmetics. There are reasons for the 
decision were at  a high level. Considering  that  they believe in the product quality.  With the most 
and is expected to buy at a high level overall.  When considering  the safety of  the ingredients. With 
the most.  

 

Key Word : Customer, Marketing communications 
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ค าน า  
ปัจจุบนัวิวฒันาการของเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบกบัการศกึษาวิจยัของมนุษย์ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้คนเพ่ือความสวยงาม บุคลิกภาพและสขุภาพในนิยามของ “เคร่ืองส าอาง” แต่ใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง หลีกเลี่ยงการขึน้ทะเบียนเป็นยา เน่ืองจากจ าต้องมีการควบคุมก ากับอย่าง
เข้มงวด ซึ่งปัจจุบันเคร่ืองส าอางมีการใช้ส่วนผสมใหม่ๆ และอวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์ทัง้เร่ืองของฉลากและโฆษณา ได้มีการก้าวลว่งไปในความเป็นยา ท าให้ผู้บริโภคคาดหวงัในสรรพคณุท่ี
เกินความเป็นจริง มองข้ามหลกัความปลอดภยั  จากผลกระทบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางท่ีมีสารท่ีไม่ปลอดภยั
เป็นส่วนผสมมีระดบัมากย่ิงขึน้ดงันัน้ ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางท่ีมีส่วนผสมมาจากธรรมชาติจึงมีมากขึน้  ท าให้
ปัจจุบนัผู้บริโภคจึงสนใจกบั ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร มากย่ิงขึน้ เพ่ือความสวยงาม
และมีสขุภาพท่ีดีควบคูก่นัไป  

นัน่คือ แนวโน้มอนาคตตลาดเวชส าอาง หรือเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทย มีแนวโน้มขยายตลาดได้ทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ  ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์
ของวตัถดุิบประเภทสมนุไพรท่ีสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ส าอางนานาชนิดได้  แต่เน่ืองจาก ยงัคงมีผู้บริโภคท่ี
ขาดความเช่ือถือและขาดความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของคณุภาพของผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอาง
จากธรรมชาติและสมนุไพร ท าให้โอกาสในการขายของผู้ประกอบการยงัคงประสบปัญหา  เน่ืองจากขาดการรับรู้
ในเก่ียวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรท่ีถูกต้อง  ผ่านรูปแบบการ
สื่อสารทางการตลาดในรูปแบตา่งๆ เช่น การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  การส่งเสริมการขาย   การใช้พนกังาน
ขาย  และการตลาดทางตรง ท่ีเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถงึความน่าเช่ือถือและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
มาตรฐานสากลได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยจังหวดันครศรีธรรมราชมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ และ
สมุนไพรก็เป็นอีกด้านท่ีมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพรไทย ตลอดจนมีการพัฒนา
รูปแบบการผลิตท่ีหลากหลายในปัจจบุนั 

ดงันัน้  ทางผู้ วิจยัจงึมีความสนใจศกึษาถงึ การสื่อสารการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพรของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและ
เคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  ของผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   โดยข้อมลูท่ีได้จาก
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดใน
เขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันต่อไป  โดยได้มีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
กระบวนการตดัสินใจซือ้  พฤติกรรมผู้บริโภค ข้อมูลผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและ
สมนุไพร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การวิจยัในครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มีประชากรในการศกึษาวิจยั คือ ผู้บริโภคท่ีมีประวตัิการซือ้

ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  และมีกลุ่มตวัอย่าง คือผู้บริโภคท่ีมีประวตัิการ
ซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ในเขตพืน้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
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เนื่องจากไม่ทราบค่าจ านวนประชากร  ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการใช้สูตรในการ
ค านวณหาขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran (กลัยา  วานิชย์บัญชา.  2548)  มีระดบัค่าความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี  
95%  โดยยอมให้มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % และก าหนดให้มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
จงึมีขนาดของกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาวิจยั  จ านวน  385 ตวัอย่าง  มีอปุกรณ์และวิธีการ ดงันี ้

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม  ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ  อาย ุ รายได้  อาชีพ  และระดบัการศกึษา 
ตอนท่ี 2 การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและ

สมนุไพรได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  การสง่เสริมการขาย  การใช้พนกังานขาย  และการตลาดทางตรง   
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรของ

ผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช   
 ลกัษณะของเคร่ืองมือ   

ตอนท่ี 1 ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ มีจ านวน 5 ข้อ  ได้แก่ เพศ  อาย ุ  รายได้  อาชีพ  และ
ระดบัการศกึษา 

ข้อ 1 เพศ  มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ   (Nominal Scale) 
ข้อ 2 อาย ุมีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ(Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ข้อ 3 รายได้  มลีกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice)  
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ข้อ 4 อาชีพ  มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) 
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
ข้อ 5 ระดบัการศกึษา  มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) 
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและ

สมนุไพร 
ข้อ. 6. มีลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมี

การให้คะแนนรวมแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  จากข้อมลู 5 ด้าน  คือ การโฆษณา  การประชาสมัพนัธ์  
การสง่เสริมการขาย การใช้พนกังานขาย  และการตลาดทางตรง  จ านวน 20 ข้อ    
 ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ  และสมนุไพรของ
ผู้บริโภคในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  มีจ านวน 6 ข้อ  ได้แก่ 

ข้อ 7. ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร ท่ีใช้ในปัจจบุนั 
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ (Nominal Scale) 
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 ข้อ 8. ระยะเวลาการใช้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ  (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ  (Ordinal Scale) 
 ข้อ 9. ความถ่ีในการใช้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ  (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ  (Nominal Scale) 
 ข้อ 10. การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous 
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ  (Nominal Scale) 
 ข้อ 11. ผู้ มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและ
สมนุไพร    มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ  (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ  (Nominal Scale) 
 ข้อ 12. จ านวนเงินในการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ  (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ   (Ordinal l Scale) 
 ข้อ 13. สถานท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  
มีลกัษณะค าถามแบบให้เลือกหลายค าตอบ  (Multiple Choice)   
มีระดบัการวดัเป็นข้อมลูแบบนามบญัญตัิ  (Nominal Scale) 
  ข้อท่ี 14. เหตผุลการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร 
มีลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีการให้คะแนน
รวมแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  จ านวน 6 ข้อ    
   ข้อท่ี 15.  ความคาดหวงัในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและ
สมนุไพร    มลีกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยมีการให้
คะแนนรวมแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  จ านวน 6 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  
เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้บริโภคท่ีมีประวตัิการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ

และสมนุไพรในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  โดยการวิธีการสุม่ตวัอย่างตามความสะดวก   
การจดัการกระท าข้อมลู 
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  น าข้อมูลมาลงรหัส และประมวลข้อมูลเพ่ือการ

ประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  
การวิเคราะห์ข้อมลู 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับงานวิจยัทางสงัคมศาสตร์   เพ่ือประมวลผล คือ  
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1. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  และน าเสนอข้อมลูใน
รูปแบบตาราง  เพ่ือแปลความหมายของข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม จากแบบสอบถามตอนท่ี 1 และ
แบบสอบถาม  ตอนท่ี 3  ข้อ 1 - 4    

2. วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 ข้อ 5 - 6  น าข้อมลูมาหาค่าเฉลี่ย  เพ่ือวดั  
คา่กลางของข้อมลู  และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน  
 3.1. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  อายุ  รายได้  

อาชีพ  และระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ
และสมนุไพรต่างกัน โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยสองกลุ่มเป็น
อิสระต่อกัน  โดยใช้สตูร t – test Independent และ ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตวัแปร
มากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป โดยใช้สูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of 
Variance) หรือ One – Way  ANOVA 

 3.2. การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  2 การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์เวชส าอางและ
เคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและ
เคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  โดยทดสอบความความสมัพนัธ์  ใช้สถิติในการทดสอบความสมัพนัธ์โดย
ใช้การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย  ของเพียร์สัน  (Pearson product moment correlation 
coefficient)  เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสองตวั  เพ่ือแปลความหมายของข้อมลู และน ามาเขียนบทสรุป
เชิงพรรณนา 
 

ผลและวิจารณ์ 
ผลการศกึษาวิจยั พบวา่ ผู้บริโภคท่ีมีประวตัิการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ

และสมุนไพรในเขตพืน้ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 20-30 ปี  มีรายได้ต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี  ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ  ยศวดี  อยู่สนิท.  (2554) ได้ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สมนุไพรบ ารุง
ผิวหน้าโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยั
ส่วนบุคคล  ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์สมนุไพรบ ารุงผิวหน้าโครงการหนึ่งต าบล
หนึง่ผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสว่น   พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
20-39 ปี สถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,00-20,000 บาท  ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีระดบัความสมัพนัธ์การซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอาง
จากธรรมชาติและสมนุไพร เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการตลาดโดยตรง  มีระดับความสมัพนัธ์มากท่ีสดุ 
รองลงมาคือ ด้านการใช้พนกังาน และน้อยท่ีสดุ คือ ด้านการโฆษณา ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ปิยมาภรณ์ 
คุ้มทรัพย์.  (2555)  ได้ศกึษาเร่ือง“ปัจจยัการสื่อการทางการตลาดท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอางสกินฟู้ ด 
ของประเทศเกาหลี”  พบว่า ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดผู้บริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด คือการ
โฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การขายโดยพนกังานขาย การจดักิจกรรม  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซือ้
เคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด 300บาท/ครัง้ ซือ้จ านวน 1 ชิน้/ครัง้ นิยมซือ้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า บุคคลท่ีมีอิทธิพล คือ 
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ตนเอง และจะไม่เปลี่ยนไปเลือกซือ้เคร่ืองส าอางแบรนด์อื่นโดยจะนึกถึงเคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด เป็นอนัดบัแรก
เสมอ  และมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร คือ ส่วนใหญ่ใช้
ผลิตภณัฑ์ประเภทบ ารุงผิวหน้า รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์ลดริว้รอย และน้อยท่ีสดุ คือ ผลิตภณัฑ์พอกหน้า  ส่วน
ใหญ่มีระยะเวลาการใช้น้อยกว่า 6 เดือน รองลงมาคือ 1 – 2 ปี และน้อยท่ีสดุ คือ 2 ปีขึน้ไป   มีความถ่ีในการใช้
ทุกวนั รองลงมาคือ 2-3 วนัต่อครัง้ และน้อยท่ีสดุ คือ นานกว่า 1 อาทิตย์ครัง้  และเป็นผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์เอง  โดย
ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้  รองลงมาคือ เพ่ือน และน้อยท่ีสดุ คือ ญาติพ่ีน้อง  โดยจ่ายเงินเพ่ือซือ้
ผลิตภณัฑ์ตอ่ครัง้เป็นจ านวนเงิน   ต ่ากว่า 500 บาท รองลงมาคือ 1,001-1,500 บาท และน้อยท่ีสดุคือ มากกว่า 
2,000 บาท  โดยซือ้ผลิตภัณฑ์จากตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองส าอาง รองลงมาคือ จากผู้ผลิต และน้อยท่ีสุด คือ 
ไฮเปอร์มาเก็ต เช่น บ๊ิกซี เทสโก้ โลตสั  โดยมีเหตผุลในการตดัสินใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีระดับความคาดหวังในการ
ตดัสินใจซือ้ อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคาดหวงัในความปลอดภัยของวตัถุดิบ  มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รพีพร  จันทุมาและสุรนาท  ขมะณะรงค์.  
(2554)  ได้ศกึษาเร่ือง“การศกึษาพฤติกรรมการเลือกซือ้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าสมนุไพร : กรณีศกึษาจงัหวดั
ขอนแก่น”  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการเลือกซือ้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าสมนุไพร  พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้าจากสมนุไพรเป็นประจ าวนั เหตผุลท่ีตดัสินใจเลือกซือ้คือ มีส่วนผสมจากธรรมชาติ
หรือสมนุไพร  นิยมซือ้ผลิตภณัฑ์จากซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซือ้ ต้องการให้มีการประชาสมัพนัธ์แนะน า
ผลิตภณัฑ์ก่อนซือ้  และพิจารณาจากผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถบ ารุงผิวให้นุ่มเนียนมีสขุภาพดี  ในด้านผลิตภณัฑ์นิยม
ใช้แบบกระปุกหรือตลบั เน่ืองจากพกพาได้สะดวก ขนาดใช้ 50 มิลลิลิตร และเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีอ่อน และมี
กลิ่นสดช่ืน  โดยมีค่าใช้จ่ายในการเลือกซือ้ในช่วงราคา 100-200 บาท  และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1  
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีเพศแตกต่างกัน คือ เพศ  อายุ  การศึกษาท่ีแตกต่างกันมี พฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร ด้านเหตุผลท่ีตัดสินใจซือ้ และด้านความ
คาดหวังท่ีท าให้ตัดสินใจซือ้ ต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05  และ 2 การสื่อสารการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพรมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์
เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  คือด้านการโฆษณามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพร   ด้านเหตุผลท่ีตดัสินใจซือ้ และด้านความ
คาดหวงัท่ีท าให้ตดัสินใจซือ้  ด้านการสง่เสริมการขาย และด้านการใช้พนกังานขายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภณัฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมนุไพร  ด้านความคาดหวงัท่ีท าให้ตดัสินใจซือ้
ด้านการตลาดโดยตรงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติ
และสมนุไพร ด้านเหตผุลท่ีตดัสินใจซือ้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ปิยมาภรณ์ คุ้มทรัพย์.  (2555) ได้ศกึษา
เร่ือง“ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด ของประเทศเกาหลี ”  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล และปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้
เคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด ผลการวิจัยพบว่า  อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซือ้ 
เคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด ท่ีแตกต่างกัน ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาด ได้แก่การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
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การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การขายโดยพนกังานขาย การตลาดโดยการบอกต่อ การจัดกิจกรรม มี
ความสมัพนัธ์ตอ่พฤติกรรมการซือ้เคร่ืองส าอาง สกินฟู้ ด 
 

สรุป  
ผู้บริโภคท่ีมีประวัติการซือ้ผลิตภัณฑ์เวชส าอางและเคร่ืองส าอางจากธรรมชาติและสมุนไพรในเขต

พืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ คือ นิยมผลิตภณัฑ์ประเภทบ ารุงผิวหน้า  จากตวัแทน
จ าหน่ายเคร่ืองส าอาง  โดยมีการจ่ายเงินต่อครัง้ต ่ากว่า 500 บาท  มีเหตุผลในการตดัสินใจซือ้เพราะมีความ
เช่ือมัน่ในคณุภาพสินค้า  โดยมีความคาดหวงัถึงความปลอดภยัของวตัถุดิบในซือ้ผลิตภณัฑ์   และผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มีการพิจารณาถึงการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งด้าน
การตลาดโดยตรงมีความสมัพนัธ์มากท่ีสดุ  รองลงมาคือ ด้านการใช้พนกังาน จากข้อมลูดงักล่าวผู้ประกอบการ
สามารถน าข้อมลูไปใช้ในการก าหนดกลยทุธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาดในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อายุ 20 – 30 ปี  ดงันัน้จึงควรเน้นจุดขายโดยการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้มี
ความทนัสมยั สวยงาม เหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

2. ควรมีการขยายกลุม่ผู้บริโภคท่ีไมเ่คยใช้  โดยการแจกสินค้าขนาดทดลอง   
3. ควรมีการให้ความรู้เก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรผ่านการตลาดทางตรง  ร่วมกับค าแนะน าของ

พนกังานขาย 
4. ภาครัฐควรท าการสนบัสนนุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาการผลิตให้ผลิตภณัฑ์มีความปลอดภยั  

และมีประสิทธิภาพทดัเทียมกบัตา่งประเทศ  
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การส ารวจพฤตกิรรมและการรับรู้การใช้บุหร่ีไฟฟ้ากรณีของประเทศไทย 

(The Survey on the Electronic Cigarette Smoking Bahaviors and Perception: a Case of Thailand) 
 

อุ่นกัง แซ่ลิม้1* 

Aunkung Saelim1* 

 

บทคัดย่อ 
 ความเข้าใจเก่ียวกบัด้านอปุสงค์ของบุหร่ีไฟฟ้าเช่น พฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า แรงจูงใจในการใช้บุหร่ี
ไฟฟ้า ความเช่ือเก่ียวกบัการใช้บหุร่ีไฟฟ้า ของไทยยงัไม่ปรากฎ ฉะนัน้การวิจยันีจ้ึงเป็นการส ารวจพฤติกรรมและ
ปัจจัยก าหนดการใช้บุหร่ีไฟฟ้าของผู้ สูบบุหร่ีไฟฟ้า และเพ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกับบุหร่ีไฟฟ้าของผู้ สูบ ใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ข้อมูลทั่วไป พฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า ปัจจัย
ก าหนดการใช้บหุร่ีไฟฟ้า การรับรู้และเปรียบเทียบผลที่มีตอ่สขุภาพ ได้ตวัอย่างรวม 88 ราย พบมากสดุเป็นผู้ เคย
สบูบหุร่ีและยงัสบูบหุร่ีและใช้บหุร่ีไฟฟ้า ใช้บหุร่ีไฟฟ้าไมเ่กิน 1 ปี กลุม่นีเ้ช่ือวา่มีอนัตรายน้อยกวา่บุหร่ี ของเหลวมี
นิโครตินผสมหรือไม่ ไม่มีผลการติด แหล่งข้อมูลหลกัคืออินเตอร์เนต มีความอยากเลิกสูบบุหร่ีก่อนมาใช้บุหร่ี
ไฟฟ้า ทุกปัจจัยมีส่วนต่อพฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า การรับรู้พบว่ายังไม่เช่ือว่าบุหร่ีไฟฟ้ามีอนัตรายน้อยกว่า 
เปรียบเทียบผลมี 2 ประเด็นท่ีแตกต่างคือกลิ่นตัวและค่าใช้จ่าย ควรน าข้อมูล ผลการศึกษาท่ีผ่านพิสูจน์ของ
ตา่งประเทศเพ่ือก าหนดนโยบายบหุร่ีไฟฟ้าเพราะไทยยงัไมมี่ 
  

ABSTRACT 
 In Thailand, there is no data on demand aspect of the e-cig smoking behaviors ie., attitudes 
and beliefs, smoking incentives on the e-cig. The survey research is conducted to explore smoking 
behaviors, factors determined and perceptions on the e-cig smokers. The questionnaire is developed 
as 5 relevant parts: general data, smoking behaviors, factors influent, perceptions and the health 
impact comparisons. Total 88 cases are surveyed. Most are as the former cigarette and currently as 
the e-cig smoker. They have used the e-cig less than a year. Quitting smoking cigarette and less 
harmful are main reasons. No appearance of addiction from the e-cig using. Internet is the major data 
source. All theoretical factors are significantly related to behaviors. Smell and less expense are more 
superior to cigarette. Scientifically research results in academic world would be accounted for the e-
cig policy by authority,  no evidences in Thailand. 

 
 
Keyword: e-cigarette, e-cigarette behavior,  Thailand case 
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ค าน า 
 งานศกึษาวิจยัเก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าของประเทศไทยยงัอยู่ในระดบัท่ีน้อยมากหากเทียบกบัการศกึษาวิจยั
ของตา่งประเทศในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา การท าความเข้าใจเก่ียวกบัด้านอปุสงค์ของบุหร่ีไฟฟ้าเช่น พฤติกรรมการใช้
บหุร่ีไฟฟ้า แรงจงูใจในการใช้บหุร่ีไฟฟ้า ความเช่ือเก่ียวกบัการใช้บหุร่ีไฟฟ้า เป็นต้น ข้อมลูเหล่านีย้่อมมีประโยชน์
ตอ่หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีก ากบั ดแูลและควบคมุบหุร่ีไฟฟ้า ไม่เพียงแต่ท่ีผู้สบูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ตวัผลิตภัณฑ์ท่ีเรียกกันทั่วไปว่าบุหร่ีไฟฟ้าแล้ว ยังต้องคอยติดตามผลหรือข้อพิสูจน์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เกิดขึน้จากการวิจยัในประเทศตา่งๆทัว่โลกวา่ข้อกลา่วอ้างดงักล่าวเป็นจริงหรือไม่เพียงใด ภายในช่วงเวลา 2 ปีท่ี
ผ่านมามีงานศกึษาด้านพฤติกรรมการสบูบุหร่ีไฟฟ้าในหลายประเทศ แต่ส าหรับการศกึษาพฤติกรรมการใช้บุหร่ี
ไฟฟ้าของประเทศไทยยังเคยปรากฏสู่สาธารณะทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากบุหร่ีไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ.2557 โดยความผิดครอบคลมุในแง่ของการซือ้การขาย การครอบครอง 
การใช้ในท่ีสาธารณะ อีกทัง้บทลงโทษมีความรุนแรงมาก ท าให้การศกึษาพฤติกรรมผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าจึงกระท าได้
ล าบาก แต่การได้มีข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ ใช้ย่อมมีความจ าเป็นและส าคญัในการด าเนิน
มาตรการเก่ียวกับบุหร่ีของภาครัฐให้เหมาะสม จึงน ามาสู่การศึกษาครัง้นีท่ี้มีวัตถุประสงค์หนึ่งเพ่ือส ารวจ
พฤติกรรมและปัจจยัก าหนดการใช้บุหร่ีไฟฟ้าของผู้สบูบุหร่ีไฟฟ้า และสองเพ่ือศึกษาการรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้า
ของผู้สบู 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถาม (questionnaire) โดยเพ่ือใช้ในการส ารวจพฤติกรรมการใช้
บุหร่ีไฟฟ้าและการรับรู้เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้า โครงสร้างของแบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า ส่วนท่ี 3 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เป็นผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้า สว่นท่ี 4 เป็นการรับรู้เก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้า สว่นท่ี 5 เป็นการเปรียบเทียบผลจากการสบูบุหร่ีและ
การใช้บหุร่ีไฟฟ้าท่ีมีตอ่สขุภาพ ท าการส ารวจทางออนไลน์ (online survey) และการส ารวจในลกัษณะพบปะกนั 
(face-to-face survey) โดยส ารวจตัง้แตเ่ดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 2559 ส าหรับการพฒันาแบบสอบถาม
นัน้ ท าการประยุกต์ 3แนวคิด (สุโขทัยธรรมาธิราช, Online) ประกอบด้วยแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิด
เก่ียวกบัลกัษณะของผู้ซือ้ (buyer characteristic) ซึง่ผู้ซือ้ได้รับอิทธิพลมาจาก 4 ปัจจยั คือ (i) ปัจจยัทางด้าน
วฒันธรรมท่ีเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ( ii) ปัจจัยด้านสงัคมประกอบไปด้วยกลุ่ม
อ้างอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผู้ซือ้ ( iii) ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ขัน้ตอนวฏัจกัรชีวิต ครอบครัว 
อาชีพ สถานการทางเศรษฐกิจ การศกึษา รูปแบบการด ารงชีวิต และบุคลิกภาพ และ (iv) ปัจจยัทางจิตวิทยา ได้แก่ 
การจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และความเช่ือและทศันคติ ส าหรับแนวคิดท่ีสามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ 
ความต้องการได้รับการกระตุ้นหรือการรับรู้ถึงความต้องการ การแสวงหาข้อมลู การประเมินทางเลือก การตดัสินใจ
ซือ้และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ทัง้สามแนวคิดดงักล่าวน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม นอกจากนีย้ัง
พิจารณาข้อค าถามบางข้อท่ีได้จากแบบสอบถามท่ีใช้ในการส ารวจจากงานศกึษาของต่างประเทศด้วย 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการส ารวจผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้าได้จ านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 88 ราย โดยมีรายละเอียดในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

ประเดน็แรก ข้อมลูทัว่ไปหลกัๆของกลุม่ตวัอย่างท่ีส ารวจเป็นดงันี ้เป็นผู้ เคยสบูบหุร่ีและปัจจบุนัก็ยงัสบู
บหุร่ีและใช้บหุร่ีไฟฟ้าด้วย พบมากท่ีสดุร้อยละ 48.86 รองมาเป็นผู้ ท่ีเคยสบูบหุร่ีแตปั่จจบุนัเลิกสบูบหุร่ีไปแล้วโดย
หนัมาใช้บหุร่ีไฟฟ้าแทน ร้อยละ 21.59 เป็นเพศชายมากสดุร้อยละ 89.77 มีอายุอยู่ในช่วง 20 -30 ปีมากสดุ ร้อย
ละ 45.45 การศกึษาระดบัปริญญาตรีมากสุดร้อยละ 73.86 ท างานเป็นพนกังานเอกชนมากสดุ ร้อยละ 47.73 
รองลงเป็นนกัศกึษา ร้อยละ 30.68 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ในช่วง 10,000 -20,000 บาทต่อเดือนมากสดุ 
ร้อยละ 31.82 ถดัมามีรายได้มากกวา่ 30,000 บาทตอ่เดือนขึน้ไป ร้อยละ 28.41 มีสถานะภาพโสด ร้อยละ 73.86  

ประเดน็ที่สอง เป็นผลการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บุหร่ีไฟฟ้า พบว่า เป็นผู้ ท่ีใช้บุหร่ีไฟฟ้ามาไม่
เกินระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 55.68 รองมาคือ ใช้บหุร่ีไฟฟ้ามากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 2 ปี ร้อยละ 28.41 เหตผุลหลกั
ท่ีใช้บุหร่ีไฟฟ้าเป็นเพราะเช่ือว่ามีอนัตรายน้อยกว่าการสบูบุหร่ี พบมากถึงร้อยละ 31.82 สอดคล้องกบัเหตผุลท่ี
พบในการส ารวจผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในต่างประเทศ อาทิ งานของ Andy S.L.Tan et.al (2016), งานของ M.L 
Saddleson et.al (2016), และ งานของ Hummel, Karin et.al (2015) ส าหรับพฤติกรรมการใช้การใช้บุหร่ีไฟฟ้า 
เป็นการใช้แบบตามสะดวก ร้อยละ 68.18 ส าหรับสถานท่ีท่ีใช้บุหร่ีไฟฟ้านัน้ พบว่าไม่จ ากดัสถานท่ีในการใช้บุหร่ี
ไฟฟ้าแตอ่ย่างใด ทัง้นีเ้น่ืองจากในประเทศไทยกฎหมายยงัไม่ได้ระบุว่าห้ามสบูบุหร่ีไฟฟ้าในท่ีสาธารณะแต่อย่าง
ใด แตกตา่งจากในตา่งประเทศท่ีมีการแก้กฎหมายให้ครอบคลมุถงึบหุร่ีไฟฟ้าด้วย เช่น งานของ Barbara Pineiro 
et.al (2016) สว่นพฤติกรรมการใช้บหุร่ีไฟฟ้าถดัมา พบมีการใช้ทกุวนัเฉลี่ยวนัละ 9 ครัง้ (puff) ร้อยละ 34.09 กบั
ใช้บุหร่ีไฟฟ้าเฉพาะเข้าสงัคม ไม่จ าเป็นต้องมีลกัษณะสูบเป็นกลุ่มกัน ร้อยละ 82.95 ลกัษณะของบุหร่ีไฟฟ้าใช้ 
เป็นประเภท eGo batteries ร้อยละ 52.27 โดยท่ีครัง้แรกท่ีใช้บหุร่ีไฟฟ้า หากเลือกใช้ของเหลวท่ีมีส่วนผสมของนิ
โครติน ปัจจบุนัก็ยงัคงใช้ส่วนผสมของนิโครตินอยู่ แต่หากครัง้ท่ีเร่ิมใช้ไม่มีนิโครตินผสมอยู่ ปัจจุบนัก็ยงัคงไม่มีนิ
โครตินผสมเช่นกนั ส าหรับความเข้มข้นของนิโครตินท่ีใช้มเีพียง 0-1 มิลลิกรัมเท่านัน้ท่ีพบมากสดุ แสดงว่าการติด
การใช้บุหร่ีไฟฟ้าหรือไม่นัน้ไม่เก่ียวกับนิโครตินท่ีผสมในหลอดของเหลวแต่อย่างใด ซึ่งจะติดการใช้บุหร่ีไฟฟ้า
หรือไมข่ึน้กบัตวัผู้ ใช้เป็นหลกัเท่านัน้เพราะในของเหลวท่ีใช้แม้ไม่มีนิโครติน ผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าก็ยงัมีการใช้ประจ าทุก
วนัได้ ซึ่งแตกต่างจากการสูบบุหร่ีทั่วไปท่ีมีนิโครตินจากใบยาสูบจึงท าให้ผู้สูบบุหร่ีเลิกสูบบุหร่ีได้ยากกว่าหาก
เปรียบเทียบกบัการใช้บุหร่ีไฟฟ้า และน่าจะเป็นเหตผุลหลกัว่าเพราะเหตใุดผู้ ท่ีเคยสบูบุหร่ีหลายคนจึงสามารถ
เลิกสูบบุหร่ีได้เมื่อหันมาลองใช้บุหร่ีไฟฟ้า พฤติกรรมการเข้าถึงข้อมูลความรู้เก่ียวกับบุหร่ีไฟฟ้านัน้ พบว่า
อินเตอร์เนตเป็นแหล่งข้อมลูหลกัในการเข้าถึงบุหร่ีไฟฟ้ามากท่ีสดุ ร้อยละ 38.64 อีกทัง้ข้อมลูจากกลุ่มเพ่ือน ก็มี
ความส าคญัไมแ่พ้กนั โดยผลดงักลา่วนีแ้ตกตา่งจากผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในต่างประเทศท่ีสามารถเข้าถึงและอ้างอิงผล
การศึกษาและงานส ารวจท่ีภาครัฐน าออกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นหลกั  ส าหรับพฤติกรรมการจัดหาหรือซือ้
อปุกรณ์บหุร่ีไฟฟ้าของผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าในประเทศนัน้ พบมีความสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีได้จากแหล่งข้อมลูดงักล่าว 
เช่น การซือ้จากร้านค้าในอินเตอร์เนตท่ีเช่ือถือได้เป็นส่วนมากโดยพบมากถึงร้อยละ 39.77 การบอกต่อจากกลุ่ม
เพ่ือนด้วยเช่นกนั ส าหรับการครอบครองจ านวนบหุร่ีไฟฟ้า พบวา่สว่นมากเป็นเจ้าของเคร่ืองมือนีเ้พียง 1 อนั ร้อย
ละ 64.77 แตก่ารสะสมอปุกรณ์บหุร่ีไฟฟ้าเร่ิมเป็นท่ีนิยมกนัมากขึน้เพียงแตย่งัถกูจ ากดัด้วยราคาของอปุกรณ์และ
ตวับหุร่ีไฟฟ้าท่ียงัมีราคาสงูพอสมควร ประเด็นสดุท้ายท่ีพบ คือ พบผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าส่วนใหญ่ต่างมีความพยายาม
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ในการเลิกสบูบุหร่ีก่อนท่ีจะหนัมาใช้บุหร่ีไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 55.68 พฤติกรรมในข้อนีย้งัสะท้อนให้เห็นว่าผู้สบู
บุหร่ีต่างกังวลเก่ียวกับอันตรายจาการสูบบุหร่ีและอยากเลิกสูบบุหร่ี เพียงแต่ไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้ 
ประเด็นนีส้อดคล้องกับผลการส ารวจจากงานของต่างประเทศ เช่น งานของ M.L Saddleson et.al (2016), 
Michael D. Stein et.al (2015) พบวา่การใช้บหุร่ีไฟฟ้าสามารถท าให้ผู้สบูบุหร่ีเลิกสบูได้จริง อีกทัง้ยงัมีข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ทางคลีนิคสนบัสนนุ ส าหรับประเทศไทยยงัขาดข้อมลูเชิงประจกัษ์ยืนยนั  
 ประเดน็ที่สาม ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเป็นผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้าสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจยัซึง่ประกอบด้วย 
(i) ปัจจยัทางด้านวฒันธรรม (ii) ปัจจยัด้านสงัคม (iii) ปัจจยัส่วนบุคคล และ (iv) ปัจจยัทางจิตวิทยา โดยท่ีปัจจยั
ทางวฒันธรรม พบวา่การเป็นคนท่ีดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนต่อการเป็นผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าด้วย กลุ่มตวัอย่างให้
ค าความส าคญัในระดบัปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.27 จาก 5.00 ความส าคญัอยู่ในล าดบัท่ี 9 จาก 10 อนัดับ 
ส าหรับปัจจยัด้านสงัคม กลุ่มเพ่ือน (primary groups) มีส่วนส าคญัต่อการหนัมาใช้บุหร่ีไฟฟ้า ด้วยคะแนนท่ีได้ 
3.34 จาก 5.00 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ความส าคัญอยู่ในล าดับท่ี 7 ถัดมาเป็นปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ขัน้ตอนวฏัจกัรชีวิตครอบครัว (family life cycle) มีส่วนส าคญัในการสร้างแรงจูงใจ/เลิกบุหร่ี ด้วยคะแนนท่ีได้ 
3.57 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก ความส าคญัอยู่ในล าดบัท่ี 2  สุดท้ายเป็นปัจจัยทางจิตวิทยา เก่ียวกับความเช่ือและ
ทศันคติ (belief and attitude) ความส าคญัอยู่ในล าดบัท่ี 1 ด้วยคะแนนท่ีได้ 3.69 จาก 5.00 กล่าวคือบุหร่ีไฟฟ้า
เป็นอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหร่ีทั่วไป และความง่ายในการเ ข้าถึงแหล่งขายทางอินเตอร์เนตมีส่วนท าให้
กลายเป็นผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้ามากขึน้ ด้วยคะแนนท่ีได้ 3.55 อยู่ในระดบัมาก ความส าคญัอยู่ในล าดบัท่ี 3 โดยสรุปแล้ว
คา่เฉลี่ยความส าคญัรวมทุกข้อค าถามท่ีได้มีค่าเท่ากบั 3.42 ซึง่อยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีส าคญั 3 ล าดบัแรก 
คือ อนัดบัแรกคือปัจจยัทางด้านจิตวิทยาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและทศันคติ (belief and attitude) เช่น 
งานของ Andy S.L. Tan et al. (2016) อันดับท่ีสองคือปัจจัยส่วนบุคคลในประเด็นของขัน้ตอนวัฏจักรชีวิต
ครอบครัว (family life cycle) เช่น งานของ M.L Saddleson et.al (2016) และอนัดบัท่ีสามคือปัจจยัทางด้าน
จิตวิทยาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ (learning) เช่น งานของ Barbara Pineiro et.al (2016) โดยทัง้สาม
ปัจจยัดงักลา่วมีความสอดคล้องกบัผลการส ารวจของตา่งประเทศดงัท่ีอ้างอิง 
 ประเด็นที่ ส่ี การวัดการรับรู้ของผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าด้วยการพัฒนาข้อค าถามจ านวน 12 ข้อค าถาม ได้
ข้อสรุปหลกัๆ คือ ประการแรกยังมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองความเช่ือในประเด็นของบุหร่ีไฟฟ้ามี
อนัตรายน้อยกวา่บหุร่ีทัว่ไป รวมทัง้หากหนัมาใช้บุหร่ีไฟฟ้าแล้วท าให้เลิกสบูบุหร่ีได้ ก็ยงัมีค าตอบท่ียงัไม่แน่นอน 
ประการท่ีสอง มีความรับรู้ในบรรดาผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้าอย่างชดัเจนว่าไอระเหยจากบุหร่ีไฟฟ้าเป็นอนัตรายต่อคนรอบ
ข้างน้อยกวา่ควนับหุร่ีมือสอง ประการท่ีสาม มีการรับรู้วา่การใช้บหุร่ีไฟฟ้าสามารถน าไปซึง่การติดได้ (addicted) 
และยงัเช่ือด้วยวา่บหุร่ีไฟฟ้าเป็นสิ่งท่ีชกัจงูให้เกิดผู้สบูหน้าใหมไ่ด้ ซึง่ส าหรับข้อค้นพบในประเด็นท่ีสามนีเ้ป็นสิ่งท่ี
รัฐบาลหลายประเทศแสดงความกงัวลเป็นอย่างมากเพราะจากสถิตข้อมูลในต่างประเทศชีช้ดัในลกัษณะเช่นนี ้
เช่น งานของ Suris, Joan-Carles et al (2015), งานของ Maria Cooper et al (2015) อีกทัง้สอดคล้องกับ
แนวคิด gateway hypothesis ท่ีมีสาระส าคญัว่าการใช้บุหร่ีไฟฟ้าสามารถน าไปสู่การใช้สิ่งเสพติดอื่นๆท่ีเข้มข้น
ขึน้ตามมา 
 ประเด็นที่ห้า เปรียบเทียบผลจากการสบูบุหร่ีและบุหร่ีไฟฟ้าท่ีมีต่อสขุภาพผู้สบู สรุปได้ว่า ทศันคติท่ีมี
ต่อการสบูบุหร่ีทัว่ไปและการสูบบุหร่ีไฟฟ้า ไม่ได้มีความแตกต่างเกือบทุกข้อค าถามยกเว้นเพียง 2 ประเด็น คือ 
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เร่ืองกลิ่นติดตวั หากใช้บุหร่ีไฟฟ้าแล้วกลิ่นไม่ติดตวัซึง่แตกต่างจากการสบูบุหร่ีทัว่ไปท่ีเมื่อสบูแล้วย่อมมีกลิ่นติด
ตวั กบัประเดน็ท่ีสอง เร่ืองคา่ใช้จ่ายท่ีประหยดัได้มากกวา่หากหนัมาใช้บหุร่ีไฟฟ้าแทนการสบูบหุร่ีทัว่ไป 

จากผลการส ารวจดังกล่าวสามารถน าไปสู่ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี ้(1) การด าเนินมาตรการ
เก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้าในประเทศไทยควรตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการน าข้อมลู ผลการศกึษาทัง้ในทางคลีนิคและไม่ใช่
คลีนิคจากต่างประเทศเพ่ือประกอบการบังคบัใช้มาตรการ ย่อมเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมมากกว่าท่ีท าให้บุหร่ี
ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฏหมายโดยท่ีอาจจะยงัไมม่ีข้อมลูรอบด้าน (2) ผู้ ใช้บหุร่ีไฟฟ้าใช้เพราะเช่ือทัง้สิ่งท่ีเป็นจริงและสิ่ง
ท่ีรอการพิสูจน์ ฉะนัน้การให้ข้อมูลรอบด้านแก่ประชาชนจึงมีส่วนส าคัญ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องไม่ควร
น าเสนอข้อมูลเพียงด้านไม่ดีของบุหร่ีไฟฟ้าเท่านัน้ (3) หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงกับการก ากับดูแล
เก่ียวกบับุหร่ีไฟฟ้าควรมีการจดัโครงการศกึษาเพ่ือทดสอบผลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยน าผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้ามา
ตรวจร่างกายเปรียบเทียบกนัระหว่างก่อนและหลงั เป็นระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือยืนยนัผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พ่ือน าผลดงักลา่วมาหกัล้างความเช่ือท่ีอาจจะคาดเคลื่อนอนัเกิดจากการใช้บหุร่ีไฟฟ้าได้  
 

สรุป 
 การส ารวจข้อมูลด้านอุปสงค์ของการใช้บุหร่ีไฟฟ้าของในประเทศไทยโดยก าจัดพืน้ท่ีศึกษาเฉพาะใน
กรุงเทพฯ และใช้แบบสอบถามท่ีถกูพฒันาขึน้และสอบจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 88 ราย ข้อค้นพบส าคญัประการ
แรกคือ ผู้ ใช้บุหร่ีไฟฟ้าส่วนมากเป็นผู้สบูบุหร่ีมาก่อนและมีความต้องการเลิกสบูบุหร่ี สิ่งนีเ้ป็นเง่ือนไขท่ีพบมาก
ท่ีสดุจากการส ารวจ ประการท่ีสองเก่ียวข้องกบัการรับรู้เก่ียวกบับหุร่ีไฟฟ้าวา่มีอนัตรายน้อยกวา่บหุร่ีนัน้ปรากฎว่า
ยงัไม่สามารถสรุปเช่นนัน้ได้ อีกทัง้ผลิตภณัฑ์บุหร่ีไฟฟ้าสามารถชักน าให้ผู้ ใช้หน้าใหม่ซึง่ อาจไม่เคยสูบบุหร่ีมา
ก่อนกลายมาเป็นผู้ใช้บหุร่ีไฟฟ้าประจ าได้ซึง่สอดคล้องกบัผลการส ารวจจากงานตา่งประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้
บหุร่ีไฟฟ้าอาจไมก่่อให้เกิดการเสพติดได้เน่ืองจากผู้ใช้บางคนไมไ่ด้ใช้ของเหลวในหลอดท่ีมีส่วนผสมของนิโครติน
แต่อย่างใด ข้อดีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนจาการกันมาใช้บุหร่ีไฟฟ้าปรากฎเป็นเร่ืองกลิ่นติดตัวและค่าใช้จ่ายท่ี
ประหยดัได้มากกวา่การสบูบหุร่ีซึง่สอดคล้องกบัผลการส ารวจของตา่งประเทศเช่นกนั 
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การน าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้กับฟาร์มเกษตรขนาดเล็ก 
Industrial 4.0 Technology Adoption applying to Small agriculture farm 

  
 

สรรค์ จีเ้พ็ชร์1* ยรุพร ศทุธรัตน์1 และ พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ์1 

San Jeepet 1*, Yuraporn Sudharatna1 and Pittawat Ueasangkomsate1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือโดยน าเอาเทคโนโลยีของ อตุสาหกรรม
ยคุ 4.0 มาประยกุต์ใช้กบัการเกษตรท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเลก็ โดยท าการสร้างโมเดลท่ีประกอบด้วย 1) หน้าต่างโปรแกรมท่ี
รับค าสัง่จากผู้ ใช้โดยโปรแกรมชนิดนีจ้ะสามารถใช้ได้ทัง้คอมพิวเตอร์ตัง้โต๊ะ และแบบพกพา รวมไปถึงสมาร์ทโฟนท่ี
สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ Internet ได้ 2) ฐานข้อมลูท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมลูการตัง้ค่าและการควบคมุต่าง ๆ ส าหรับ
ผู้ใช้ 3) เคร่ืองมือท่ีรับค าสัง่จากผู้ใช้โดยจะท าการเช่ือมตอ่ไปยงัฐานข้อมลูออนไลน์ท่ีผู้ ใช้ได้ท าการตัง้ค่าไว้ โดยระบบ
นีจ้ะมุ่งเน้นไปในด้านของการทดสอบความสามารถในการท างานของระบบอตัโนมตัิท่ีมีเทคโนโลยี Internet of 
Things (IoT) เป็นพืน้ฐานในการเพาะปลูก ดูแลรักษา และท าการเก็บเก่ียวผักกรีนโอ๊คจ านวน 6 ต้น โดยใช้พืน้ท่ี
เพาะปลูกขนาด 2700 ตารางเซนติเมตร ผลการทดลองโมเดลพบว่า ระบบสามารถท่ีจะด าเนินการตามค าสัง่และ
ท างานได้โดยไมต้่องใช้คนในการควบคมุและสามารถท่ีจะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนปัจจุบนัและการคาดคะเนต้นทุนใน
อนาคต ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคและผู้ผลิต ในด้านต้นทนุและความสะดวกสบาย 
 

ABSTRACT 
 This research aims to design, and develop a system tool applied technology Industrial 4.0 to Small 
agriculture farm. Through user’s interface connected to the user and online database. The model 
composed of 1) the interface which can be used by computer, laptop or smartphone 2) the online database 
that collected commands or storage form, user data and communication between user and farm’s machine 
3) the farm’s machine that contained electrical and mechanical part to receive command from user to 
control user’s farm. The research focuses on the testing plantation, nurturing and harvesting ability of the 
model with Internet of Things. The area of the testing farm has 2700 square centimeter with 6 of green oaks 
planted. The results showed that the model can be functioned without human help along with the 
processes. Additionally, it presented the current cost of investment and forecasting cost in the small 
agricultural farm. 
 
 

 
 

Key Words: Industry 4.0 , Internet of Things, agriculture 
* Corresponding author; e-mail address: son.jpch@gmail.com  
1ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
1Department of Management, Faculty of Business Administration, Kasetsart University, Bangkok 10900  

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

392



ค าน า  
 เทคโนโลยีในยุคปัจจุบนันัน้ได้พฒันาก้าวไกลออกไปมากนบัตัง้แต่ยุคปฏิวตัิอุตสาหกรรม กล่าวคือ ยุค
เร่ิมต้นของการปฏิวตัิอตุสาหกรรม (Industrial Revolution 1.0) เมื่อสามารถคิดค้นประดิษฐ์เคร่ืองจักรไอน า้ 
(Hydro-steam Power) ได้ส าเร็จโดยเจมส์ วตัต์ การใช้พลงังานจากเคร่ืองจักรไอน า้จึงเข้ามาทดแทนการใช้
แรงงานคน หรือสตัว์ หรือพลงังานธรรมชาติ จากยุคท่ีใช้เคร่ืองจักรไอน า้เปลี่ยนมาใช้พลงังานไฟฟ้า  (Electric 
Power) หรือยคุอตุสาหกรรม 2.0 (Industry 2.0) ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้คราวละมาก ๆ (Mass Production) 
เป็นการประหยัดจากขนาด โดยผู้บริโภคกลุ่มใหญ่สามารถเข้าถึงสินค้าในราคาไม่แพง ยุคคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Computerize and Information Technology) หรือยุคอตุสาหกรรม 3.0 (Industry 3.0) 
เม่ือคอมพิวเตอร์เร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนั นวตักรรมคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่
ในการประมวลผลและเข้ามาเป็นอปุกรณ์สัง่การท างานให้เคร่ืองจกัรเป็นระบบอตัโนมตัิ (Automation) และมีการ
ตอ่ยอดท าให้เคร่ืองจกัรเข้ามาใช้แทนคน มีการน าหุ่นยนต์หรือเคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆ เข้ามาใช้อตุสาหกรรมหลาย ๆ 
อย่าง อาทิ โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานสายการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ และโรง งานอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัผู้บริโภคหลายอย่างด้วยกนั ซึง่เป็นระบบท่ีมีต้นทุนต ่าในการผลิตระยะ
ยาว และยุคปัจจุบนัยุคอตุสาหกรรมอจัฉริยะและสงัคมดิจิทลั (Smart Industrial and Digital Society) หรือยุค
อตุสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ทัง้นี ้ธนิตย์  โสรัตน์ (2559) กล่าวถึง Industry 4.0 ว่า มาจากช่ือนโยบาย
อุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมันท่ีประกาศเมื่อปี ค.ศ.2013 แนวคิดคือ โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติ
อตุสาหกรรม ครัง้ท่ี 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้าด้วยระบบ Cyber-Physical Systems เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตกบัสิ่งต่าง 
ๆ รวมทัง้ข้อมลูและบริการ ยุคอตุสาหกรรม 4.0 จึงเป็นการเช่ือมโยงระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีทัง้เทคโนโลยีส าคญัท่ี
จะมาเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย, 2558) 

อตุสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ปรากฏเป็นครัง้แรกอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-
2579 และปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนา 5 ปี แรกของการ
ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์ชาติ ซึง่จะเป็นแผนแมบ่ทหลกัของการพฒันาประเทศไทยโดยคาดหวงัว่าใน 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะก้าวพ้นไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วและจะยกระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวต่อปีเพ่ิมจาก
ปัจจบุนั 4,121 เหรียญสหรัฐ เป็น 15,000 เหรียญสหรัฐ ทัง้นีแ้ผนดงักล่าวสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 
4.0” ซึ่งจะใช้นวตักรรมเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมอจัฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมีการน าระบบ
เทคโนโลยีอตัโนมตัิและหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในระบบการผลิตขณะเดียวกนัเศรษฐกิจแห่งอนาคตจะขบัเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีพืน้ฐาน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวสัดศุาสตร์พลงังานสะอาด และ
อตุสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม นอกจากนีด้้านการสื่อสารจะเกิดสงัคมดิจิทลัเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพ
สิ่งหรือ (Internet of Things: IoT) ธนิตย์  โสรัตน์ (2559) เห็นวา่กลไกขบัเคลื่อนความมัง่คัง่ของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ท่ีเน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู ่
“ประเทศไทย 2.0” ท่ีเน้นอตุสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ท่ีเน้นอตุสาหกรรมหนกัตามล าดบั ซึง่ประเทศ
ไทยในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 มาสู่ “ประเทศไทย 4.0” เพ่ือพฒันาประเทศ
ไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สงู” 
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ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วย“นวตักรรม” (สปช., 
2557)  

ในปัจจุบนัพืน้ท่ีการเกษตรในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยข้อมลูจากส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2559) พบวา่พืน้ท่ีในการเกษตรของไทยลดลงจาก 149,416,681 ไร่ เป็น 149,236,233 ไร่ หรือเท่ากบั 
180,448 ไร่ (ข้อมลูปี 2553 - 2556) ของพืน้ท่ีการเกษตรที่หายไป ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัผลิตภณัฑ์มวลรวมของ
สินค้าการเกษตรตา่ง ๆ ได้ และการเกษตรในประเทศไทยท่ีผ่านมานัน้ มีการแข่งขนัท่ีสงูมากและให้ผลตอบแทน
ต ่า เน่ืองจากการลงทนุสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างของแรงงาน รวมถงึต้นทนุอื่นท่ีเกษตรกรต้องแบกรับ อีก
ทัง้ไมส่ามารถท่ีจะคาดเดาฤดกูาลหรือภัยพิบตัิต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ซึง่ปัจจยัเหล่านีท้ าให้เกษตรกรมีก าไรเป็น
อตัราสว่นท่ีน้อยเม่ือเทียบกบัต้นทนุการผลิต (ส านกังานกองทุนฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตร, 2555) ซึง่อาจเป็นสาเหตุ
ให้เกษตรกรเลือกท่ีจะใช้สารเคมีในการช่วยให้คุณภาพของผลผลิตต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการ อัน
เน่ืองมาจากภยัพิบตัิและแมลงศตัรูพืช โดยไม่ค านึงถึงอนัตรายของผู้บริโภค โดยข้อมูลของส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร (2559) พบว่าการน าเข้าสารเคมีท่ีใช้ในการเกษตรของปี 2558 คือ 143,968 ตนั เพ่ิมขึน้ 30,620 ตนั 
จากปี 2553 แตใ่นอีกด้านหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากวิธีการผลิตต่าง ๆ นัน้คือผู้บริโภค โดยกระแสความนิยมของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันนัน้เน้นการดูแลเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพรวมถึงการรับประทานอาหาร หรือพืชผักท่ีปลอด
สารพิษเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าให้ผู้บริโภคนิยมเลือกซือ้ผกัปลอดสารพิษเพ่ือหลีกเลี่ยงสารเคมีท่ีตกค้างอยู่
ภายในพืชผกั แตก่ารเลือกซือ้พืชผกัปลอดสารพิษตามท้องตลาดนัน้ ผู้บริโภคยงัไม่สามารถเช่ือได้ว่าเป็นพืชผกัท่ี
ไมม่ีสารพิษหรือสารท่ีเป็นอนัตรายตอ่ร่างกายท่ีตกค้างอยู่ เน่ืองจากระบบการผลิตพืชผกัต่าง ๆ นัน้ ทางผู้บริโภค
ไมส่ามารถตรวจสอบได้ว่าพืชผกัต่าง ๆ ได้ถูกผลิตขึน้ท่ีใด ใช้ขัน้ตอนในการผลิตอย่างไร มีสารพิษเจือปนหรือไม ่
และผ่านขัน้ตอนใดบ้างกอ่นท่ีจะมาถงึผู้บริโภค 

ดงัท่ีกล่าวมาในปัจจุบนัโลกของเราก าลงัก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 คือ การเช่ือมต่ออปุกรณ์ต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันเพ่ือการท างานเป็นเครือข่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์นัน้ ๆ ซึ่งระบบการ
เช่ือมต่อของ Internet of Thing นัน้สามารถท่ีจะน ามาใช้กับการเกษตรเพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน และ
สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อพืน้ท่ี ซึง่อปุกรณ์ต่าง ๆ สามารถเช่ือมต่อเข้าด้วยกนัได้ ท าให้ระบบการด าเนินงานมีการ
สญูเสียเวลาและแรงงานน้อย และมีการรายงานสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการด าเนินงานให้กบัผู้ ใช้งาน
ได้ทราบ เพ่ือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์ตอ่ไปได้  

ซึง่การรวมเอาเทคโนโลยี Industry 4.0 เข้ากบัการเกษตรนัน้จะสามารถลดระยะเวลาในการปลกู ดแูล
รักษา และการเก็บเก่ียวผลผลิตของผู้บริโภคหรือตวัเกษตรกรโดยท่ีระบบจะท างานตลอดเวลาท าให้ไม่สูญเสีย
เวลาในการด าเนินงาน ทัง้ยงัช่วยลดการใช้สารเคมีท่ีเป็นอนัตรายได้ เน่ืองจากระบบสามารถท างานได้ตลอดเวลา
สง่ผลให้สามารถท่ีจะใช้สารป้องกนัศตัรูพืชท่ีเป็นชีวภาพได้บ่อยครัง้ ท าให้สารชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีก
ทัง้ยงัช่วยลดต้นทนุแรงงานในระยะยาวเน่ืองจากใช้อปุกรณ์อตัโนมตัิในการด าเนินงาน ฉะนัน้ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้
วา่พืชผกัท่ีได้ท าการปลกูนัน้เป็นพืชผักท่ีปลอดสารพิษอย่างแท้จริง เน่ืองจากใช้ระบบอตัโนมตัิท่ีเป็นชีวภาพตลอด
การผลิต ทัง้ยังช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสในการเพ่ิมผลผลิตให้มากขึน้เน่ืองจากระยะเวลาท่ีใช้ในการปลูก ดูแล
รักษา และเก็บเก่ียวผลผลิตลดลง และสามารถลดต้นทุนในด้านแรงงานได้ อีกทัง้ยังเป็นผลดีกบัผู้ ท่ีมีอาชีพอื่น
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สามารถท าอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพเสริมได้ เน่ืองจากระบบได้ถกูออกแบบมาให้ท างานโดยอตัโนมตัิและง่าย
ตอ่การใช้งาน ท าให้มีโอกาสทางรายได้มากขึน้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบของโมเดล 

ผู้ วิจัยได้ท าการออกแบบและก าหนดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างโมเดลฟาร์มขนาดเล็กท่ีมีพืน้ท่ีในการ
เพาะปลกูขนาด 2700 ตารางเซนติเมตร โดยใช้พืชชนิด กรีนโอ๊ค ในการเพาะปลกู ผ่านแนวคิดการใช้เทคโนโลยี 
Industry 4.0 ซึง่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดงันี ้

1. หน้าเวบ็ไซต์ส าหรับผู้ใช้งาน 
a. ระบบฐานข้อมูลของเว็บไซต์ ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) และ PHP 

(Personal Home Page) ในการปฏิบตัิการ 
b. ระบบความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน โดยสร้างจากภาษา HTML (Hyper Text Markup 

Language), PHP และ Java script  
c. ระบบรับส่งข้อมลูระหว่างฐานข้อมลูกบัเว็บไซต์และการแสดงผล ใช้ภาษา Java script, PHP 

และ HTML 
2. Cloud Server  

a. ระบบบนัทกึ รับสง่ตวัแปร ใช้ภาษา PHP และ SQL 
3. ระบบควบคมุการเพาะปลกู ดแูลรักษา และเก็บเก่ียวประกอบด้วย 

a. ระบบประมวลผลสว่นกลาง โดยมีระบบปฏิบตัิการที่ถกูเขียนขึน้ด้วย Arduino (ภาษา C) ใช้ใน
การควบคมุการเพาะปลกู ดแูลรักษา เก็บเก่ียว และ แจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งานทราบผ่านทาง LINE 
Application 

b. ระบบโครงสร้างชดุรางเลื่อนอลมูิเนียม  
c. ระบบไฟฟ้า ประกอบไฟด้วย Stepper-Motor หม้อแปลงไฟฟ้า อปุกรณ์ช่วยขับเคลื่อน Motor 

Sensor สภาพอากาศ สวิทช์ไฟฟ้า และสวิทช์วาล์วน า้ 
d. อุปกรณ์ในการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเก่ียว ประกอบด้วย ปัม้ Vacuum อุปกรณ์ปลูก 

อปุกรณ์ฉีดน า้ อปุกรณ์เก็บเก่ียว 
 

วิธีการสร้างโมเดล  
งานวิจัยนีผู้้ วิจัยได้ท าการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ Cloud Server และโมเดลฟาร์มขนาดเล็กเข้า

ด้วยกนั  เพ่ือท าให้ระบบการส่งข้อมลูและการแจ้งเตือนสามารถท างานได้อย่างถูก โดยมีขัน้ตอนในการสร้าง
โมเดลฟาร์มขนาดเลก็โดยใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 ดงัตอ่ไปนี ้

1. น าระบบโครงสร้าง ระบบประมวลผลส่วนกลาง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ในการปลูก ดูแลรักษา 
และเก็บเก่ียว มาประกอบเข้าด้วยกนั จากนัน้ท าการอบัโหลดระบบปฏิบตัิการให้กบัระบบประมวลผลส่วนกลาง
เพ่ือใช้ในการควบคมุการเพาะปลูก ดแูลรักษา เก็บเก่ียว และสามารถเช่ือมต่อไปยัง Cloud Server หรือ LINE 
Application เพ่ือดาวน์โหลดและอบัโหลดคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ได้  
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2. ท าการเตรียมฐานข้อมลู Cloud โดยการสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับการรับส่งค่าตวัแปรต่าง ๆ ระหว่าง 
Cloud กบัหน้าเวบ็ไซต์ของผู้ใช้งานและ Cloud กบั ระบบควบคมุการเพาะปลกู ดแูลรักษา และเก็บเก่ียว โดยใช้
โปรแกรม phpmyadmin ในการสร้างฟอร์มตา่ง ๆ ใน Cloud Server  

3. ท าการสร้างเว็บไซต์ส าหรับผู้ ใช้ ซึ่งประกอบด้วย 1) หน้าจอการวางแผน  จ านวน ต าแหน่ง 
ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว และขนาดพืน้ท่ีในการปลกู 2) หน้าส าหรับการเข้าใช้ระบบของผู้ ใช้โดยใช้รหสัผ่าน 3) 
หน้าจอส าหรับการเลือกในใช้งานระบบในโหมดต่าง ๆ 4) หน้าจอท่ีแสดงถึงต้นทุนในการผลิตและการคาดคะเน
ผลในอนาคต  

4. ท าการสร้างช่องทางการเช่ือมตอ่ระบบควบคมุการปลกู ดแูลรักษาและเก็บเก่ียว ระบบ Cloud และ
หน้าเวบ็ไซต์ส าหรับผู้ใช้งานเข้าด้วยกนั โดยใช้เทคโนโลยีของ IoT ผ่านทาง http (Internet Protocol)  
 

ระบบการท างานของโมเดล 
ระบบของโมเดลเพาะปลกู  ดแูล และเก็บเก่ียวนัน้จะท าการดาวน์โหลดคา่ตวัแปรต่าง ๆ ของผู้ ใช้ท่ีได้ท า

การตัง้คา่ไว้น ามาประมวลผลและท าการด าเนินตามค าสัง่ตา่ง ๆ ตามท่ีผู้ ใช้ได้ก าหนดในเบือ้งต้น โดยระบบจะท า
การปรับสภาพ การปลกู การดแูล และการเก็บเก่ียวให้เข้ากบัสภาพอากาศต่าง ๆ โดยอ้างอิงจาก Sensor สภาพ
อากาศตา่ง ๆ และอปุกรณ์บอกเวลา เมื่อระบบประมวลผลเสร็จสิน้จะท าการส่งข้อความเพ่ือบอกให้ผู้ ใช้ได้ทราบ
วา่ ณ ขณะนี ้ฟาร์มนัน้ก าลงัด าเนินการในขัน้ตอนใดอยู่ โดยสามารถก าหนดรายละเอียดเป็นขัน้ตอนได้ดังนี ้

1.ระบบประมวลผลของฟาร์มท าการดาวน์โหลดข้อมลูจาก Cloud Server ประกอบด้วย ความกว้างยาว
ของพืน้ท่ีท่ีใช้ในการปลกู ชนิดของพืชท่ีท าการปลกู ระยะเวลาการเก็บเก่ียว ต าแหน่งท่ีท าการปลกูพืชชนิดนัน้ ๆ 
โหมดท่ีใช้ในการเพาะปลกู โดยการเช่ือมตอ่ท่ีใช้นัน้จะเป็นการใช้ Get Method โดยผ่านทาง Protocol http ไปยงั 
Cloud Server เพ่ือดงึค่าตวัแปรต่าง ๆ จาก Cloud Server จากนัน้ Cloud Server จะส่งค่ากลบัมาเป็นตวัแปรท่ี
เป็นข้อความ ท าให้ระบบประมวลผลของฟาร์มต้องท าการแปลค่าจากตวัแปรท่ีเป็นข้อความมาเป็นตวัแปรท่ี
สามารถน าไปใช้งานได้ โดยใช้ภาษา C  

2.ระบบประมวลผลของฟาร์มท าการเปรียบเทียบตัวแปรท่ีได้รับมาจาก Cloud Server ท่ีผ่านการ
ประมวลผลแล้วกับสถานะปัจจุบันของระบบ โดยวิธีการเปรียบเทียบนัน้จะเร่ิมต้นจากการวดัค่าตวัแปล เวลา
ปัจจบุนั จ านวนผกัท่ีท าการปลกูเสร็จแล้ว เวลาท่ีเหลือในการเก็บเก่ียว ต าแหน่งท่ีท าการปลกู และโหมดของการ
ใช้งาน รวมถงึตวัแปรสภาพอากาศโดยการใช้ Sensor สภาพอากาศในการวดั หลงัจากนัน้จะท าการเปรียบเทียบ
กบัข้อมลูที่ได้รับมาจาก Cloud  

3.ท าการเปรียบเทียบค่าต่าง ๆ ท่ีได้รับมาจากทาง Server ว่าตรงกบัค่าท่ีมีอยู่หรือไม่หากตรงกนั ระบบ
จะข้ามไปยังข้อท่ี 4 แต่หากข้อมลูท่ีอยู่ในระบบควบคมุกบั Server ไม่ตรงกัน ระบบจะท าการประมวลผลและ
ด าเนินการตามค าสัง่ของผู้ใช้งานท่ีได้รับมาจาก Cloud เช่น ค าสัง่ให้เก็บเก่ียว ค าสัง่ให้ปลกูพืช หรือค าสัง่อื่น ๆ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปจากคา่เดิมของระบบประมวลผลของฟาร์ม จากนัน้ระบบประมวลผลของฟาร์มจะแจ้งเตือนไปยงั
ผู้ ใช้วา่มีความคลาดเคลื่อนอย่างไรบ้าง และได้บริหารจดัการอย่างไรบ้าง 

4.เมื่อระบบด าเนินงานตามข้อมูลท่ีได้ท าการดาวน์โหลดมาจาก Server และแจ้งเตือนไปท่ีผู้ ใช้ผ่าน 
Application LINE จากนัน้ระบบจะท าการส่งค่าต่าง ๆ กลบัไปยงั Cloud Server เพ่ือเป็นการยืนยนัและแสดง
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รายระเอียดข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีได้ด าเนินการไป โดยข้อมลูที่สง่ไปนัน้จะประกอบด้วยต้นทนุท่ีใช้ในการผลิต และกราฟ
การคาดคะเนต้นทนุในอนาคตด้วย ซึง่วิธีท่ีใช้ในการเช่ือมตอ่นัน้ จะเป็น Protocol http ในฟังชัน่ Post Method 

5. Cloud Server จะท าการรับคา่ตา่ง ๆ ท่ีถกูสง่มาจากระบบประมวลผลของฟาร์มไว้ โดยใช้ภาษา PHP 
และ HTML ในการรับคา่ตวัแปรตา่ง ๆ จากนัน้ท าการบนัทกึลงฐานข้อมลู SQL เพ่ือรอให้หน้าเวบ็ไซต์ของผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลดเอาคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ไปแสดงผลให้ผู้ ใช้ตอ่ไป 

6.เมื่อผู้ ใช้เข้าใช้งานระบบผ่านทาง Computer หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีได้เช่ือมต่อกับ Internet ผู้ ใช้
จ าเป็นต้องกรอกรหสัผ่านเพ่ือเข้าไปยงัหน้าของผู้ใช้งาน เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนการรักษาความปลอดภยัของระบบ 
และเป็นการคดัแยกผู้ใช้แตล่ะคนออกจากกนัโดยรหสัของผู้ ใช้นัน้จะถูกดงึมาจากฐานข้อมลู Cloud และเมื่อผ่าน
หน้าการกรอกรหสัไปแล้ว จะเข้าสูห่น้าจอของผู้ใช้งานโดยหน้าจอของผู้ใช้งานจะท าการดงึตวัแปรต่าง ๆ ท่ีผู้ ใช้ได้
ท าการบนัทึกไว้ในหน้าเว็บไซต์ครัง้ล่าสดุมาจาก Cloud โดยใช้ภาษา PHP, Java Script และ HTML โดยใช้ช่ือ
ของผู้ใช้อ้างอิงกบัฐานข้อมลูตา่ง ๆ ใน Cloud ดงันัน้ ผู้ ใช้งานจะสามารถเห็นข้อมลูหรือควบคมุระบบประมวลผล
ของฟาร์มของผู้ใช้งานอีกคนได้  

7.เมื่อผู้ ใช้ท าการเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์และกดปุ่ มบันทึก ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกส่งไปยัง 
Cloud Server โดยวิธี Post Method ท่ีใช้ Java Script, PHP และ HTML ซึง่คล้ายกบัขัน้ตอนในข้อท่ี 6 เมื่อ
บนัทกึส าเร็จจะท าการ Reload หน้าจอของผู้ใช้งานอีกครัง้เพ่ือเรียกข้อมลูตา่ง ๆ มาแสดงผลให้กบัผู้ ใช้ได้เห็น  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Figure 1   Farm’s system work flow  

 
ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบ 
จากการน าเทคโนโลยีตา่ง ๆ ในยคุของ Industry 4.0 มาใช้ ประกอบด้วย IoT, Cloud Server, Big Data 

มาประยกุต์ใช้กบัฟาร์มขนาดเลก็โดยเช่ือมตอ่ระบบทัง้ 3 ระบบเข้าด้วยกนั โดยมีหน้าเว็บไซต์ของผู้ ใช้งาน Cloud 
Server และระบบประมวลผลของฟาร์ม ระบบทัง้ 3 ระบบสามารถท่ีจะท าการเพาะปลกู ดแูลรักษา เก็บเก่ียว 
โดยไม่ใช้แรงงานคน และแจ้งเตือนให้ผู้ ใช้งานได้ทราบผ่านทาง Application LINE ทัง้ยังสามารถท่ีจะแสดงให้
เห็นถงึมลูคา่การลงทนุปัจจบุนั และการคาดคะเนต้นทนุในอนาคตได้ โดยมีรายละเอียดของผลการทดลองดงันี ้

1.ระบบประมวลผลของฟาร์มท าการเช่ือมตอ่ไปยงั Cloud Server เพ่ือดาวน์โหลดตวัแปรท่ีผู้ใช้ได้ท า
การตัง้คา่ไว้จาก www.minifarmthailand.com โดยอ้างอิงจากขัน้ตอนการออกแบบของระบบทัง้ 7 ขัน้ตอน 
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เมื่อผู้ ใช้เปิดการท างาน เว็บไซต์จะท าการส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลเพ่ือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงไป 
หลงัจากนัน้ระบบควบคมุการเพาะปลกู ดแูลรักษา และเก็บเก่ียวจะท าการดาวน์โหลดค่าต่าง ๆ มายงัระบบ ผล
ของการเช่ือมต่อคือ ระบบนีจ้ะท างานเน่ืองจากผู้ ใช้ได้ท าการเปิดใช้ระบบการท างานของระบบเพาะปลูก  ดูแล
รักษา และเก็บเก่ียว โดยโหมดท่ีผู้ ใช้เลือกคือโหมด “on” และท าการดาวน์โหลดตวัแปรต่าง ๆ มาประมวลผลและ
ด าเนินการตอ่ไป โดยจะสงัเกตได้วา่ระบบเพาะปลกู ดแูลรักษา และเก็บเก่ียว จะสัง่ให้ Stepper Motor ท างานไป
ในทิศทางท่ีผู้ ใช้งานก าหนด ตามท่ีได้มีการตัง้คา่ตวัแปรตา่ง ๆ ไว้ได้อย่างถกูต้อง (Figure 2) 

 

 
 

Figure 2   User-page, SQL Database, and Farm controller respectively (Active) 
 
 

 2. ขัน้ตอนการท างานของระบบเมื่อมีค าสัง่ในการปลกูผกั 
เมื่อผู้ ใช้ได้ก าหนดพืน้ท่ีในการปลูกผักสลัดและท าการบันทึก หน้าจอเว็บไซต์จะส่งค่าไปยัง Cloud 

Serverจากการก าหนดค่าพืน้ท่ีและต าแหน่งในการปลูกจะเห็นได้ว่าระบบประมวลผลของฟาร์มสามารถท่ีจะ
ดาวน์โหลดต าแหน่งและพืน้ท่ีการปลกู จากนัน้สามารถท่ีจะด าเนินการปลกูโดยใช้ Stepper Motor ในการเลื่อน
อปุกรณ์ปลูกไปยงัต าแหน่งท่ีผู้ ใช้ก าหนดได้ หลงัจากการเพาะปลกูเสร็จสิน้ระบบท าการแจ้งเตือนไปยงัผู้ ใช้ว่า 
ระบบได้ด าเนินการตามค าสัง่นัน้ ๆ เสร็จสิน้แล้วผ่านทาง LINE Application (Figure 3) 
 
 

 
 
Figure 3   Grow-page, Farm controller and LINE Application respectively (Active) 
 

3.หน้าจอของผู้ใช้งานท่ีแสดงต้นทนุท่ีใช้ผ่านทางเวบ็ไซต์ 
 ในหน้าจอของผู้ ใช้ท่ีใช้งานผ่านทางเว็บไซต์สามารถท่ีจะแสดงให้เห็นถึงต้นทุนรวม  ซึ่งประกอบด้วย
ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) และต้นทุนไม่คงท่ี (Variable Cost) โดยการคาดคะเนต้นทุนนัน้ ระบบจะท าการ
ประมวลผลด้วยตนเองท่ีอาจเกิดขึน้ในแต่ละเดือนได้ ซึง่ใช้เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจการลงทุนว่าควรลงทุน
หรือไมอ่ย่างไร และกราฟท่ีแสดงนัน้ยงัสามารถท่ีจะใช้ในการประเมินรายจ่ายรายเดือนของผู้ใช้งานได้ (Figure 4) 
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Figure 4   All Cost and Forecasting Cost  
 

สรุปผล 
 ระบบการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ตา่ง ๆ สามารถท่ีจะสื่อสารและบรรลเุป้าหมาย การรับค าสัง่ ประมวลผลและ
ส่งข้อมลู ระหว่าง Cloud Server กบัอปุกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษา C, SQL, PHP, HTML และ Java Script ท่ีมี
การแจ้งเตือนใน LINE Application และไม่ใช้บุคคลในการด าเนินงาน โดยการวิจัยนีไ้ด้ท าการออกแบบและ
พฒันาเคร่ืองมือโดยน าเสนอเทคโนโลยี Industry 4.0 อาทิ Internet of Thing, Cloud Server และ Big Data มา
ประยุกต์ใช้และประมวลผล เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานเกษตรกรรมด้วยการทดลองปลกูพืชในฟาร์มตวัอย่างขนาด
เลก็ ผลการวิจยัจากการทดลองนีพ้บว่าเทคโนโลยี Industry 4.0 สามารถแสดงให้ผู้ ใช้งานได้ทราบถึงต้นทุนของ
ฟาร์มท่ีเกิดขึน้และต้นทุนในอนาคตท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่เป็นประโยชน์กบัผู้ ใช้งานทัง้ในภาคการเกษตรและผู้ ใช้งาน
ทัว่ไป อีกทัง้ยงัสามารถท างานได้โดยอตัโนมตัิท าให้สามารถลดต้นทนุของผู้ประกอบการในด้านเวลาและแรงงาน 
และยงัสามารถควบคมุคณุภาพผลผลิตให้มีความสม ่าเสมอได้ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  Factor Positively Influencing Healthy Food’s Purchase Intention of Consumers in Bangkok 

 

ทานตะวนั ตนัตทิวีวัฒนา1* และ เพ็ญจิรา คนัธวงศ์2  

Thantawan Tantitaweewattana1* and Penjira Kanthawongs2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัจดัท าขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจยัการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ 

ปัจจัยความมัน่ใจในความปลอดภัยของอาหาร ปัจจัยอิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อผู้บริโภค ปัจจัย

กลุม่อ้างอิงท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะท าตาม ปัจจยัการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสขุภาพ

ทางกายภาพ และปัจจัยในด้านเชาวน์ปัญญา ท่ีมีต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพของผู้ บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร จากกลุม่ประชากรในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 โดยนกัวิจยัมีการเลือกสุ่ม

ตวัอย่างแบบหลากหลายขัน้ตอน คือ  ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) 

โดยวิธีการจบัฉลากจากเขตของกรุงเทพมหานคร  50 เขต ได้ 5 เขต ได้แก่ จตจุกัร  สะพานสูง บางกอกน้อย 

สาทร และ บางรัก ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (quota sampling) ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการเลือก

กลุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) จนได้แบบสอบถามท่ีใช้การได้ จ านวน 240 ชุด มีวิเคราะห์

ข้อมลูโดยความถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า มีเพียงปัจจยัความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร และปัจจยัด้าน

การตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครถึง

ร้อยละ 86.3 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the positive impact of health consciousness, food 

safety confidence, injunctive norm, descriptive norm, perceived behavioral control, social aspects, 

physical health, and intellectual aspects towards healthy food’s purchase intention of consumers in 

Bangkok from the research population during July 2016. The researchers used various steps in 

selecting sampling.  First, simple random sampling was utilized to draw lots from 50 districts of 

Bangkok; as a result, 5 districts follows: Chatuchak, Sapansung, Bangkok Noi, Sathorn, and Bang Rak. 

For the second and third steps, quota sampling and convenience sampling were implemented. Then, 

240 usable questionnaires were returned. The data was analyzed using Multiple Regression Analysis. 

Only food safety confidence and health consciousness explained 86.3% of the positive influence 

towards healthy food’s purchase intention of consumers in Bangkok at the significant level of .01 
 

Key Words:  healthy food, purchase intention, health consciousness, Bangkok, Thailand 

* Corresponding author, e-mail address: thantawan.tant@bumail.net 
1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพฯ 10110 
1Master of Business Administration, Graduate School, Bangkok University, Bangkok 10110 

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

400



 

ค าน า 
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สงัคมผู้สงูวยั (aging society) การย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่ 

(urbanization) และวิวฒันาการทางด้านเทคโนโลยี (technology evolution) ส่งผลต่อลกัษณะการใช้ชีวิตและ

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป โดยผู้บริโภคยุคใหม่จะมีความฉลาดและรู้จักเลือกสินค้าท่ีมีประโยชน์ต่อ

สขุภาพมากขึน้ ให้ความส าคญัในด้านความปลอดภยัของอาหารค่อนข้างมาก และพร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพ่ิมในการ

ซือ้สินค้า  จากการวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan  ถือว่าอาหารเพ่ือสขุภาพเป็นเมกะเทรนด์ (mega-trend) 

อนัหนึง่ท่ีก าลงัได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านของผู้ผลิตท่ีจะต้องพยายามคิดค้นและ

สรรค์สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพชนิดใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ท่ี

หลากหลายและมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้อย่างตอ่เน่ือง  (ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ, 2558) 

   ในประเทศไทยนัน้ ตลาดอาหารและเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพปี 2558 มีมลูค่ากว่า 1.7 แสนล้านบาท หาก

พิจารณาย้อนหลงั 5 ปีมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 9.1% นับว่าเป็นอตัราขยายตวัท่ีค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ

ตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึง่เติบโตแค่ 3-5% ต่อปี ทัง้นี ้ประเภทอาหารท่ีนิยมเป็นแบบ “ฟังก์ชนันลั” ซึง่

เติมสารอาหารท่ีมีประโยชน์และดีต่อสขุภาพ หรือช่วยลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ  ได้ อย่างเช่น ผลิตภณัฑ์

บ ารุงสมอง ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิตามินต่างๆ รวมทัง้ผลิตภัณฑ์กลุ่มบิวตีด้ริงก์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านีค้รองตลาดใน

สดัส่วน 62% ของยอดขายทัง้หมด ส่วนกลุ่มท่ีมียอดขายรองลงมา ได้แก่ กลุ่มอาหารสกดัจากธรรมชาติ (30%) 

และผลิตภณัฑ์อื่นๆ เป็นต้น สทุธิรัตน์ รักจิตร์ (2559) 

 ในส่วนวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ Royne, Fox, Deitz, and Gibson (2014) น าเสนอทฤษฎีเร่ือง การ
ตระหนกัรู้เกีย่วกบัสขุภาพ (health consciousness) กลา่ววา่ การตระหนกัรู้เร่ืองสขุภาพสง่ผลกระทบตอ่ทศันคติ
ของผู้บริโภคในเร่ืองของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภครู้สกึถึงประโยชน์ของ
อาหารเพ่ือสขุภาพดงักลา่ว จากการศกึษาพบวา่การติดฉลากระบปุริมาณแคลอร่ีในผลิตภณัฑ์อาหารส่งผลให้ต่อ
ผู้บริโภคท่ีมีความตระหนักรู้เร่ืองสุขภาพในระดับสูง เพราะว่าผู้ บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงปริมาณแคลอร่ีใน
ผลิตภณัฑ์อาหารก่อนท่ีจะตดัสินใจซือ้ นอกจากนัน้ Yee, Yeung, and Morris (2005) ยงักล่าวว่า ทฤษฎีความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร (food safety confidence)  เกิดจากความกังวลของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
กระบวนการเพาะปลกูเช่น สารเคมีตกค้าง ปุ๋ ย และการใช้ยาฆ่าแมลงของเกษตรกร  ส่วนในกระบวนการผลิต
อาหารผู้บริโภคมีความกังวลเก่ียวกับการใช้สารเทียมและสารกันบูดในอาหารเช่นเดียวกัน ดงันัน้การคดัเลือก
วตัถดุิบต้องมาจากแหลง่ท่ีเพาะปลกูปราศจากสารเคมีและขัน้ตอนในการผลิต หรือการบรรจสุินค้าต้องมีคณุภาพ 
โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารกนับดู หรือการใช้สารเทียมลงในอาหารเพ่ือสขุภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจความปลอดภยั
ของสินค้าและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผู้บริโภค สว่นแง่ทฤษฎีอิทธิพลความคิดของกลุ่มอา้งอิงมีผลต่อผูบ้ริโภค 
(injunctive norm) Tuu, Olsen, Thao, and Anh (2008) จากงานศกึษาของเขาเก่ียวกบัความตัง้ใจท่ีจะบริโภค
ปลา พบว่ากลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อบุคคลรอบข้าง โดยกลุ่มอ้างอิงจะมีพฤติกรรมการแนะน า หรือชีแ้นะ
บุคคลคนอื่นให้ทราบถึงข้อดีในการบริโภคปลา ซึ่งท าให้การตัดสินใจด้วยตนเองของบุคคลนัน้ลดลง ถ้ากลุ่ม
อ้างอิงมีความชอบท่ีจะบริโภคปลาก็จะแนะน าบคุคลอื่นด้วย แต่ถ้าไม่ชอบการบริโภคปลาอาจจะท าให้บุคคลอื่น
เกิดการเปลี่ยนใจไม่บริโภคปลาในอนาคต ส่วนแง่ทฤษฎีกลุ่มอ้างอิงที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะท าตาม 
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(descriptive norm)  Lally, Bartle, and Wardle (2011) กลา่ววา่ ผู้บริโภคจะเช่ือวา่เม่ือผู้คนรอบข้างรับประทาน
อาหาร fast food หรือ ดื่มเคร่ืองดื่ม soft drink เป็นประจ าผู้บริโภคก็มีโอกาสท่ีจะบริโภคอาหารเหล่านัน้ตามไป
ด้วย และพบอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ากลุ่มอ้างอิงท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะท าตาม ซึง่มีบทบาทส าคญัในการ
แทรกแซงพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้ บริโภคเองเป็นอย่างมาก ดังนัน้จึงสันนิษฐานได้ว่า
ผู้บริโภคท่ีรู้สึกว่าได้รับความกดดันทางสังคมจะมีโอกาสมากท่ีจะมีความตัง้ใจเชิงพฤติกรรม (behavioral 
intention) และตัง้ใจท่ีจะเลือกเมนหูรือการบริการตา่งๆ ท่ีร้านอาหารตามกลุม่อ้างอิงดงักลา่ว  
สว่นในแง่ของทฤษฎีการรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (perceive behavioral control) Ajzen (2006) กล่าวว่า การ
รับรู้การควบคมุพฤติกรรมอ้างถงึการรับรู้ของบคุคลในความสามารถการด าเนินการก าหนดพฤติกรรม ซึง่เกิดจาก
ความคาดหวงัผลลพัธ์ท่ีบคุคลนัน้ต้องการมากท่ีสดุ และการรับรู้การควบคมุพฤติกรรมจะถกูก าหนดโดยความเช่ือ
ว่าการควบคมุท่ีสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพ คือความเช่ือเก่ียวกับปัจจยัต่างๆ   ท่ีจะช่วยให้การควบคุมการ
เลือกรับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพนัน้สามารถท าได้ง่ายขึน้ หรือผลลพัธ์ท่ีได้จากการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ  
โดยต้องการการมีร่างกายท่ีแข็งแรง และสามารถควบคุมน า้หนักของบุคคลให้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัได้ ดงันัน้
ผลิตภณัฑ์อาหารจะต้องมีฉลากระบจุ านวนแคลอร่ีท่ีได้รับจากการบริโภค เพ่ือท่ีผู้บริโภคจะสามารถวางแผนการ
ควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารได้ในแต่ละมือ้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการควบคุมพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารส่งผลต่อความตัง้ใจเลือกซือ้อาหารของผู้บริโภคท่ีตระหนกัถึงความต้องการมีสขุภาพท่ีดี  ส่วนในแง่ของ
ทฤษฎีปัจจยัทางสงัคม (social aspects)  Taylor et al. (2015) กล่าวว่า การดแูลสขุภาพและการให้บริการทาง
สังคม มีเป้าหมายท่ีต้องการให้คนในสังคมหันมาดูแลสุขภาพ ในเร่ืองของการเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์แก่ร่างกาย เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมท่ีดีให้เกิดขึน้ในสงัคม และให้บรรลุเป้าหมาย ร่วมกันนีใ้นวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ  ส่วนในแง่ของทฤษฎีสขุภาพทางกายภาพ (physical health) Woolf and Aron (2013) 
กล่าวว่า ปัจจัยในสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมีความส าคญัต่อสุขภาพ เน่ืองจากมลพิษทางอากาศจากฝุ่ น  
ควนั และมลภาวะทางอากาศซึง่อาจจะท าให้ร่างกายเกิดความอ่อนแอได้ ดงันัน้การเลือกรับประทานอาหารเพ่ือ
สขุภาพและการออกก าลงักายจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญั เพราะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนัท่ีดีให้กบัร่างกาย  ส่วนในแง่ของ
ทฤษฎีปัจจยัในดา้นเชาวน์ปัญญา (intellectual aspects) Payne and Hahn (1998) กล่าวว่า การเลือกบริโภค
อาหารที่บ ารุงสมองมีสว่นช่วยด้านความจ าท่ีดี และการมีสขุภาพทางปัญญาสามารถช่วยพฒันาการในการเรียนรู้
สิ่งใหมแ่ละใช้ช่วยท าให้มีคณุภาพในการใช้ชีวิต และช่วยในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ ส่วนปัจจยัความ
ตัง้ใจซื้อ (purchase intention) Das (2014) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซือ้สินค้าและ
บริการของผู้บริโภค โดยจะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณภาพของสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า 
สถานท่ีจัดจ าหน่าย และบริการต่างๆ เป็นประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลิน เช่น ความพึงพอใจ ความตัง้ใจซือ้มีผล
โดยตรงตอ่ปริมาณการซือ้สินค้าและบริการจากผู้จดัจ าหน่าย โดยความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคมกัเกิดขึน้ภายหลงั
จากท่ีผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย คณุค่าของสินค้าและการบริการ นอกจากนีค้วามตัง้ใจซือ้มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซือ้ในทางผลลพัธ์ คือ ปริมาณการซือ้ในอนาคต 
 ดงันัน้ งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือ

สขุภาพ โดยมีสมมติฐานการวิจยัคือ ปัจจยัการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ (health consciousness) ปัจจยัความ

มัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร (food safety confidence) ปัจจยัอิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อ
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ผู้บริโภค (injunctive norm) ปัจจยักลุ่มอ้างอิงท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มท่ีจะท าตาม (descriptive norm) ปัจจยัการ

รับรู้การควบคมุพฤติกรรม (perceive behavioral control) ปัจจยัทางสงัคม (social aspects) ปัจจยัสขุภาพทาง

กายภาพ (physical health) ปัจจยัในด้านเชาวน์ปัญญา (intellectual aspects) มีผลเชิงบวกต่อปัจจยัความ

ตัง้ใจซือ้ (purchase intention) โดยมีกรอบแนวคิดตาม Figure 1 ดงันี ้
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Figure 1 Conceptual Framework of Factor Positively Influencing Healthy Food’s Purchase Intention of 

Consumers in Bangkok 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey method) และใช้การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม 

(questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร กลุม่ประชากรคือ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความตัง้ใจ

ซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยนกัวิจยัมีการเลือกสุ่มตวัอย่าง

แบบหลากหลายขัน้ตอนดงันี ้ ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (simple random sampling) โดย

วิธีการจบัฉลากเพ่ือเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยแบ่งตามเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครเป็น 50 เขต แล้วสุ่ม

เลือกเพียง 5 เขตการปกครอง ดงันี ้1) จตจุกัร 2) สะพานสงู 3) บางกอกน้อย 4) สาทร 5) บางรัก ขัน้ตอนท่ี 2 ใช้

วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบโควต้า (quota sampling) โดยเขตท่ีเป็นตวัแทนของกลุม่ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 จะเป็นพืน้ท่ี

ในการเก็บแบบสอบถาม โดยก าหนดโควต้าให้เขตละ 48 ตวัอย่าง ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ

สะดวก (convenience sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือ

สขุภาพ โดยใช้ค าถามในการคดัเลือกหน่วยตวัอย่าง (screening question) เพ่ือให้ได้ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะตรง

ตามท่ีผู้ วิจยัก าหนดในพืน้ท่ีเหลา่นีต้ามท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้น โดยใช้หลกัการค านวณของ (Cohen, 1977) จาก

แบบสอบถาม Pilot test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G* Power เวอร์ชัน่ 3.1.9.2 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้าง

สตูรของ (Cohen, 1977) และผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยนกัวิจัยหลายคน  Faul, Erdfelder, 

Buchner, and Lang (2009); นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2555) ในการค านวณก าหนดค่าเพาเวอร์ (1-β) เท่ากบั 0.95 

คา่อลัฟา (α) เท่ากบั 0.05 จ านวนตวัแปรเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect size) เท่ากบั 0.01296158 (ซึง่

ค านวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.114921) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดส าหรับงานวิจยันี ้

เท่ากบั 184 ชุด (Cohen, 1977) ซึง่ผู้ วิจยัก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมรวมทัง้สิน้เป็น 240 ชุด เพ่ือ

ความเหมาะสมและแม่นย ามากขึน้ ผู้ วิจยัได้น าผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และ

ความสอดคล้องกนัในแต่ละตัวแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบัคได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.725 – 

0.946  ซึง่ถือว่ามีความเช่ือมัน่สงู เน่ืองจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่ต ่ากว่า 0.65 Nunnally (1978) จากนัน้น า

ข้อมลูมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหคุณู 

 

ผลและการวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26 – 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 
รายได้ประมาณ 20,001 - 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีความถ่ีในเลือกซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพ
อาทิตย์ละครัง้ต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการเลือกซือ้ 500 - 1,000 บาท มีความถ่ีในการรับประทานอาหารเพ่ือ
สขุภาพ รับประทานอาทิตย์ละ 2 – 3 ครัง้ โดยมีแหล่งท่ีซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพ ร้านค้าปลีก ผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน แต่มีเพียงปัจจัยความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร 

(food safety confidence) (β = 0.472) และปัจจยัด้านการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ (health consciousness)  

(β = 0.458 ) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพได้ร้อยละ 
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51.5 และอีกร้อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอื่นๆ ท่ีไม่ได้น ามาศกึษา และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ท่ี ± 1.140  สว่นปัจจยัอิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อผู้บริโภค (injunctive norm) กลุ่มอ้างอิง
ท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มจะท าตาม (descriptive norm) การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม (perceive behavioral norm) 
ปัจจยัทางสงัคม (social aspects) ปัจจัยสขุภาพทางกายภาพ (physical aspects) และปัจจัยในด้านเชาวน์
ปัญญา (intellectual aspects) ไมม่ีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ดงัตารางท่ี 1 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากเกิน
แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’brien, 2007) ซึง่ผู้ วิจยัสามารถ
สร้างสมการการถดถอยได้ ดงันี ้ Y (ความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสขุภาพ) =  -1.140  + 0.472 (ปัจจยัความมัน่ใจใน
ความปลอดภยัของอาหาร) + 0.458 (ปัจจยัการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ) 
Table 1 Result of multiple regression analysis of the factors Positively Influencing Healthy Food’s 
Purchase Intention of Consumers in Bangkok, dependent variable: purchase intention, r = 0.863, R2 = 
0.744, Constant (a) = -1.140  

Independent Variables R β Std. Error Sig VIF 

การตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ  0.762 0.458** 0.052 0.000 1.588 
ความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร  0.770 0.472** 0.066 0.000 2.206 
อิทธิพลความคิดของกลุม่อ้างอิงมีผลตอ่
ผู้บริโภค  

0.335 0.016 0.051 0.707 1.568 

กลุม่อ้างอิงท่ีผู้บริโภคมีแนวโน้มจะท า
ตาม  

0.315 - 0.015 0.054 0.728 1.618 

การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม  0.425 0.042 0.052 0.333 1.655 
ปัจจยัทางสงัคม  0.149 0.069 0.049 0.052 1.111 
สขุภาพทางกายภาพ  0.221   - 0.021 0.067 0.584 1.323 
ปัจจยัในด้านเชาวน์ปัญญา  0.202 0.041 0.054 0.237 1.063 
**Significant level is .01 

 
สรุป 

 จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัคือเพ่ือศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของการตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ ความ
มัน่ใจในความปลอดภัยของอาหาร อิทธิพลความคิดของกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อผู้บริโภค กลุ่มอ้างอิงท่ีผู้ บริโภคมี
แนวโน้มจะท าตาม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยสุขภาพทางกายภาพ ปัจจัยในด้าน
เชาวน์ปัญญา ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีเพียง

ปัจจยัความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร (Food safety confidence) (β = 0.472) และ ปัจจยัด้านการ

ตระหนกัรู้เก่ียวกบัสขุภาพ (Health consciousness)  (β = 0.458 ) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้อาหาร
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ผลงานวิจัยนีย้ังตรงกับงานวิจัยในอดีตของ Yee, 
Yeung, and Morris (2005) ท่ีว่า ทฤษฎีความมัน่ใจในความปลอดภยัของอาหาร (food safety confidence)  
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เกิดจากความกงัวลของผู้บริโภคท่ีมีตอ่กระบวนการเพาะปลกูเช่น สารเคมีตกค้าง ปุ๋ ย และการใช้ยาฆ่าแมลงของ
เกษตรกร  สว่นในกระบวนการผลิตอาหารผู้บริโภคมีความกงัวลเก่ียวกบัการใช้สารเทียมและสารกนับูดในอาหาร
เช่นเดียวกัน ดงันัน้การคดัเลือกวตัถุดิบต้องมาจากแหล่งท่ีเพาะปลูกปราศจากสารเคมีและขัน้ตอนในการผลิต 
หรือการบรรจุสินค้าต้องมีคณุภาพ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารกนับูด หรือการใช้สารเทียมลงในอาหารเพ่ือสขุภาพ 
เพ่ือสร้างความมัน่ใจความปลอดภยัของสินค้าและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนัน้ ผลงานวิจยันี ้
ยงัตรงกบังานวิจยัในอดีตของ Royne, Fox, Deitz, and Gibson (2014) ท่ีน าเสนอทฤษฎีเร่ือง การตระหนกัรู้
เกีย่วกบัสขุภาพ (health consciousness) ท่ีว่า การตระหนกัรู้เร่ืองสขุภาพส่งผลกระทบต่อทศันคติของผู้บริโภค
ในเร่ืองของการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงประโยชน์ของอาหารเพ่ือ
สุขภาพดงักล่าว จากการศึกษาพบว่าการติดฉลากระบุปริมาณแคลอร่ีในผลิตภัณฑ์อาหารส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ความตระหนกัรู้เร่ืองสขุภาพในระดบัสงู เพราะว่าผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถึงปริมาณแคลอร่ีในผลิตภณัฑ์อาหาร
ก่อนท่ีจะตดัสินใจซือ้ 
  ดังนัน้ ผู้ ประกอบการ หรือผู้ จัดการทางการตลาดด้านการจัดจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพควรน า

ผลการวิจัยนีไ้ปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวข้อง เช่น เน้นสื่อสารความมั่นใจในความ

ปลอดภยัของอาหาร เช่น การคดัเลือกวตัถุดิบต้องมาจากแหล่งท่ีเพาะปลกูปราศจากสารเคมีและขัน้ตอนในการ

ผลิต หรือการบรรจุสินค้าต้องมีคุณภาพ โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารกันบูด หรือการใช้สารเทียมลงในอาหารเพ่ือ

สขุภาพ เพ่ือสร้างความมัน่ใจความปลอดภยัของสินค้าและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่ผู้บริโภค และเน้นสื่อสาร

การตระหนักรู้เก่ียวกับสุขภาพท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงประโยชน์ของอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น มีการติดฉลากระบุ

ปริมาณแคลอร่ีในผลิตภณัฑ์อาหารเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ถงึปริมาณแคลอร่ีในผลิตภณัฑ์อาหารก่อนท่ีจะ

ซือ้สินค้าเพ่ือสขุภาพดงักลา่ว 
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ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค: กรณีศึกษาใน AEC 
The Effect of Institutional Environment on Macroeconomics Variables: A Case Study in AEC 

 

ธนา สมพรเสริม1* และ ศกัดิ์สทิธ์ิ บศุยพลากร1 

Thana Sompornserm1* and Saksit Budsayaplakorn1 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์หลกั 2 ประการ หนึ่งเพ่ือศกึษาสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัทางเศรษฐกิจต่างๆ 
ทัง้การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ การคอรัปชั่น ความเป็นอิสระของภาคธุรกิจ ฯลฯ ของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ผลการศกึษาพบว่า ประเทศสิงค์โปร์มีระดบัเสรีภาพทางเศรษฐกิจมากท่ีสดุ 
รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศไทย ประเทศเมียนมาร์มีระดบัต ่าท่ีสุด ประเทศส่วน
ใหญ่มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจในระดบัปานกลางถึงต ่าและมีความผนัผวนท่ีสูง โดยอปุสรรคมาจากการคุ้มครอง
สิทธิความเป็นเจ้าของท่ีอ่อนแอและปัญหาด้านคอรัปชั่น ในขณะท่ีจุดเด่นได้แก่ ความเป็นอิสระทางการค้าและ
การลงทนุ วตัถปุระสงค์ท่ีสองเพ่ือศกึษาผลกระทบของตวัแปรเชิงสถาบนัท่ีมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ลงทุนภายในประเทศ โดยใช้ข้อมลู Panel Data ตัง้แต่ปี 2538-2558 การศกึษาพบว่า ปัญหาด้านคอรัปชัน่ท่ีต ่า 
ความอิสระในการด าเนินธุรกิจท่ีสูง และนโยบายทางการเงินมีความอิสระ จะส่งผลให้อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมสูงขีน้ ย่ิงไปกว่านัน้ การลงทุนภายในประเทศจะสงูขึน้ ถ้าประเทศมีตวัแปรเชิงสถาบันท่ีเข้มแข็ง 
โดยมีการคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของท่ีเข้มงวด มีการขจดัปัญหาด้านคอรัปชัน่ และภาครัฐใช้จ่ายอย่างมีวินยั  
 

ABSTRACT 
 The research mainly comprises two objectives: the first is to study institutional environment in 
various aspects such that property rights, corruptions, business freedom, etc in AEC. The evidence 
shows that Singapore is the best-performing country in AEC. The latter are Malaysia, Brunei and 
Thailand, respectively while Myanmar ranks the lowest. In addition, economic freedom level for most 
countries is moderate to low and highly volatile. The obstacles mainly result from weak protection of 
property rights and corruption, while the strength points refer to the freedom of their trade and 
investment. The second is to study the effect of institutional environment on economy growth and 
domestic investment. This study uses the panel data of AEC countries during 1995-2015. The findings 
suggest the freedom from corruption, business freedom and monetary freedom have positive 
relationships with the economic growth. Furthermore, strong institutional environment, particularly 
highly protected private property rights, very strict anti-corruption enforcement and greater fiscal 
discipline, is associated with a higher level of domestic investment.  
 

Key Word: Institutional environment, Economic freedom, Economic growth, Private investment  
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ค าน า 
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบัน คือสภาพแวดล้อมท่ีถูกก าหนดจากกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

กติกาการอยู่ร่วมกนั (Rules of Game) ท่ีทัง้ประชาชน องค์กรต่างๆ ต้องปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับความชอบธรรม 
(Legitimacy) และการสนับสนุนจากส่วนต่างๆ (North, 2004) โดยปัจจัยเชิงสถาบันมีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดพฤติกรรมของมนษุย์ในสงัคม รวมถงึการจดัสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (สโุขทยัธรรมาธิราช , 2012)  
สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันมีอยู่หลายมิติ ทัง้ท่ีเป็นทางการ เช่น กฎหมาย การเมือง  และท่ีไม่เป็นทางการ เช่น 
สงัคม ประเพณี เป็นต้น  โดยตวัแปรเชิงสถาบันท่ีส าคญั ได้แก่ หลกันิติธรรม (Rule of Law)  กฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นเจ้าของ การคอรัปชัน่ รวมถงึความอิสระของธุรกิจด้านตา่งๆ เช่น ความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจ การค้าและการลงทนุ เป็นต้น ดงันัน้จะเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมเชิงสถาบนั เป็นปัจจยั
ส าคญัในการก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแรงจูงใจ (Incentive) ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของ
บคุคลหรือองค์กร ในการจดัสรรทรัพยากร ซึง่สง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม 

จากการศกึษาของ Baumol (1990) และ Baumol (1993) ระบุว่าชุดกติกาทางสงัคม (Rules of Game) 
มีสว่นส าคญัในการก าหนดการด าเนินการหรือการท างานของคนทัว่ไปโดยมีกรอบข้อจ ากดัทัง้ทางด้านเวลาและ
ความสามารถ โดยสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันมีส่วนส าคญัในการสร้างหรือลดประสิทธิภาพในการท างาน เช่น 
เมื่อภาครัฐมีนโยบายในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือ ภาครัฐมีการออกกฎหมายท่ียุติธรรม หรือมี
การใช้นโยบายทางการเงินอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนจะมีแรงจงูใจในการพฒันาสินค้า ขยายการลงทนุ รวมทัง้
เพ่ิมกิจกรรมตา่งๆ ให้มากขึน้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคณุภาพของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัอ่อนแอ โดยขาดกฎหมาย
ในการคุ้มครองสิทธิในความเป็นเจ้าของ หรือมีการคอรัปชัน่จ านวนมาก ประชาชนมีแนวโน้มท่ีจะพยายามริดรอน
ในสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นและน าทรัพย์สินมาเป็นของตนเอง ท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสวงหาค่าเช่า
ทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) การพยายามชกัจุงผู้มีอ านาจเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง (Lobby) และ การ
ติดสินบน (Bribes) มาแทนท่ีกิจกรรมท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิต สภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัจึงเป็นเง่ือนไขท่ีส าคญัท่ี
ท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผลจากการท่ีส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศทาง
เศรษฐกิจท่ีดี ประชาชนมีแรงจูงใจในการพฒันาในกิจการและท่ีดินของตนเอง รวมทัง้ผู้ประกอบการมีอิสระทาง
ความคิดในการคิดค้นนวตักรรมต่างๆ ส่งผลให้มีการค้าการลงทุนท่ีเพ่ิมมากขึน้ น าไปสู่การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

ในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  มีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
คอ่นข้างสงู โดยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 -2558 กลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย
อยู่ท่ีร้อยละ 5.51 ต่อปี และเมื่อพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน  
ถึงแม้ประเทศส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัท่ีไม่เข้มแข็งยกเว้นประเทศสิงค์โปร์ แต่มีหลายประเทศ  ได้
พยายามพฒันาสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัอย่างก้าวกระโดด ตวัอย่างเช่น ประเทศเมียนมาร์มีการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองโดยให้มีการจัดการเลือกตัง้เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง้มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเอือ้ต่ อการ
ลงทุนจากต่างประเทศ ประเทศกัมพูชาได้ให้ความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ เพ่ือขจัดความยากจน ยกระดบัคุณภาพชีวิต นโยบายการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ 
โดยชาวตา่งชาติสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 100 เปอร์เซนต์ และมีการเคลื่อนย้ายทนุได้อย่างเสรี เป็นต้น 
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 ดงันัน้ รายงานวิจัยชิน้นี ้จึงสนใจท าการศกึษาถึงสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัในประเทศในกลุ่ม  AEC 
จ านวน 10 ประเทศ โดยครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันทางเศรษฐกิจอันได้แก่ ความมีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจ (Economic Freedom) โดยเป็นมุมมองท่ีเก่ียวข้องกับเสรีภาพของบุคคลและธุรกิจ นโยบาย
ภายในประเทศ การมีปฏิสัมพันธ์ของประเทศกับประเทศอื่นๆ รวมถึงการแทรกแซงของภาครัฐ ทัง้นีต้ัวแปร
ดงักลา่วประกอบด้วย การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ (Property Rights) การขจดัคอรัปชัน่ (Corruptions) 
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานของภาคธุรกิจโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของกฎระเบียบของรัฐบาลในการให้
ภาคเอกชนด าเนินธุรกิจ (Business Freedom)  ความเป็นอิสระทางการค้า โดยแสดงถงึการลดข้อจ ากดัด้านภาษี
การน าเข้า-การส่งออก รวมถึงโควต้าการค้า (Trade Freedom) เป็นต้น นอกจากนี ้รายงานชิน้นีศ้ึกษาถึง
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัตอ่ตวัแปรเศรษฐกิจมหภาคท่ีส าคญั ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การลงทนุภายในประเทศในกลุม่ AEC 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุประเทศในกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จ านวน 10 ประเทศ ซึง่
ประกอบไปด้วย ประเทศไทย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ บรูไน กมัพชูา และลาว 
โดยสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัพิจารณาจากเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic freedom) นีค้รอบคลมุ 10 
ประเดน็หลกั ได้แก่ การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ (Property Rights)   การขจดัคอรัปชัน่ (Corruptions) 
ความเป็นอิสระในการด าเนินงานของภาคธุรกิจ (Business Freedom)   ความเป็นอิสระทางการค้า (Trade 
Freedom)  ความเป็นอิสระของการลงทนุ (Investment freedom) ความเป็นอิสระของการใช้นโนบายทาง
การเงิน (Monetary Freedom)  ความเป็นอิสระของการใช้นโยบายทางการคลงั (Fiscal Freedom) ความมีวินยั
ในการใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Spending) ความเป็นอิสระทางการเงิน (Financial Freedom) ความ
เป็นอิสระของแรงงาน (Labor Freedom) ตัง้แตปี่ 2538-2558 โดยตวัแปรเหลา่นีเ้ป็นคา่ดชันีมีคา่ตัง้แต ่0-100 
เรียงจากความไมม่ีอิสระหรือการไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกักฎหมายของภาครัฐไปสูค่วามมีอิสระสงูหรือรัฐบาลปฏิบตัิ
ตามหลกักฎหมายอย่างเข้มแข็ง (Heritage foundation , 2016) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมเชิง

สถาบนัทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 10 ประเทศ โดยแหล่งท่ีมาของข้อมลูประกอบด้วย Economic Freedom 
of The World Annual Report จาก  Fraser Institute (www.heritage.org)  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และงานวิจยัตา่งๆ 

ส าหรับวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ใช้ข้อมลูข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) ท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมเชิง
สถาบนัทางเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ 9 ประเทศ (ไม่รวมประเทศบรูไนเน่ืองจากมีข้อจ ากดัทางด้านข้อมลู) และ
ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ โดยแหล่งท่ีมาของ
ข้อมลูประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย   
IMF และ World Bank เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยวิเคราะห์สภาพ
ทัว่ไปของตวัแปรเชิงสถาบนัเชิงเศรษฐกิจตา่งๆ ของกลุม่ AEC  

ส าหรับวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2  เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ซึง่วิเคราะห์ข้อมลูที่
เป็นลกัษณะ Panel Data โดยใช้การค านวณจากสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสดุ (Ordinary Least Square) การศกึษานีแ้บ่งเป็น 2 สว่น  

1. การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชงิสถาบนัที่มีต่อการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิ
โดยมีแบบจ าลองดังต่อไปนี ้ (แนวคิดของทฤษฎี Solow Growth Model โดยประยกุต์ใช้รวมกบังานวิจยัอื่นๆ 
เช่น Isam A.N.M, M (2015) Panahi, Assadzadeh and Refaei (2014) และ Berggren and Jordahl, (2005)) 
          Growth of GDP per capitai,t =  ƒ (Institutional environmenti,t, Growth of capital information per     

populationi,t, Inflationi,t, Population growthi,t) + i,t 

2. การวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชงิสถาบนัที่มีต่อการลงทุนภายในประเทศโดยมี
แบบจ าลองดังต่อไปนี ้ (แนวคิด Keynesian Economics (Froyen (2013))) 
          Private investment per GDPi,t =  ƒ (Institutional environmenti,t, Lending ratei,t, Domestic credit 

per GDPi,t, Inflation) + i,t  

ก าหนดให้ตวัแปรตาม (dependent variables) ในแตล่ะแบบจ าลอง ได้แก่  
   Growth of GDP per capital i,t  คือ การเติบโตของรายได้ท่ีแท้จริงตอ่หวัของประเทศ i ณ ปีท่ี t    

Private Investment per GDP i,t    คือ การลงทนุภายในประเทศภาคเอกชนตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของประเทศ i ณ ปีท่ี t  
ก าหนดให้ตวัแปรต้น (independent variables) ได้แก่  
 Institutional Environment i,t     คือ สภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัทางเศรษฐกิจของประเทศ i ณ ปีท่ี t ท่ี 
ครอบคลมุถงึความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic freedom) โดยประกอบด้วย การคุ้มครองในสิทธิความ
เป็นเจ้าของ (Property rights) การคอรัปชัน่ (Corruptions) ฯลฯ โดยใสแ่ยกกนัในแตล่ะแบบจ าลองเพ่ือป้องกนั
ไมใ่ห้เกิดปัญหา multicollinearity 
 Growth of capital information per population i,t  คือ การเติบโตของการสะสมทนุตอ่จ านวนประชากร
ของประเทศ i ณ ปีท่ี t  โดยการขยายตวัทางเศรษฐกิจจะถกูขบัเคลื่อนจากการลงทนุในทรัพย์สินประเภททนุ 
 Inflation i,t     คือ เงินเฟ้อของประเทศ i ณ ปีท่ี t ซึง่สะท้อนถงึความเสี่ยงของประเทศ 

Population Growth i,t     คือ การเติบโตของจ านวนประชากรของประเทศ i ณ ปีท่ี t โดยการเพ่ิมของ
ประชากรจะสง่ผลให้ทนุสะสมตอ่แรงงานลดลง ซึง่จะสง่ผลตอ่การหดตวัทางเศรษฐกิจ 

Lending rate i,t    คือ อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมของประเทศ i ณ ปีท่ี t  สะท้อนถงึต้นทนุในการลงทนุ 
Domestic credit per GDP i,t    คือ อตัราการปล่อยสินเช่ือแก่ภาคเอกชนโดยธนาคารพาณิชย์ต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศ i ณ ปีท่ี t ซึง่สะท้อนถงึความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน   
ผลจากการทดสอบ Hausman Test  ของทัง้ 2 แบบจ าลอง พบวา่แบบจ าลองท่ีมีความเหมาะสมควรมี

ลกัษณะ Fixed effects models 
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ผลการวิจัย 
1) สภาพแวดล้อมเชงิสถาบันทางเศรษฐกจิในด้านต่างๆ ของประเทศในกลุ่ม AEC  

 จากการศกึษาสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัในประเทศในกลุ่ม AEC พบว่า ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศท่ี
มีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศไทย ตามล าดบั 
โดยประเทศท่ีมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจต ่าท่ีสดุ คือประเทศเมียนมาร์ (Chart 1) ประเทศสิงค์โปร์เป็นประเทศท่ีมี
ระดับความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเปิดกว้างทัง้ทางการค้าและการลงทุน มี
กฎระเบียบตา่งๆท่ีโปร่งใส ท าให้เกิดความปลอดภยัทางด้านการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาและมีระบบบริหาร
จดัการการเงินการคลงัท่ีเป็นมาตรฐานสากล ในขณะท่ีประเทศไทยมีแนวโน้มด้านความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ี
ค่อนข้างผันผวน อนัเป็นผลมาจากปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่น นโยบายท่ีเน้นการแทรกแซงกลไกตลาดของ
ภาครัฐ รวมทัง้ระบบศาลยตุิธรรมและฝ่ายตลุาการมีความเสี่ยงในการถกูแทรกแซงทางการเมือง ท าให้บุคคลหรือ
ภาคธุรกิจมีความเสี่ยงในการถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ง่าย รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินทาง
ปัญญายงัไมไ่ด้รับการคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง เป็นต้น 

 

 Chart 1: The level of economic freedom in AEC countries in 2015  
Source: Heritage foundation , 2016  

 ประ เทศมาเล เซี ยมี แนวโ น้ม ด้ านความมี เส รีภาพทาง เศรษฐ กิจ ท่ี เ พ่ิมขึ น้ อย่ า งต่อ เ น่ื อ ง                        
ตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 โดยเป็นผลจากความมีวินัยทางการคลงัและการปรับสภาวะการคลงัให้สมดุล การส่งเสริม
บรรยากาศการลงทนุโดยการลดขัน้ตอนการออกเอกสารศลุกากร แตปั่จจยัท่ีเป็นอปุสรรค ได้แก่ ขาดการคุ้มครอง
สิทธิในความเป็นเจ้าของ (Property rights) และ การขาดมาตรการป้องกนัการคอรัปชัน่ (corruption) อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ระบบการพิจารณาคดีของศาลยงัคงถูกแทรกแซงจากอิทธิพลทางการเมือง  ส่วนประเทศ
บรูไน ถงึแม้จะมีระดบัความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัท่ี 3 ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรูไนได้
ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ เช่น ปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ จากเดิมท่ีเน้นนโยบายให้สวสัดิการ มาเป็นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ แต่แนวโน้มด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ี
ลดลง อนัเป็นผลมาจาก การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินท่ีอ่อนแอ โดยการยึดทรัพย์และการ
เวนคืนทรัพย์สินสามารถเกิดขึน้ได้ และความมีวินัยในการใช้จ่ายของภาครัฐท่ีลดลดเน่ืองจากยังคงเป็นรัฐ
สวสัดิการ ในขณะท่ีรายรับของภาครัฐลดลงจากราคาพลงังานท่ีตกต ่า 
 ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการจดัอนัดบัเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นอนัดบัท่ี 70 ของโลก และเป็นอนัดบัท่ี 5 
ในกลุม่ AEC เสรีภาพทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์มีพฒันาการที่ดีขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีนโยบายเศรษฐกิจเสรี มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความก้าวหน้า รวมทัง้มีการลด
ระเบียบขัน้ตอนด าเนินงานต่างๆ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และขยายความสมัพันธ์ทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ส าหรับอปุสรรคต่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ การคอรัปชัน่ และ ความ
เป็นอิสระของแรงงาน ซึง่ตัง้แตอ่ดีต ฟิลิปปินส์มีปัญหาการแทรกแซงทางเศรษฐกิจจากภาครัฐ ก่อให้เกิดระบบทุน
นิยมพวกพ้องซึง่ขดัขวางการท างานของระบบตลาดเสรี นกัการเมืองหรือผู้ มีอิทธิพลในท้องถ่ินมีอิทธิพลต่อการ
บงัคบัใช้กฏหมายค่อนข้างมากท าให้ระบบกระบวนการพิจารณาคดีของศาลไม่ได้รับความไว้วางใจและความ
น่าเช่ือถือจากนกัธุรกิจและนกัลงทนุ 

 ประเทศอินโดนิเซียอยู่ในระดบัปานกลางในเสรีภาพทางเศรษฐกิจภาครัฐให้ความส าคญัต่อการค้าท่ีเสรี 
และการใข้นโยบายการเงินและการคลังอย่างมีอิสระ มีการปฏิรูปต่างๆ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้านโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งเพ่ิมความสามารถด้านการแข่งขัน และส่งเสริมภาคการเงินให้มีความทันสมยั แต่ประเทศยงัคงมี
ปัญหาด้านการคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ การคอรัปชั่น โดยแม้ว่าสิทธิในทรัพย์สินจะได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป แต่การบังคับใช้กฏหมายไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความสม ่าเสมอ ระบบศาลไม่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนีย้งัมีการทจุริตคอรัปชัน่อย่างแพร่หลายและแรงงานสว่นใหญ่ของอินโดนีเซียเป็นลกูจ้างนอกระบบ 

 ประเทศกมัพูชามีระดบัเสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ีอยู่ในระดบัท่ีต ่า และมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนกัเน่ือง
ด้วยระบบราชการท่ีไร้ประสิทธิภาพซึง่แผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง ตลอดจนการทุจริตคอรัปชัน่โดยตวัแปร
ท่ีได้คะแนนต ่าท่ีสดุคือ การปฏิบตัิตามกฏหมาย (Rule of law) ทัง้การคุ้มครองสิทธิในความเป็นเจ้าของ และ
คอรัปชั่น และตวัแปรท่ีท าคะแนนได้ดีคือ การบริหารจัดการทางด้านการเงิน และความมีอิสระทางการค้า ใน
ปัจจุบนั รัฐบาลได้ผ่อนปรนข้อก าหนดเก่ียวกบัการจดทะเบียนส าหรับ SMEs ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
ธุรกิจ รวมทัง้ปรับปรุงระบบการบญัชีและกลไกรายงานทางการเงินให้ง่ายขึน้ รวมถงึการเข้าเป็นสมาชิก WTO  
 การท่ีเสรีภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามมีอันดับค่อนข้างต ่า   เน่ืองจากความไม่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิตามกฎหมาย (Rule of law) ครอบคลมุถงึ การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ  และ
การคอรัปชัน่ ประเทศถกูปกครองด้วยระบบสงัคมนิยมในลทัธิคอมมิวนิสต์ ระบบตลุาการที่ไมม่ีประสิทธิภาพและ
ปัญหาการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจงึเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้เวียดนามไมส่ามารถตอ่รองในการเจรจาการค้า
ระหวา่งประเทศได้มากนกั แต่เสรีภาพทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ อนัเกิดจากภาครัฐส่งเส ริมการค้าอย่างเสรี
มากขึน้ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของ WTO มีการกระจายอ าานาจบริหาร
แก่ภาคธุรกิจและท้องถ่ิน มีการก าหนดอัตราการแลกเปลี่ยนและดอกเบีย้เป็นไปตามกลไกตลาด ให้สิทธิ
ครอบครองท่ีดินในระยะยาว เปิดเสรีการซือ้ขายสินค้าเกษตร เพ่ิมบทบาทภาคเอกชน และเปิดเสรีการลงทนุ 

 ประเทศลาวเป็นหนึง่ในเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วท่ีสดุในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการปฏิรูประบบการค้าและ
การลงทุนอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ด าเนินการปฏิรูปการคลงั มีการจัดระเบียบการคลงั ศลุกากร และภาษีในระดบั
ท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม มาตรการกีดกนัทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีก็เป็นอปุสรรคอย่างมาก ท าให้เกิดข้อจ ากดัในการ
เคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและการลดปัญหาความยากจน กรอบกฎหมายของ
เศรษฐกิจโดยรวมยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส การแทรกแซงทางการเมืองท าให้เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบติัตามกฏหมาย ซึง่เป็นบ่อนท าลายการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 ประเทศเมียนมาร์มีระดับเสรีภาพทางเศรษฐกิจต ่าท่ีสุดในกลุ่ม AEC แต่มีแนวโน้มท่ีดีขึน้อย่างก้าว
กระโดดตัง้แต่เร่ิมมีการเปิดประเทศปี พ.ศ. 2553 มีการจัดเลือกตัง้เพ่ือเป็นประเทศประชาธิปไตยอย่างจริงจัง 
และนโยบายเศรษฐกิจท่ีเน้นการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีการผ่อนคลายทางด้านเศรษฐกิจและการเงินมาก
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ขึน้ รวมทัง้มีการยกเว้นภาษีในระยะแรก และการอนญุาตให้ถือครองท่ีดินโดยชาวต่างชาติเพ่ือการลงทุน อย่างไร
ก็ตาม  ตวัแปรเป็นอปุสรรคตอ่เสรีภาพทางเศรษฐกิจ คือ การคุ้มครองในสิทธิความเป็นเจ้าของ คอรัปชัน่ท่ียงัคงมี
อยู่มาก และการด าเนินงานของภาคธุรกิจท่ีไมค่ลอ่งตวั  
 
2) ผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชงิสถาบันและตัวแปรเศรษฐกจิมหภาค เช่น การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และการลงทุนภายในประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   

 จากตารางท่ี 1 แสดงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันท่ีมีต่อการเติบโตรายได้เฉลี่ยของ
ประชากรของประเทศในกลุม่ AEC โดยการศกึษาพบวา่ ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) มี
ความสมัพันธ์กับการเจริญเติบโตของรายได้เฉลี่ยของประชากรในทิศทางเดียวกนั และเมื่อจ าแนกตวัแปรทาง
สถาบันในด้านต่างๆ พบว่า การขจดัปัญหาด้านคอรัปชัน่ (Freedom from corruptions) ความมีอิสระในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ (Business Freedom) รวมทัง้ความเป็นอิสระของการใช้นโนบายทางการเงิน (Monetary 
Freedom) มีความสมัพนัธ์กบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั และหากพิจารณาผลการศกึษา
อย่างละเอียดพบวา่ การลดระดบัปัญหาด้านคอรัปชัน่ลง 1 ระดบัคะแนน ท าให้รายได้เฉลี่ยต่อประชากรขยาจตวั
ในอตัราร้อยละ 0.06 (หรือคิดเป็นประมาณ 103.94 บาทต่อคนต่อปี) ความเป็นอิสระต่อการด าเนินงานของ
ภาคเอกชนเพ่ิมขึน้ 1 ระดบัคะแนน จะท าให้รายได้เฉลี่ยต่อประชากรขยายตวัในอตัราร้อยละ 0.05 (หรือคิดเป็น
ประมาณ 86.62 บาทตอ่คนตอ่ปี) นอกจากนี ้ความเป็นอิสระของการใช้นโยบายการเงินท่ีเพ่ิมขึน้ จะสง่ผลตอ่การ
ขยายตัวของรายได้เฉลี่ยต่อประชากรในอัตราร้อยละ 0.10 (หรือคิดเป็นประมาณ 173.24 บาทต่อคนต่อปี) 
เน่ืองจากปัจจยัเหล่านีม้ีส่วนส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในด าเนินธุรกิจ
และการลงทนุ อนัก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีตวัแปรควบคมุอ่ืนๆ เช่น การสะสมทุนท่ีเพ่ิมมาก
ขึน้ สง่ผลให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสงูขึน้ อตัราเงินเฟ้อท่ีเป็นตวัแทนด้านความเสี่ยงของประเทศและการเติบโต
ของจ านวนประชากรแปรผกผนักบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
Table 1: The effect of institutional environment on growth of real GDP per capita in AEC countries   

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Economic freedom t 0.0930        
  [0.0651]         
Freedom from corruptions t   0.0611 *     
   [0.0348]      
Business freedom t     0.0520 *   
     [0.0294]    
Monetary freedom t       0.1023 *** 
       [0.0315]  
Growth of capital information  
per population t 

0.0838 *** 0.0821 *** 0.0810 *** 0.0838 *** 
 [0.0096]  [0.0094]  [0.0095]  [0.0092]  
Inflation t -0.1398 *** -0.1357 *** -0.1378 *** -0.1218 *** 
 [0.0386]  [0.0384]  [0.0390]  [0.0377]  
Population growth t -1.2377 *** -1.2974  *** -1.1986  *** -1.1842  *** 
  [0.3177]   [0.3189]   [0.3287]   [0.3089]   
Constant 0.0846  3.5889   7.9289  -2.1693  
  [4.0440]   [1.3925]   [5.3184]   [2.5243]   
Number of observation 152   152   152   152   
R-squared 0.5569   0.5601  0.5602   0.5819   
Adjusted R-squared 0.5221   0.5256  0.5257   0.5490   
F-statistic 15.9989   16.20933  16.2175   17.7136   
Prob (F-statistic) 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   

*,**,*** indicate  P<0.1,  P< 0.05 and P< 0.01 respectively.  Standard errors in parentheses. 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัท่ีมีต่อการลงทุนภายในประเทศของ
ภาคเอกชนต่อ GDP ผลการศกึษาพบว่า ความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom)  มีความสมัพนัธ์
กบัการลงทนุของภาคเอกชนในทิศทางเดียวกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 แสดง
วา่ ประเทศท่ีมีระดบัความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึน้ จะสง่ผลให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ิม
มากขึน้ และส่งผลให้การลงทุนต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมสงูขึน้ และเมื่อจ าแนกความมีเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ พบว่า ประเทศท่ีมีตวัแปรเชิงสถาบนัท่ีเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศมีกฎหมาย
การคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของและมีการน าไปใช้อย่างเข้มงวด โดยทุกๆ 1 ระดบัคะแนนเพ่ิมขึน้ จะส่งผลต่อ
สดัส่วนของการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศต่อ GDP เพ่ิมขึน้เท่ากับ ร้อยละ0.23 (หรือคิดเป็นประมาณ 
6,730 ล้านบาทตอ่ปี) การขจดัปัญหาด้านคอรัปชัน่ จะสง่ผลตอ่สดัสว่นของการลงทนุของภาคเอกชนของประเทศ
ต่อ GDP เพ่ิมขึน้เท่ากบั ร้อยละ 0.24 (หรือคิดเป็นประมาณ 7,023  ล้านบาทต่อปี) และภาครัฐใช้จ่ายอย่างมี
วินยั ทกุๆ 1 ระดบัคะแนนเพ่ิมขึน้ จะสง่ผลตอ่สดัสว่นของการลงทุนของภาคเอกชนของประเทศต่อ GDP เพ่ิมขึน้
เท่ากบั ร้อยละ 0.43 (หรือคิดเป็นประมาณ  12,583 ล้านบาทตอ่ปี) ในขณะท่ีตวัแปรควบคมุอื่นๆ เช่น การปล่อย
สินเช่ือของภาคเอกชนท่ีเพ่ิมขึน้ หรืออตัราเงินเฟ้อท่ีลดลง จะท าให้การลงทนุภายประเทศเพ่ิมมากขึน้  
 

Table 2: The effect of institutional environment on private investment per GDP in AEC countries   
  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Economic freedom t 0.3292 **       
  [0.1584]         
Property Rights t   0.2347  ***     
   [0.0527]       
Freedom from corruptions t     0.2444  ***   
     [0.0625]     
Government Spending t       0.4253  *** 
       [0.1254]   
Lending rate t 0.1675  -0.3550 * 0.1898  0.1275  
 [0.1578]  [0.1933]  [0.1521]  [0.1550]  
Domestic credit per GDP t 0.0603 ** 0.0568 ** 0.0761 *** 0.1059 *** 
 [0.0250]   [0.0220]   [0.0215]   [0.0226]   
Inflation t -0.1634 ** -0.0980  -0.1480 ** -0.1537 ** 
  [0.0652]   [0.0630]   [0.0627]   [0.0635]   
Constant 0.4453  15.8327 *** 10.041 *** -19.068 * 
  [9.1644]   [2.1571]   [3.0796]   [11.410]   
Number of observation 159   159   159   159   
R-squared 0.5281   0.5719   0.5600   0.5495   
Adjusted R-squared 0.4928   0.5399   0.5270   0.5158   
F-statistic 14.9582   17.8579   17.0087   16.3016   
Prob (F-statistic) 0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   

*,**,*** indicate  P<0.1,  P< 0.05 and P< 0.01 respectively. Standard errors in parentheses. 

สรุป 
 งานวิจยันีศ้กึษาสภาพแวดล้อมเชิงสถาบนัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) จ านวน 10 ประเทศ รวมทัง้ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันท่ีมีต่อตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาค เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศในกลุ่ม AEC  จากการศกึษาพบว่า 
ถงึแม้สถาพแวดล้อมเชิงสถาบนัทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม AEC ในภาพรวมจะมีแนวโน้มดีขึน้ เช่น 
เปิดโอกาสให้นกัลงทุนท าการค้าและลงทุนภายในประเทศมากขึน้ มีการส่งเสริมบรรยากาศการท าธุรกิจโดยลด
ขัน้ตอนการออกเอกสารโดยภาครัฐ ปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจให้มีความทนัสมยั ทบทวน
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ข้อก าหนดในการออกใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่ีเป็นภาระ ซึง่ช่วยลดต้นทุนการประกอบธุรกิจได้มากขึน้ อย่างไร
ก็ตาม หลายๆ ประเทศในกลุม่ AEC ยงัคงมีระดบัเสรีภาพทางเศรษฐกิจท่ีต ่า โดยระบบศาลยตุิธรรมและฝ่ายตลุา
การของหลายประเทศยงัมีความเสี่ยงในการถกูแทรกแซงทางการเมือง ท าให้บุคคลหรือภาคธุรกิจมีความเสี่ยงใน
การถูกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้โดยง่าย รวมทัง้สิทธิในทรัพย์สินทัง้ทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญายัง
ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มแข็ง รวมถึงปัญหาคอรัปชั่นท่ีมีอยู่ค่อนข้างสงูถือเป็นการบั่นทอนการพฒันาทาง
เศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนในระยะยาวและสง่ผลกระทบตอ่เสรีภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) ของประเทศ 
และเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันท่ีมีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ภายในประเทศพบว่า ประเทศท่ีมีปัญหาด้านคอรัปชัน่ท่ีต ่า มีความอิสระในการด าเนินงานของภาคเอกชนท่ีสูง 
และมีใช้นโยบายทางการเงินอย่างมีอิสระ ส่งผลให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมสงูขีน้ และเมื่อพิจารณาถึง
การลงทุนภายในประเทศ พบว่าประเทศท่ีมีตวัแปรเชิงสถาบนัท่ีเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างย่ิง มีการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นเจ้าของอย่างเข้มงวด มีการขจดัปัญหาด้านคอรัปชัน่ และภาครัฐใช้จ่ายอย่างมีวินยั ประเทศเหล่านัน้จะ
มีการลงทนุภายในประเทศท่ีสงู 
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Effective Leadership in NGOs in Thailand 
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ABSTRACT 
 In the past decades, nongovernmental organizations (NGOs) have been prominence in 
development role. The number of NGOs and amount of funds have increased largely in developed as 
well as in Third World countries. While NGOs are praised on their flexibility, cost-effectiveness, 
innovation and ability to reach grassroots, critics are concerned with their lack of accountability. In 
addition, the rapid growth in the size and complexity of some NGOs has uncovered management 
problems that threaten their distinctiveness and their effectiveness. These changes raise recognition 
of the crucial role of leadership for NGOs in meeting challenges. It is found that leaders adopt 
different leadership styles for changing situations. This study identified senior executives’ leadership 
style and measured leadership effectiveness perceived by subordinates in Nongovernmental 
Organizations (NGO) in Thailand. The research was based on a pilot study using a survey 
questionnaire. The findings reveals that transformational leadership is the major leadership style of 
NGO senior executives in Thailand. This style also has the highest correlation with leadership 
effectiveness. 
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INTRODUCTION 
 In the 1970s, nongovernmental organizations (NGOs) emerged in order to assist 
underprivileged people, trying to lay out an alternative path for the nation’s development (Shigetomi et 
al., 2004). During the 1980, they began attracting attention due to donors had become frustrated with 
the often bureaucratic and ineffective government and found NGOs providing an alternative and more 
flexible funding channel (Lewis & Kanji, 2009). The number of NGOs and the amount of aid that 
NGOs receive has been increased dramatically in developed as well as in Third World countries 
(Antrobus, 1987; Lewis & Kanji, 2009). In Thailand, most NGOs focus their responsible on human 
rights, education, healthcare and rescue services. Thai NGOs have increased steadily and play 
significant role in providing voluntary services to society in addition to the services from the 
governments (Bunchapattanasakda, et al., 2012). While NGOs are lauded on their flexibility, cost-
effectiveness, innovation and ability to reach grassroots, critics are concerned with their lack of 
accountability (Lewis & Kanji, 2009). Furthermore, the rapid growth in the size and complexity of 
some NGOs has uncovered management problems that threaten their distinctiveness and their 
effectiveness (Hailey & Smille, 2013).  

It has raised recognition of the crucial role of leadership for NGOs (Hailey & Smille, 2013) and 
these changes put pressure on NGO leaders (Lindenberg & Dobel, 1999). Quite often, leaders seem 
to adapt leadership styles in different situations (Hailey & James, 2004). Many leaders have been 
practiced the full range of leadership consisting of transformational leadership, transactional 
leadership, and laissez-faire or nonleadership behavior. Transactional leadership can be reasonably 
satisfying and effective, but transformational leadership is more satisfying and effective (Bass, 1996; 
Bass, 1999). Thus, this study focuses on leadership style and its effectiveness of NGO leaders, senior 
executives (CEO, CFO, and other members of the top management team), who are responsible for 
the overall management and effectiveness of the organization (Bateman & Snell, 2011). 
 The research is conducted by applying Bass (1985)’s transformational leadership theory, and 
the new theory, Avolio and Bass’s full-range leadership theory (FRLT) (Avolio & Bass, 1991), which Bass 
and his colleagues further expanded based on the results of studies completed between 1985 and 
1990. The FRLT comprises the three leadership behaviors: transformational, transactional, and 
nontransactional laissez-faire leadership (see Table 1). Transformational leadership refers to the leader 
moving the follower beyond immediate self-interests. It lifts the follower’s level of maturity and ideals as 
well as concerns for achievement, self-actualization, and the well-being of others, the organization, and 
society. Transactional leadership refers to the exchange relationship between leader and follower to 
meet their own self-interests. Laissez-faire leadership, the avoidance of leadership, such as “being 
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absent when needed”, and “taking no action even when problems become chronic” was strongly 
associated with subordinate dissatisfaction, conflict, and ineffectiveness (Bass, 1999).  
Table 1 The Full Range of Leadership. 
Transformational 
leadership 

Idealized influence: Leaders serve as role models for their followers. They 
emphasize important of having mission and have high moral and ethical 
standards. There are two aspects: the leader’s behaviors and the elements 
that are attributed to the leader by followers.   
Inspirational motivation: Leaders motivate their followers by viewing the future 
with optimism, and effectively communicate expectations. 
Intellectual stimulation: Leaders stimulate their followers to view problems from 
various perspectives, and to look for more creative solutions. 
Individualized consideration: Leaders pay special attention to each follower's 
needs for achievement and growth. They act as coach or mentor teach with 
the intention of developing followers. 

Transactional 
leadership 

Contingent reward: Leaders focus on clarifying expectation and exchanging 
promises. They provide followers rewards in exchange for desire efforts. 
Active management-by-exception: Leaders monitor performance and takes 
corrective when it deviates from standards or expectation.  
Passive management-by-exception: Leaders do not intervene until problem 
becomes serious, or until it brought to their attention.  

Laisses-faire 
leadership 

Leaders avoid making decisions, and absent when needed. 

Sources: Adapted from Bass (1996) and Foster, Goertzen, C. Nollette, and F. Nollette (2011).   
 Transactional leadership is fundamental for effective leadership, but a greater amount of 
effort, effectiveness, and satisfaction, is from transactional leadership if augmented by transformational 
leadership (Bass, 1996). The effectiveness of leader in this research refers to the ability of leaders in 
increasing followers’ desire to succeed and to exert effort higher than their normal rate, leader's efficacy 
in achieving organizational and team’s objectives, and followers’ satisfaction to their leaders. To 
measure these aspects of leadership effectiveness, employee perception toward the leaders was used.  

As the role of leadership is critical to an organization, this study aims to identify Thai NGO 
senior executives’ leadership style and measure its effectiveness based on subordinates’ perception.  
 

MATERIALS AND METHODS 
 The target population was subordinates to senior executives of NGOs in Thailand. This pilot 
study used a convenience sampling method to select a sample of 30 subordinates. The survey 
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questionnaire for this study was developed based on Avolio and Bass (1991)’s full-range leadership 
theory (FRLT) and divided into two parts. The first part was about the demographic which contained 3 
questions. The second part included two elements about behaviors of leadership styles, and 
leadership effectiveness. The behaviors of three leadership styles consisted of 18 questions which 10 
questions for transformational leadership, 6 questions for transactional leadership, and 2 questions 
for laisses-faire leadership. The leadership effectiveness was measured by 6 questions. In the second 
part, a 5-point scale rating was used to evaluate leaders, where 1 is strongly disagree, 2 is disagree, 
3 is neutral, 4 is agree, and 5 is strongly agree. 
 To ensure that the questionnaire is clear and covers the purpose of the study, the 
researcher brought it to consult and check the content validity with the experts in NGOs. Regarding 
the reliability of the questionnaire, it was calculated by using Chronbach’s alpha. The reliability values 
for behaviors of transformational, transactional, and laisses-faire leadership style were 0.955, 0.736, 
and 0.611 respectively. The reliability value for leadership effectiveness was 0.876. 
 The data was collected through the online self-administered questionnaire and analyzed 
using statistical package software program. The descriptive statistics and the Pearson’s correlation 
were used to analyze data. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 The results of data analysis collected from 30 senior executives’ subordinates of NGOs in 
Thailand are as follows. 
Table 2 Demographic data.         N = 30 

Demographic Factors Frequency Percent 
Gender:   
Male 4 13.3 
Female 26 86.7 
Age:   
21-30 years old 3 10.0 
31-40 years old 13 43.3 
41-50 years old 13 43.3 
More than 50 years old 1 3.4 
NGO type:   
NGO registered with the Ministry of Social Development and 
Human Security (MSDHS)  

13 43.3 

International NGO registered with the Ministry of Labour (MOL) 17 56.7 
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 Table 2 presents gender, age, and NGO type demographics of respondents in this 
research. The majority are females (86.7%) aged less than 40 (53.3%). Most of them work for 
International NGOs registered with the Ministry of Labour (56.7%).  
 
Table 3 Dominant leadership style of senior executives of NGOs in Thailand. 

Type of leadership style Mean ( ) Std. Deviation (S.D.) 
Transformational leadership 3.52 0.9673 
Transactional leadership 3.17 0.7877 
Laissez-faire leadership 2.01 0.8952 
 
 The mean score shown in table 3 above indicates that transformational leadership is the 
dominant leadership style of NGO senior executives in Thailand, followed by transactional leadership, 
and laissez-faire leadership.  
  
Table 4 Leadership effectiveness. 

Leadership effectiveness Mean ( ) Std. Deviation (S.D.) 
Leadership effectiveness 3.46 0.9030 
 
 By using a 5-point scale rating to evaluate leaders,  the mean score of leadership 
effectiveness refers to the degree to which leader are efficient in achieving organizational objective 
and goals, able to in achieving organizational objective and goals, and satisfying to subordinates. 
Table 4 shows the mean score of leadership effectiveness (mean = 3.46) suggesting that NGO senior 
executives’ leadership style tends to be fairly effective. 
 
Table 5 Correlation between leadership styles and leadership effectiveness. 
 Leadership effectiveness 
Transformational leadership .893** 
Transactional leadership .675** 
Laissez-faire leadership -.358 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 Table 5 shows the result of the relationship between leadership styles and leadership 
effectiveness. The score from the correlation analysis shows that transformational leadership has the 
highest positive correlation with the leadership effectiveness, followed by transactional leadership. On 
the other hand, laissez-faire leadership has a negative correlation with the leadership effectiveness. 
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 Research findings indicate that transformational leadership style appears to be the major 
leadership style of NGO senior executives in Thailand. The reason that senior executives display 
transformational leadership style could be related to their role which are strategic planning includes 
creating the organization mission, vision, and goals, and implementing strategy, with which people 
can identify and to which people will enthusiastically commit. At some level, they must motivate 
people in organization to follow their vision.  
 Results of study also show that transformational leadership style has a highest positive 
correlation with the leadership effectiveness in followers’ perception of satisfaction, organization’s 
objectives achievement, and their willingness to expend extra effort. Since subordinates are satisfied, 
it could make NGOs effectively retain employees. Furthermore, subordinates to transformational 
leaders are coached in order to develop them for achievement and growth, motivated to go beyond 
one’s self-interests for the good of the organization. This could increase organizational effectiveness. 
Consistent with previous research of NGOs in the Philippines, NGOs leaders exhibit transformational 
leadership behavior (Taylor, 2014). Similar research in India suggested that transformational 
leadership enhances NGO employees’ satisfaction (Shiva & Suar, 2010). Study of Turkey NGOs 
indicated that transformational leadership yields positive results (Seyhan, 2013). 

 
CONCLUSION 

Based on the results of the pilot study findings, transformational leadership style tends to be 
the dominant leadership style applied among senior executives of NGOs in Thailand. The result also 
reveals that their leadership style appears to be moderately effective based on subordinates’ 
perception. Therefore, NGOs should apply transformation leadership as one of the recruitment and 
selection criteria for new senior executives, and develop leadership program to train current senior 
executives to embrace transformational leadership behaviors. 
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ปัจจัยก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา 

Price Determinant Factors of Condominium Real Estate in Pattaya City 
  

สันติยา เอกอัคร1*    
Santiya Eag-ark1* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อราคาของอสังหาริมทรัพย์ประเภท
คอนโดมิเนียมและประเมินราคาแฝง และเพ่ือประมาณการดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง
พทัยา ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภูมิจากเจ้าของคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา จ านวน 390 ตวัอย่าง โดย
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ Hedonic Pricing Method ด้วยวิธิก าลงัสองน้อยท่ีสุด ผลการวิเคราะห์
ปัจจัยก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม พบว่าลักษณะของห้องชุดท่ีส่ งผลต่อราคา
คอนโดมิเนียมในเชิงบวก มี 5 ปัจจยั คือ พืน้ท่ีใช้สอย ลกัษณะของห้องท่ีเป็นแบบห้องชดุ(มีห้องนอน)จะมีราคาสงู
กว่าห้องแบบสตูดิโอ การมีตู้อาบน า้ ชัน้ของคอนโดมิเนียมท่ีสูงขึน้ท าให้ราคาเพ่ิมขึน้ และการมองเห็นวิวทะเล 
ด้านลกัษณะเฉพาะของอาคารคอนโดมิเนียม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาในเชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติมี 
ทัง้หมด 3 ปัจจัย คือ ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภยั การมีชายหาดส่วนตวั และโครงการ
ขนาดเล็กและโครงการขนาดกลางจะมีราคาสูงกว่าโครงการขนาดใหญ่ ด้านลักษณะเฉพาะของท าเลท่ีตัง้
โครงการ พบวา่ ห้องชดุในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีท่ีตัง้ในพืน้ท่ีพทัยาจะมีราคาถกูกว่าพืน้ท่ีวงศ์อมาตย์ อย่างมี
นยัส าคญัอย่างสถิติ ด้านดชันีราคาพบว่าโดยเฉลี่ยราคาคอนโดมิเนียมในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 ลดลงร้อยละ 
40.67 เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีท าการซือ้ขายในช่วงก่อนวิกฤต พ.ศ. 2533-2540 เม่ือก าหนดให้ปัจจยัอื่นคงท่ี 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to analyze the price determinant factors of condominium real 
estate in Pattaya City, to assess the implicit price and to estimate the price indices.  The primary data was  
collected from 390 samples of condominium owners.  The Hedonic Pricing Method with Ordinary Least 
Square(OLS) technique was applied in data analysis.  The price determinant analysis indicated that the 
exclusive factors which affect the condominium price positively were: living area, type of 
condominium(suite), shower box, higher floor and sea view.  The project characteristics which affect the 
price positively were: public utility fee collection, security system and private beach.  Prices of 
condominium in small and medium scale projects were higher than the large scale project.  The location 
characteristic analysis indicated that condominiums located in Pattaya area had lower price than those 
located in Wongamataya area with statistically significant.  Price index analysis indicated that on average 
condominium prices during 1998-2004 decreased by 40.67 percent comparing with the average prices 
during 1990-1997 holding other things constant. 
 

Key Words: condominium, real estate, Pattaya City 
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บทน า 
เมืองพทัยา (Pattaya City) เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีภมูิทศัน์เป็นแนวชายหาดติดทะเลสวยงามและมีความ

ปลอดภยัจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ จงึเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ ด้วยความได้เปรียบใน
ด้านท าเลท่ีตัง้ ได้แก่ มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 187 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมเช่ือมต่อได้
หลากหลายเส้นทางและสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง  เป็นเมืองท่ี
ล้อมรอบด้วยเขตอตุสาหกรรมในภาคตะวนัออก ประกอบกบัมีท่ีตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกภายในอ่าวไทยท าให้มีท่ี
ก าบังจากลมมรสุม พัทยาจึงเป็นเมืองชายทะเลท่ีต้อนรับนักท่องเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี ปัจจัยเหล่านีท้ าให้เมือง
พทัยาเติบโตขึน้อย่างรวดเร็วและดงึดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ ในปัจจุบนัเมืองพทัยาสามารถ
สร้างงานและรายได้ประมาณปีละ 60,000 ล้านบาท เป็นเมืองท่ีมีบทบาทและความส าคญัตอ่ระบบเศรษฐกิจเป็น
อนัดบัสามของประเทศไทย  

ภาคอสงัหาริมทรัพย์ (Real Estate Sector) ในเมืองพัทยามีการพัฒนาและเติบโตตามภาวะการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจของประเทศและภาคตะวนัออก โดยในระยะเร่ิมต้นของการพฒันาเมืองก่อน ปี พ.ศ. 2530 
สว่นใหญ่เป็นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภท โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์ บ้านพกัตากอากาศ การรับเหมา
ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประเภทต่างๆ ต่อมาในช่วง หลังปี พ.ศ. 2530 ก่อนปี พ.ศ. 2540 เป็นโอกาสท่ีนักพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ในท้องถ่ิน และบริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่จากกรุงเทพมหานครเร่ิมท าการพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทศนูย์การค้าและประเภทเพ่ือการอยู่อาศยัมากขึน้ ทัง้ในแนวราบประเภท อาคาร
พาณิชย์ บ้านเด่ียว บ้านทาวน์เฮาส์ และในแนวดิ่งคือ คอนโดมิเนียม เน่ืองจากการเติบโตของอปุสงค์ทัง้จากของ
ชาวตา่งชาติและชาวไทย   

เน่ืองจากทรัพยากรท่ีดินบริเวณริมทะเลมีอยู่อย่างจ ากดัเป็นสาเหตุให้ราคาท่ีดินในเมืองพัทยาปรับตวั
เพ่ิมสงูขึน้เป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องพฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัในแนวดิ่งประเภทอาคารชุดกัน
มากขึน้ โดยยุคทองของการเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมอยู่ในระหว่างปี พ.ศ. 2533 -
2540 หลงัจากนัน้ตลาดคอนโดมิเนียมอยู่ในภาวะชะลอตัวและทรงตัว จนกระทั่งหลังการเกิดสึนามิในเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2548 นกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนต่างชาติได้เคลื่อนย้ายจากภาคใต้ไปยงัเมืองพทัยาอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลงัจากเกิดเหตุการณ์มหาอทุกภยัในปี พ.ศ. 2554 ท่ีคนในกรุงเทพมหานครจ านวนมากได้
อพยพไปพกัอาศยัชัว่คราวในเมืองพทัยาได้ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมเพ่ือเป็นบ้านหลงัท่ีสอง ปัจจยัเหลา่นีก้ระตุ้น
อปุสงค์ต่อคอนโดมิเนียมเพ่ือการพกัผ่อนของคนไทยชัน้กลาง ท าให้ตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาในช่วง ปี 
พ.ศ. 2548-2556 มีการเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 

โครงการท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมท่ีเกิดขึน้ในเมืองพทัยา โดยส่วนใหญ่มีท าเลท่ีตัง้อยู่ทางด้าน
ทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้จัดแบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 5 พืน้ท่ี โดยลักษณะของพืน้ท่ีมีความ
แตกต่างกันในรายละเอียดโดยเรียงล าดบัจากทิศเหนือไปยงัทิศใต้ดงันี ้1) วงศ์อมาตย์ อยู่ติดกับชายหาดพทัยา
ขึน้ไปทางตอนเหนือ เป็นพืน้ท่ีท่ีได้เปรียบในแง่ท าเลท่ีตัง้ท่ีมีชายหาดเป็นส่วนตวัและเงียบสงบ 2) หาดพัทยา 
พืน้ท่ีสว่นนีจ้ดัเป็นศนูย์กลางเมืองพทัยา ท่ีจดัแบ่งออกเป็นโซนพทัยาเหนือ พทัยากลาง และพทัยาใต้ เป็นพืน้ท่ีท่ี
มีโครงข่ายการคมนาคมเช่ือมโยงกนัอย่างสะดวก จึงเป็นศนูย์รวมของศนูย์การค้า แหล่งความบนัเทิง และท่าเรือ 
3) พระต าหนัก อยู่ติดกับชายหาดพัทยาทางด้านทิศใต้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมีภูมิทัศน์สวยงามในลกัษณะท่ีเป็นภูเขาติด
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ทะเล บรรยากาศเงียบสงบ มีชายหาดสวยงามและเป็นส่วนตวั 4) หาดจอมเทียน อยู่ติดต่อกบัพืน้ท่ีพระต าหนัก
ลงไปทางทิศใต้ มีถนนเลียบชายหาดคัน่กลาง 5) หาดนาจอมเทียน เป็นพืน้ท่ีต่อลงไปทางใต้ของหาดจอมเทียน 
ในพืน้ท่ีนีย้งันบัวา่เข้าถงึได้ยากกวา่พืน้ท่ีอื่นๆ เน่ืองจากไมม่ีถนนเลียบชายหาด  

ดงันัน้การศกึษาปัจจัยก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยาจึงเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ โดยในการศึกษาจะมีสมมติฐานของการศึกษาว่าทัง้ทางด้านผู้ ผลิตหรือนักพัฒนาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและผู้ซือ้จะค านงึถงึปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะตา่งๆ ของอาคารและ
ห้องชุดภายในคอนโดมิเนียม (condominium characteristics) ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
(external amenities) รวมไปถึงการเข้าถึงชายหาดเพ่ือการพกัผ่อนหย่อนใจ (beach accessibility) นอกจากนี ้
จะท าการประเมินราคาแฝง (implicit price) ของลกัษณะเชิงคณุภาพท่ีประกอบลกัษณะเชิงกายภาพท่ีมีผลต่อ
ราคาห้องชดุ และประเมินดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในเขตเมืองพทัยา  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมและประเมิน

ราคาแฝง และเพ่ือประมาณการดชันีราคาท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 ผลจากการศกึษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคหรือประชาชนทัว่ไปท่ีสามารถน าผลการศกึษาไปใช้
ประกอบการตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยัประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพทัยา เป็นประโยชน์ต่อนกัธุรกิจท่ีพฒันา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม และนกัธุรกิจในอตุสาหกรรมอื่นๆ  ท่ีเก่ียวข้องในการวางแผน 
กลยุทธ์ของธุรกิจ  และสถาบันการเงินในการให้วงเงินสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย  นอกจากนีย้ังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานรัฐทัง้ในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ  ในการน าผลจากการศึกษาครัง้นีไ้ปพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ สนใจในเศรษฐกิจและธุรกิจด้าน
อสงัหาริมทรัพย์โดยทัว่ไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา เป็นการศึกษาปัจจัยก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมใน
เมืองพัทยาท่ีก่อสร้างเสร็จและท าการซือ้ขาย ระหว่าง พ.ศ. 2525 – 2557 เน่ืองจากคอนโดมิเนียมแห่งแรกใน
เมืองพทัยาสร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2525 และแห่งล่าสุด ณ เวลาท่ีท าการส ารวจ โดยท าการส ารวจข้อมลูปฐมภูมิ ใน
ระหวา่งเดือน มี.ค.-มิ.ย.พ.ศ. 2557  พืน้ท่ีท่ีท าการศกึษาครอบคลมุเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีท าเลท่ีตัง้อยู่
แถบชายหาดทางทิศตะวนัตกของถนนสขุุมวิท โดยแบ่งออกเป็น 5 เขตพืน้ท่ีเรียงจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ ได้แก่ 
หาดวงศ์อมาตย์ ชายหาดพทัยา พระต าหนกั หาดจอมเทียน และหาดนาจอมเทียน 
 

วิธีการวิจัย 
 การอธิบายถงึวิธีการวิจยัในการศกึษาครัง้นี ้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง อธิบายลกัษณะของ
ประชากรและการได้มาซึง่ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนท่ีสอง อธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
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วิธีการสุ่มตวัอย่างและการเก็บข้อมลูปฐมภูมิ และการรวบรวม ข้อมลูทุติยภูมิจากแหล่งข้อมลูต่างๆ และ ส่วนท่ี
สาม คือวิธีการวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา 
      ประชากรที่ใช้ในการศกึษา คือ ห้องชดุท่ีตัง้อยู่ในอาคารชดุหรือคอนโดมิเนียมท่ีได้ท าการก่อสร้างเพ่ือ
ขายและมีการจดทะเบียนอาคารชุดกับกรมท่ีดิน ในระหว่าง พ.ศ. 2525-2557 ซึง่ ได้ประมาณจ านวนประชากร
หรือห้องชุดในอาคารชุดทัง้หมดในเมืองพทัยา มีจ านวนประมาณ 55,000 หน่วยหรือยูนิต  การค านวณเพ่ือหา
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และใช้สูตรในการค านวณขนาดของตวัอย่างได้จ านวน 
324 ตวัอย่าง (กลัยา, 2546) 
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เมื่อ n คือ ขนาดตัวอย่าง 
  N  คือ ขนาดประชากร 

E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณสัดส่วนประชากรด้วยค่าสัดส่วน  
     ตัวอย่าง 

  Z คือ ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางการแจกแจงแบบปกติ 
แทนค่าลงในสูตร  
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n = 324  

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีจ้ะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยท าการเก็บ
ข้อมลูจากทกุโครงการคอนโดมิเนียมท่ีปรากฏในฐานข้อมลูทุติยภูมิ จ านวน 302 ตวัอย่าง อีก 98 ตวัอย่างท าการสุ่ม
ตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (accidental sampling) ท าการสมัภาษณ์โดยการใช้แบบสอบถามกบัผู้
เป็นเจ้าของและอยู่อาศยัในห้องชุด เพ่ือศึกษาปัจจัยก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในเมือง
พทัยา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้นีจ้ะท าการวิเคราะห์ข้อมลูดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั ได้ใช้ข้อมลูที่รวบรวมจากแบบสอบถามกบัผู้ เป็นเจ้าของและอยู่อาศยั
ในห้องชุด มาท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีก าหนดราคาในตลาดท่ีอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียม และประเมินราคาแฝง โดยจะท าการทดลองใช้แบบจ าลองในรูปของ Semi-log ดงัEquation (1) 
และค าอธิบายตวัแปร ดงัแสดงใน Table 1 
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Equation(1) 
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Table 1  Listed independent variables in the model. 
Independent Variables Variables Definition 

Room Specific Characteristics 
 LVEAREA Size of living area of each unit(squar metre). 
 SUITE = 1 Suite type = 0 Studio type 
 BATHTUB = 1 With bath tub = 0 Without bath tub 
 SHOWERBOX = 1 With shower box = 0 Without shower box 
 
Table 1  (Continue) 

Independent Variables Variables Definition 
 KITCHEN = 1 With Kitchen room = 0 Without kitchen room 
 FLOOR  Room level  
 SEAVIEW = 1 With sea view = 0 Without sea view 
Condominium Building Characteristics 
 PUBUT_FEE Public utility fee. (Baht per month) 
        CLUBHOUSE = 1 With clubhouse = 0 Without clubhouse 
 POOL = 1 With swimming pool = 0 Without swimming pool 
 CARPARK = 1 With car park = 0 Without car park 
 PARK = 1 With public park = 0 Without public park 
 SECURITY = 1 With security system = 0 Without security system 
 CONSTORE = 1 With convenience store = 0 W/O convenience store 
 PRVBEACH = 1 With public beach = 0 Without public beach 
 PUBCOMP = 1 Owned by public company = 0 Owned by non-public company 
 SIZE_S = 1 A small scale project = 0 Not a small scale project 
 SIZE_M 
        SIZE_L 

= 1 A medium scale project 
= 1 A large scale project 

= 0 Not a medium scale proj. 
= 0 Not a large scale project  

Location Characteristics  
        LOC1 = 1 Located in Wongamataya = 0 Not in Wongamataya 
       . LOC2 = 1 Located in Pattaya = 0 Not in Pattaya 

        LOC3 = 1 Located in Pratumnak = 0 Not in Pratumnak 
        LOC4 = 1 Located in Jomtian = 0 Not in Jomtian 
        LOC5 = 1 Located in Najomtian = 0 Not in Najomtian 
Date of Condominium Sales  
DOC25_40 = 1 Unit sold during  

2525-2540 B.E. 
= 0 Unit not sold during  
2525-2540 B.E. 
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DOC41_47 = 1 Unit sold during  
2541-2547 B.E. 

= 0 Unit not sold during  
2541-2547 B.E. 

DOC48_56 = 1 Unit sold during  
2548-2556 B.E. 

= 0 Unit not sold during  
2548-2556 B.E. 

DOC57  = 1 Unit sold during  
2557 B.E. 

= 0 Unit not sold during  
2557 B.E. 

 
ผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดราคาคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยา ดงัรายละเอียดแสดงใน Table 2 ซึง่
แสดงผลเฉพาะตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ  
Table 2  The results of price determinant factors analysis 

Independt.V Coefficient Effect  )%(  Std.Error t-Statistic Prob 
Intercept 13.1203 - 0.2635 49.7979 0.0000*** 
Room Specific Characteristics 
LVEAREA 0.0052 0.5214 0.0008 6.2618 0.0000*** 
SUITE 0.2770 31.9166 0.0591 4.6898 0.0000*** 
SHOWERBOX 0.1202 12.7722 0.0543 2.2123 0.0276** 
FLOOR 0.0153 1.5418 0.0042 3.6323 0.0003*** 
SEAVIEW 0.1053 11.1044 0.0583 1.8069 0.0716* 
Condominium Building Characteristics 
PUBUT_FEE 0.0001 0.0100 0.0000 5.3465 0.0000*** 
SECURITY 0.2995 34.9184 0.0921 3.2529 0.0012*** 
PRVBEACH 0.3151 37.0396 0.0811 3.8865 0.0001*** 
SIZE_S 0.1391 14.9239 0.0742 1.8735 0.0618* 
SIZE_M 0.1749 19.1127 0.0784 2.2307 0.0263** 
Location Characteristics 
LOC2 -0.1939 -17.6260 0.1103 -1.7590 0.0794* 
Date of Condominium Sales 
DOC41_47 -0.5221 -40.6727 0.1874 -2.7859 0.0056*** 
AR(1) 0.3400 40.4948 0.0508 6.6892 0.0000 
Statistic values for decision making 
R-squared 0.8051 F-statistic 57.5043 
Adjusted R-squared 0.7911 Prob(F-statistic) 0.0000*** 
Durbin-Watson stat 2.0466   
หมายเหต:ุ   *** หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 0.01 
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       ** หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 0.05 
        * หมายถงึ คา่สมัประสิทธ์ิของตวัแปรมีระดบันยัส าคญัทางสถิติร้อยละ 0.10 
 จากTable 2 ค่าสมัประสิทธ์ิแห่งการก าหนด R-squared และ Adjusted R-squared มีค่าใกล้เคียงกนั
เท่ากบั 0.8051 และ 0.7911 แสดงว่าแบบจ าลองท่ีใช้สามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของข้อมลู ตวัแปรอิสระท่ีใช้
เป็นปัจจัยร่วมกันก าหนดราคาคอนโดมิเนียมได้ ร้อยละ 80.51 ค่า F-statistic เท่ากับ 57.5043 โดยค่า 
probability (F-statistic) เท่ากบั 0.0000 ซึง่น้อยกวา่คา่วิกฤตท่ีระดบันยัส าคญัร้อยละ 0.01 ค่า Durbin-Watson 
เท่ากบั 2.0466 อยู่ในช่วงท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาคา่ความคลาดเคลื่อนมีความสมัพนัธ์กนั (autocorrelation) 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัก าหนดราคาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม พบว่าลกัษณะของห้องชุดท่ี
ส่งผลต่อราคาคอนโดมิเนียมในเชิงบวก มี 5 ปัจจัย คือ พืน้ท่ีใช้สอย ลักษณะของห้องท่ีเป็นแบบห้องชุด(มี
ห้องนอน)จะมีราคาสงูกว่าห้องแบบสตดูิโอ การมีตู้อาบน า้ ชัน้ของคอนโดมิเนียมท่ีสงูขึน้ท าให้ราคาเพ่ิมขึน้ และ
การมองเห็นวิวทะเล ด้านลกัษณะเฉพาะของอาคารคอนโดมิเนียม พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อราคาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติมี ทัง้หมด 3 ปัจจยั คือ คา่บ ารุงสาธารณปูโภค ระบบรักษาความปลอดภยั การมีชายหาดส่วนตวั ปัจจยั
เหลา่นีม้ีผลเชิงบวกตอ่ราคา และโครงการขนาดเลก็และโครงการขนาดกลางจะมีราคาสงูกว่าโครงการขนาดใหญ่ 
ด้านลกัษณะเฉพาะของท าเลท่ีตัง้โครงการ พบว่า ห้องชุดในโครงการคอนโดมิเนียมท่ีมีท่ีตัง้ในพืน้ท่ีพัทยาจะมี
ราคาถูกกว่าพืน้ท่ีวงศ์อมาตย์ อย่างมีนัยส าคัญอย่างสถิติ ด้านดัชนีราคาพบว่าโดยเฉลี่ยราคาคอนโดมิ เนียม
ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2547 ลดลงร้อยละ 40.67 เมื่อเปรียบเทียบกบัราคาท่ีท าการซือ้ขายในช่วงก่อนวิกฤต พ.ศ. 
2533-2540 เมื่อก าหนดให้ปัจจยัอื่นคงท่ี 
 จากผลการศึกษาน าไปสู่ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้ประกอบการท่ีควรพิจารณา
ลกัษณะเฉพาะของห้องชดุ และลกัษณะเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ตลอดจนปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้
และปัจจัยด้านการบริหารจัดการโครงการหลงัการขายท่ีส่งผลในเชิงบวกต่อราคา ในด้านของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลส่วนท้องถ่ินควรตระหนักถึงความส าคัญอสังหาริมทรัพย์ในการก่อให้เกิดรายได้ด้านภาษี และน าผล
การศกึษาไปเป็นแนวทางในการก าหนดสว่นเพ่ิมของภาษีส าหรับโครงการท่ีมีชายหาดส่วนตวั และมาตรการทาง
ภาษีท่ีช่วยโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีความเสียเปรียบโครงการขนาดใหญ่อันเน่ืองมาจากการ
ประหยดัจากขนาด และควรออกมาตรการท่ีช่วยกระตุ้นตลาดในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
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A Case Study of the Difference between Intrapreneur and Entrepreneur in Jewelry Industry  
 

Chanutcha Siwamogsatham1*, Pusanisa Thechatakerng2 and Whachiraporn Boonpradub3 

 
ABSTRACT 

 The main difference between intrapreneurship and entrepreneurship is the context in which 
the entrepreneurial perform takes place. Intrapreneurship has grown in importance over the last 
decade because large firms have sought out the characteristics of flexibility, growth, and innovation 
more generally related with entrepreneurship. This paper then tries to identify entrepreneurial and 
intrapreneurial personality of entrepreneurs in jewelry industry of both Thailand and Hong Kong. 
Based on qualitative methodology, Self-Rating Questionnaire was used as a tool to collect data 
through a Thai entrepreneur and an intrapreneur from Hong Kong for this case study research. The 
exploratory result shows that they were married women, both entrepreneur and intrapreneur are 
almost have the same age; 55, 53 with 34, 33 years of experience in jewelry industry. Furthermore, 
the analysis explains that Thai entrepreneur has best competency in ‚Power cluster‛ especially 
entrepreneur has very strong self-confident, whereas intrapreneur has done her highly competency in 
‚Planning cluster‛ in terms of systematic planning and monitoring. In addition, Entrepreneur was 
opportunism, have had high self-confidence and seek for information while an intraprenur was well 
planned, follow up their jobs, control and evaluate their job. However, the study demonstrated that 
persuasion and network need to be improved to create their efficiencies in running businesses or in 
their organization. 
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INTRODUCTION 
 It is generally accepted  that  entrepreneurship  plays  a  major  role  in economic 

development and entrepreneurs are driving the new economy. In Thailand, entrepreneurs have been 
paid much attention by the current government. It is believed that the economy of a country is driven 
by entrepreneurs (Potasin & Thechataherng, 2014). Likewise, a new breed of entrepreneurs is 
approaching to the face in large industrial organizations. They are called ‘intrapreneurs’. They appear 
from within the boundaries of an existing firm. According to Gifford Pinchot (1985), ‚Intrapreneur‛ is 
an entrepreneur within an already established organization.‛ In large organizations, the top 
managements are encouraged to create of new ideas and then convert these into products or service 
through research and development activities within the context of organization. Intrapreneurship has 
grown significantly over the last decade because large firms have sought out the characteristics of 
flexibility, growth, and innovation more generally related with entrepreneurship.  The main difference 
between intrapreneurship and entrepreneurship is the context in which the entrepreneurial perform 
takes place (Surbhi, 2016). Entrepreneurs innovate for themselves while intrapreneurs innovate on 
behalf of an organization. This difference leads to other differences for the performers concerned 
such as autonomy, type of risk, and expected rewards. Entrepreneurs select themselves while 
intrapreneurs must be selected, recognized or forced on the organization (Bonifacio, 2012). 

In Asia, Thailand is recognized as the gemstones hub while Hong Kong is well known as a 
center of diamonds. Thailand’s gem and jewelry business is booming. In 2014, exports reached 324.1 
billion baht (almost $9 billion), and figures for the first 11 months in 2015 were 16.87% up from the 
previous year. Gemstones represent 12.33% of the total export value of Thailand’s gem and jewelry 
industry behind gold and semi-finished gold, jewelry and diamonds (Thaitrade Horizonal, 2016).  

Hong Kong is one of the big jewelry trading country. Its exports of precious jewelry expanded 
by 8% in 2014. In 2015, sales to the US, the biggest market, accounting for 31.7% of the total, saw a 
mild growth of 3%. Hong Kong’s exports of pearls, gem-stones and rough diamonds reported a 15% 
jump in 2014 but decreased 4% in 2015. Hong Kong is ranked the world's largest exporter of imitation 
jewellery in 2013. Total exports of imitation jewelry amounted to HK$8.4 billion in 2015 (HKTDC 
research 2016). Highly skilled and productive labours are mainly found to be capable of handling 
small orders and to make elaborate designs at reasonable prices. The overall Hong Kong 
manufaturing-based  technology level of the precious jewelry industry is perceived  to be above 
competitors like that of Thailand (HKTDC, 2016). 

However, It is argued that the success of a business growth depends on the entrepreneur's 
personality structure (Rauch and Frese, 2000). It is proposed that the personality of the entrepreneur 
has a crucial impact on the success of a firm. Psychologists have identified several variables 
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appearing a major influence on entrepreneurial and intrapreneurial success. These variables deal 
either with the human capital, that is, entrepreneurial knowledge, or with those personality 
characteristics that are important for developing entrepreneurial skills, such as need for achievement, 
locus of control, problem-solving orientation, interpersonal reactivity and assertiveness. These 
personal characteristics together with entrepreneurial knowledge define the character-based 
approach assertiveness (Muller and Gappisch, 2005; McClelland, 1987). As most psychologists 
further assume that the personality of human beings consists of given traits being stable over time. In 
particular, the personality characteristics fulfill all prerequisites of allowing prediction of future 
success. This study is desiged to clarify the difference of characteristics of entrepreneurial and 
intrapreneurial personality of entrepreneurs in jewellery industry of both Thailand and Hong Kong by 
using 10 Personal Entrepreneurial Characteristics (PEC) of entrepreneurs.  

 
MATERIALS AND METHODS 

This exploratory research is based on qualitative research. The paper compared and 
explored the phenomenon of entrepreneurial personality of 1 Thai successful small enterprise 
entrepreneur in Chiangmai and 1 intrapreneur of the top 5 firms in Hong Kong. These 2 entrepreneur 
and intrapreneur have some common characteristics, for example, female, the same age and 
experience for more than 30 years. A self- rating questionnaire was selected as to establishing the 
competencies needed. Previous qualitative research on entrepreneurial competencies used the 
behavioral event interview and the critical incident technique.  Other researchers, like Makhura 
(2011), used the ‚locus of control‛ and ‚need for achievement‛ approach to establish entrepreneurial 
competencies. A self-rating questionnaire strategy was deemed appropriate because the study 
focused on the experiences and observations of small entrepreneurs and an intrapreneur was, 
therefore, used for gathering data in this research. Exploratory research requires an emphasis on 
context, setting and participants’ experience. These authors discussed that a self-rating 
questionnaire should meet the following conditions:  it should be a structured rating instrument; be 
used as a self-development tool, and work in isolation from others. 

This study followed the argument of Bailey (1982, p100) that the correct sample size was 
depended upon the purpose of the study. Researchers’ team used their own judgment about which 
respondents to be selected. This study was limited to one Thai entrepreneur and one Hong Kong 
intrapreneur who works in the top 5 of firms in Hong Kong jewelry industry as a case study to 
compare the difference of their personal entrepreneurial characteristics in driving for their success in 
their career. After self-rating questions were distributed to target entrepreneur and intrapreneur to fill 
and to rate their PEC. In this self-rating, we scored 20 or more than 20 as stronger and below 20 as 
strong and less strong.  We evaluated with their performance and experience as a Thai entrepreneur 
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is being success entrepreneur and an intrapreneur from Hong Kong operates as manager for more 
than 20 years.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 

1. Characteristics of the Respondents  
This section provides some background information on the intrapreneur and entrepreneur 

interviewed, including the demographical characteristics of entrepreneurs. Both of intrapreneur and 
entrepreneur were interviewed and filled the questionnaire.  

Table 1 is shown characteristics of Entrepreneurs: Gender, Status, Age and Experience. The 
participants were women. They were married and both of them are almost have the same age (55, 
53). Plus, they have experienced in jewelry for more than 30 years. 
 

Table 1 Characteristics of Entrepreneurs: Gender, Status, Age and Experience. 
 

Descriptive Gender Status Age Experienced 
in business (Year) woman man married single divorce Year 

Nationality TH x  X   55 33 

HK x  X   53 32 

2. Personality Characteristics of Entrepreneurs  
 The results show that personality characteristics matter for the probability of being self- 
employed and being top management of organization.  

In overall of the view of both entrepreneur and intrapreneur in jewelry industry indicated the 
difference in their characteristics. Thai Entrepreneur indicated the strength in self-confidence (25) and 
information seeking (25) which was consistent with Baron (2004) that entrepreneur has ability to 
assert oneself is sufficiently (but not excessively) high, the entrepreneur will be better able to achieve 
planned profits. Moreover, an entrepreneur undertakes personal research on how to satisfy 
customers and solve problems, knows that different people have different capabilities that can be of 
help to them. Besides, entrepreneur seeks relevant information from his/her clients, suppliers, 
competitors and others as well as always wants to learn things which will help the business to grow. 
Whereas, intrapreneur showed the strength in systematic planning and monitoring (23), commitment 
to the work (23) and demand for efficiency and quality (22). As Shina (2016) explained an 
intrapreneur operates from within the organization itself, then the needs of systematic planning and 
monitoring are necessary, and the commitment to the work as well. 
 While some others personality characteristics of entrepreneurs such as systematic planning 
and monitoring (18), demand for efficiency and quality (18) and commitment to the work (18) 
demonstrated less strong. In contrast with intrapreneur which revealed weaker in risk taking (14) as 
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Myler (2013) observes ‚Entrepreneurs willingly sign up for unlimited risk, or boundless reward. Not so 
with intrapreneurs, who take a paycheck from an organization largely to avoid financial risk, and 
therefore do not expect huge financial gains. 
  Furthermore, we observed more in competency of both intrapreneur and entrepreneur. Table 
3 shows some significant that should be paid more attention. 

 

Table 2 Personality characteristics of Entrepreneurs 

No Personality Characteristics Entrepreneur Intrapreneur 

1 Opportunity seeking 21 18 
2 Commitment to the work  18 23 

3 Persistence 19 18 
4 Demand for efficiency and quality 18 22 

5 Risk taking 23 14 
6 Goal setting 22 18 
7 Information seeking 25 19 
8 Systematic planning and monitoring 18 23 

9 Persuasion and networking  19 20 
10 Self-confidence 25 19 

 

3. Identified Entrepreneurial Competencies of the Intrapreneur and Entrepreneurs  
 We designed 3 main variables; Achievement Cluster, Planning Cluster and Power Cluster for 
competencies. The table below compare the scores of both intrepreneur and entrepreneur. In this 
paper we defined 20 or more than 20 as stronger and below 20 as less strong.  For instance, 2 
participants which are broken by type showed score as follows: 
 
3.1 Achievement Cluster 
Opportunity seeking 
Entrepreneur scored above 20 on opportunity seeking. It meant that entrepreneur was strong in this 
area which supported the study from Zeelie et al (2004:3) explained one of the competencies that 
related to entrepreneurial skills, ‚Achievement orientation‛ included seeing and acting on 
opportunities. While intrapreneur was less strong, may be it was because an intrapreneur worked 
from within the organization itself which everything was established (Shina, 2016).  
Commitment to the work contract 
Intrapreneur confirmed that she had the strong competence in accepting responsibility for completing 
her tasks. We interpreted an intrapreneur worked from within the established firm, then the needs of 
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commitment to the work was obligation (Shina, 2016).  Whereas,   the entrepreneur needed to 
improve in ensuring themselves to fulfill the commitment. 
Persistence 
Both of them scored above below 20 indicated that they were able to complete their tasks either profit 
or loss in terms of personal sacrifice. However, the needs of improving are necessary. By means of 
the context of entrepreneurship, the belief that successful entrepreneurs are more skilled than 
unsuccessful ones can induce real performance persistence (Gompers et al., 2008).    
Risk taking 
Thai entrepreneur scored 25, it meant she possess the competence. We interpreted that she could 
manage those risks as Zeelie et al (2004) cited that entrepreneurs have a unique personality, an 
ability to raise capital and are willing to take risks. They assess the risks that are associated with a 
business opportunity that they have selected, and their ability to manage them. In the same 
explanation of Lowe & Marriott   (2006) entrepreneurs are people who prefer taking moderate risks. 
Before they commit themselves and their resources, they assess the risks that are associated with a 
business opportunity that they have selected.  
Demand for efficiency and quality 
Table 3 indicated that only Intrapreneur was able to do things that meet or surpass existing standards 
of excellence or improve performance by striving to do things faster, better and cheaper. The result 
was consistent with Shukala (2009) that intrapreneurship is a significant method for companies to 
reinvent themselves and improve performance).  Whereas, Thai entrepreneur in this study needs to 
be improved. 
 
3.2 Planning Cluster 
Goal setting 
Thai entrepreneur confirmed their ability to set clear and specific goals and objectives (22).  An 
entrepreneur is always in search of new ideas and information from various sources to help reach 
objectives or clarify problems. He can consult experts for business or technical advice. He personally 
undertakes research, analysis or investigation on his own to get information in realizing his goals 
(Muller and Gappisch, 2005). Whereas intraprepeur scored below 20, we interpreted the lack of this 
point of intrapreneur.  
Information seeking 
Only Thai entrepreneur scored above 25. She is in the urge to look for the required information in 
order to make an informed decision. While intrapreneur should be related information to enable 
intrapreneur makes decisions and improve knowledge on their organization. 
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Systematic planning and monitoring 
The finding shows that Thai entrepreneur needed the ability to develop plans in monitoring and 
evaluating the progress of the business (18). While, intrapreneur had strong competence in 
systematic planning and monitoring (23), which was confirmed by Lizote   et al. (2013) that  
‚systematic planning and monitoring are influenced by tasks‛. This means that for coordinators to 
develop or display these competencies, the extent of the organizational limitations, which Moriano et 
al. (2009) call uncertainty in tasks, must be clear. 
3.3 Power Cluster 
Persuasion and networking 
Thai entrepreneur and Intrapreneur scored 19, 18. These meant that they had abilities to link, 
convince and influence other individuals, agencies and other groups in order to maintain the wide 
ranged business network. However, the improvement of these variables needs to be done.   
Self-confidence 
The results showed that Thai entrepreneur had strong beliefs or confidences in herself and had the 
ability to complete difficult tasks or meet challenges (25). The result confirmed the competence of 
success entrepreneur (Lowe & Marriott, 2006).  
 
Table 3 The difference of entrepreneurial and intrapreneurial competencies 

Competencies & Personality Characteristics of 
Entrepreneurs 

Entrepreneur Intrapreneur 

 Achievement Cluster Opportunity seeking 21 18 
 Commitment to the work  18 23 

 Persistence 19 18 
 Demand for efficiency and quality 18 22 

  Risk taking 23 14 
Planning Cluster Goal setting 22 18 

 Information seeking 25 19 
  Systematic planning and monitoring 18 23 

Power Cluster Persuasion and networking  19 20 
  Self-confidence 25 19 

 
CONCLUSION 

 The study reviews on the frameworks developed by Buiza (2012), Makura, S.M. (2011) and 
Jaafar et al (2005). Based on these theoretical foundations, the study shows that Thai entrepreneur 
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has best competency in ‚Power cluster‛ especially in strong self-confidence. This result is consistent 
with Muller and Gappisch, 2005; McClelland, 1987. Successful entrepreneurs do not have worry 
about the problems they will meet in the future. They know that they have self-confidence and the 
ability to solve any challenge they may face. Two of her interesting characteristics are ‚information 
seeking and risk taking‛ that lead her to be a success entrepreneur. Thai entrepreneur, however, 
need to develop the following competencies, Achievement cluster in the area of commitment to the 
work, demand for efficiency and persistence for her sustainable succeed. Entrepreneurs with a track 
record of success are much more likely to succeed than first-time entrepreneurs and those who have 
previously failed. In particular, they persistently select the right industry and the right time to start new 
ventures.  
 
For Intrapreneur, she has done her highly competency in ‚Planning cluster‛ in term of systematic 
planning and monitoring, in  which Shina (2016) has explained an intrapreneur operates from within 
the organization itself, then the needs of systematic planning and monitoring are necessary. 
Nevertheless, the competence in ‚Achievement cluster, in terms of risk taking, persistence and 
opportunity seeking need to be improved for the highly reward in her career. 
 
The study divides similarities with, and differences to, between Thai entrepreneur and intrapreneur of 
firm from Hong Kong. Most of the results are confirmed by the theories and the study of Makura, S.M. 
(2011). Based on the finding of this study, the recommendation is provided above especially 
entrepreneur and intrapreneur need to be developed by incubation in specific programs for their 
success for their career. 
 
Due to a primary explore stage, the result can be used as a basic idea. Limitation has also been 
found that small size of samples used in the study. The uses of this information should be treated with 
caution. Future research should be interested in quantitative study and the assessment of the 
success of an entrepreneurial venture in jewelry industry. In addition, the differences in success 
between entrepreneurs and intrapreneurs should also been centered. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ระดับ

ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ และกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ประชากรคือ นกัท่องเท่ียวท่ี
เข้ามาท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 300 คน การเก็บข้อมลู 
โดยใช้แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั และการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบวา่ ด้านการทดลองปฏิบตัิ และด้านการด ูสง่ผล
ตอ่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคญั :  กิจกรรมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ , ศกัยภาพการจดัการการทอ่งเที่ยว 
 

ABSTRACT 
  This research aimed to study creative tourism activities, the potential tourism management, 
creative tourism activities effecting potential tourism management in the Mon Bangkadi  community, 
Bangkok Province. The population used  in this research were the tourists who visited Mon Bangkadi 
Community. The sample sizes were 300 tourists. The tool used to collect the data was questionnaire. 
Statistics used in this research were frequency, percentage, standard deviation Pearson correction 
coefficient and multiple regression analysis. The results indicated  that testing and seeing activities 
effected to the potential tourism management in the Mon Bangkadi community, Bangkok Province 
with level of significant at 0.05. 

 

 

Key Words : Creative tourism  , Potential  Tourism Management 
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ค าน า 
 ท่ีผ่านมาประเทศไทยมุ่งให้ความส าคญักบัการพฒันาการท่องเท่ียวแต่เพียงในแง่เศรษฐกิจ ด้วยการ เสนอ
เร่ืองการท่องเท่ียวมาเป็นวาระแห่งชาติเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ท าให้กระแสการท่องเท่ียวตื่นตวัเป็นอย่างมาก แต่ก็
เพียงในแง่ของเศรษฐกิจเท่านัน้ ผลที่ตามมาคือ ชมุชนมีความพร้อมในการเข้าสูก่ระแสการท่องเท่ียวหรือไม ่มีการ
เตรียมรับมือกับจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาบริโภคทรัพยากรในท้องถ่ินมากน้อยเพียงใด และสุดท้ายมีความ
คุ้มค่าในระยะยาวของการพัฒนาการท่องเท่ียวหรือไม่  จึงหาเคร่ืองมือในการพฒันาการท่องเท่ียวชุมชนให้เกิด
ความยัง่ยืน ด้วยแนวคิดจดัการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) (อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ, 2552,  3) ท่ียึดกบั
นิยามขององค์กรยเูนสโก (UNESCO) วา่ “การท่องเท่ียวสร้างสรรค์เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีจดุประสงค์สอดคล้องกบั
แนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนัน้ๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสมัพันธ์กับ
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และการทดลองให้ได้มาซึง่ประสบการณ์ท่ี
เป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนัน้ ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือในการ
รักษาความสมดลุระหว่างการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากการท่องเท่ียวภายในชุมชนและผลประโยชน์ท่ีชุมชนจะ
ได้รับ ทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบแทน อิงตามระบอบทุนนิยมและความยัง่ยืนของการพฒันาในชุมชน” 

(UNESCO,2001)    
 การท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวมีความพร้อมในเร่ืองของ ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวต้องเน้นกระบวนการมี
สว่นร่วมของชมุชนในการจดัการ และสนบัสนนุการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ทรัพยากรการท่องเท่ียวใน
ชมุชนท่ีมอีงค์ประกอบด้านกิจกรรม และ กระบวนการศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียว ซึง่มีผลต่อการตดัสินใจ
ของนกัท่องเท่ียวท่ีจะเลือกเข้าไปเย่ียมชมในแหล่งท่องเท่ียวได้นัน้ ในแหล่งท่องเท่ียวจะต้องมีความดงึดดูใจและ
ความน่าสนใจอยู่ในระดบัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวได้ ซึง่ในชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ ต าบลแสม
ด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีความโดดเด่นตรงท่ียงัคงรักษาเอกลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม ในการ
ด าเนินวิถีชีวิตในแบบมอญดัง้เดิม ทัง้ในการอยู่อาศยั อาหารการกิน ภาษา ความเช่ือ และการแต่งกาย โดย ในปี 
2550 ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (Thailand Tourism Awards) ปี 2550 ด้าน “ชุมชนดีเด่นทางด้าน
การท่องเท่ียว” โดยเป็นชมุชนมีการด าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชมุชนมีความเข้มแข็งในการสง่เสริม
การท่องเท่ียวมีความสมเหมาะสมในด้านขนาดและท่ีตัง้ท่ีสมบรูณ์และด้านการท่องเท่ียวทัง้ด้านวฒันธรรมและ
ระบบนิเวศ แต่ยงัประสบกบัปัญหาในเร่ืองความพร้อมของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  อาทิ การด ูการ
ซือ้ การเรียนรู้ การทดลองปฏิบตัิ  และยังขาดการพัฒนาในศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียวท่ีต้องให้มีความ
พร้อมของการบริการให้มากขึน้และเพ่ือสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียว
อีกครัง้ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท าการศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ท าให้มีความส าคญัอย่างย่ิง  
เพ่ือน าผลการศกึษามาใช้ในการพฒันาสิ่งท่ีมีอยู่ในชุมชนบ้านบางกระดี่ สิ่งของ และวิถีชีวิตของชุมชนมอญ นัน้
เป็นความภมูิใจในความเป็นเอกลกัษณ์และการมีทรัพยากรทางแหลง่ท่องเท่ียวตา่งๆ ท่ีจะพฒันาสูก่ารสร้างตลาด
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เพ่ือสร้างคุณค่าและคุณภาพในแหล่งท่องเท่ียวให้น่าสนใจเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชมุชนให้มีการพฒันาสืบทอดตอ่ไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เ พ่ือศึกษาความส าคัญของการท่องเ ท่ียวเ ชิงส ร้างสรรค์  ในชุมชนมอญบางกระดี่  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศกึษาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชน

มอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบาง
กระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุม่ตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนมอญ จ านวน 

1,200 รายต่อปี (รายงานจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีศนูย์ศิลปวฒันธรรมมอญบางกระดี่ , 2558 ) ค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สตูร Yamane, (1967) ณ ระดบัความเช่ือ เช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน +5% 
ซึ่งการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  300 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กบัผู้มาท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือในการ
วิจยั คือแบบสอบถาม ซึง่ประกอบไปด้วย 3 สว่น อนัได้แก่ สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2  
ความคิดเห็นเก่ียวต่อความส าคัญด้านกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในชุมชน
มอญบางกระดี่ จังหวดั กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Item Objective Congruence: IOC)  โดยคดัเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
สว่นข้อท่ีมีคา่ IOC น้อยกวา่ 0.5 น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC = 
0.89 และยงัหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliabitity) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของแบบสอบถาม = 0.937  เม่ือแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แล้ว จงึน าไปแจกกบันกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียวในชุมชนมอญ ท่ีตัง้ในเขตพืน้ท่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จนได้ครบตามจ านวน นอกจากนีผู้้ วิจัยได้
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานและใช้เกณฑ์ก าหนดค่าความ
ความสมัพนัธ์ตามเกณฑ์ของ (Devore & Peck, 1993) จงึมีเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

r ≥ 0.80 หรือ r ≤ - 0.08      สมัพนัธ์กนัสงู 
0.50 < r < 0.80 หรือ – 0.80 < r < -0.50   สมัพนัธ์กนัปานกลาง 
- 0.50 ≤ r ≤ 0.50       สมัพนัธ์กนัต ่า 
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ผลการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน
ชมุชนมอญ ท่ีตัง้ในเขตพืน้ท่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน พบว่า  นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวใน
ชุมชนมอญ ท่ีตัง้ในเขตพืน้ท่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี มีระดบัการศกึษา
ปริญญาตรี อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา และมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนระหวา่ง 20,001-25,000 บาท 
กจิกรรมการท่องเที่ยวเชงิสร้างสรรค์ 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อระดับความส าคัญของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ทัง้ 4 ด้าน ท่ีประกอบด้วย ด้านการด ูด้านการซือ้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการทดลองปฏิบตัิ ซึง่    
(Richards, 2009) โดย นกัท่องเท่ียวได้ประเมินระดบัความส าคญัของกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ( ̅= 4.44, S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการทดลองปฏิบตัิ ( ̅= 
4.46, S.D. = 0.52) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านการเรียนรู้ ( ̅ = 4.45, S.D. = 0.52) ด้านการซือ้ ( ̅= 4.43, 
S.D. = 0.54) และด้านการด ู( ̅ = 4.42, S.D. = 0.51) ตามล าดบั 
ศักยภาพการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนมอญบางกระด่ี  

การวิเคราะห์ระดบัศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ โดยใช้ทฤษฎี วิเคราะห์ท่ีมี
หลกัเกณฑ์การพิจารณาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวไว้ในการวดัด้านตา่ง ๆ กนั ซึง่สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์
การพิจารณาศักยภาพการจัดการท่องเท่ียวของ จารุจน์ กลิ่นดีปลี อ้างใน วิภา ศรีระทุ:  (2551) โดยต้อง
ครอบคลมุองค์ประกอบการท่องเท่ียวทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้  1. เกณฑ์ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลุม
องค์ประกอบด้านการจดัการ 2. เกณฑ์การศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลมุองค์ประกอบด้านพืน้ท่ี 
3. เกณฑ์ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลมุองค์ประกอบด้านกิจกรรม และ กระบวนการ 4. เกณฑ์
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวท่ีครอบคลมุองค์ประกอบด้านการมีสว่นร่วม ทัง้นีใ้นการพิจารณาศกัยภาพการ
จัดการการท่องเท่ียวเพ่ือการพัฒนา เป็นสิ่งส าคญัอย่างหนึ่ง ในการศึกษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ ก่อนท่ีจะวางแผน
พฒันาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวให้มีประสิทธิภาพ  ซึง่สอดคล้องกบั (บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548, หน้า 
30-37) ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวเพ่ือจัดอันดับ
ความส าคญัของศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ีของประเทศหรือจงัหวดันัน้ ๆ โดยมีหลกัเกณฑ์ท่ี
ใช้ในการ ประเมิน 4ด้าน ได่แก่ ด้านกายภาพของทรัพยากรท่องเท่ียว ด้านคณุค่าของทรัพยากรท่องเท่ียว  ด้าน
ความนิยมของทรัพยากรท่องเท่ียว  ด้านความปลอดภยัของทรัพยากรแหลง่ท่องเท่ียว ซึง่สอดคล้องกบั (วิวฒัน์ชยั 
บุญยภกัด์ิ , 2529 : 40-42) ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวทัง้ 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคณุค่าของแหล่ง
ท่องเท่ียว  ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียว  ด้านข้อจ ากดัในการรองรับนักท่องเท่ียวและด้านความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน
ของแหล่งท่องเท่ียว ตามความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ในระดบัศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ ( ̅= 4.39, S.D. = 0.40 ) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นกัท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน
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มอญบางกระดี่ ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงันี ้ความมีช่ือเสียงในปัจจุบนัของแหล่งท่องเท่ียว ( ̅= 
4.59, S.D. = 0.55 )  ด้านคณุค่าของแหล่งท่องเท่ียว ( ̅ =4.51, S.D. = 0.48 )  ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
แหลง่ท่องเท่ียว ( ̅= 4.41, S.D. = 0.60 )ด้านข้อจ ากดัในการรองรับนกัท่องเท่ียว ( ̅ = 4.34, S.D. = 0.69 ) ด้าน
สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเท่ียว ( ̅ = 4.31, S.D. = 0.71)  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  
( ̅ = 4.18, S.D. = 1.07 ) 
การทดสอบสมมตฐิาน 
 งานวิจยัชิน้ผู้ วิจยัใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู (Multiple Regression 
Analysis) ผู้ วิจัยจึงต้องทดสอบข้อมูลของงานวิจัยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ดงัตอ่ไปนี ้1) มีการแจกกจงแบบปกติโดยใช้ ( Kolmogorov-Smirnov Test ) จากผลพบว่าค่า Sig = 0.20>0.05 
จงึสรุปได้วา่ ข้อมลูมีการแจกแจงปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  2) มีค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน
ต้องเท่ากับ 0 เสมอ ซึ่งกฎข้อนีเ้ป็นจริงเสมอ 3) มีค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนต้องเป็นอิสระกันซึง่ดูจาก ค่า 
Durbin-Watson มีคา่ใกล้ 2 (คา่ในช่วง 1.5 ถงึ 2.5) ซึง่งานวิจยัได้ค่า Durbin-Watson เท่ากบั 1.75 จะสรุปได้ว่า 
ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระกัน 4) มีตวัแปรท่ีน ามาใช้พยากรณ์ไม่ควรมีความสมัพันธ์กันสูงเกินไป 

(Multicollinearity) ซึง่ดจูากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) แตล่ะด้าน ดงัตารางท่ี 1  
ตารางที่ 1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์กับศกัยภาพการจดัการการ
ท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปร ด้านการดู ด้านการซือ้ ด้านการเรียนรู้ ด้านการทดลองปฏิบัติ 

ด้านการดู 1.00 0.33* 0.21* 0.09 
ด้านการซือ้ 0.33* 1.00 0.57* 0.30* 

ด้านการเรียนรู้ 0.21* 0.57* 1.00 0.50* 
ด้านการทดลองปฏิบัติ 0.09 0.30* 0.50* 1.00 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จาก ตารางที่1 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ 4 ด้าน มี

ความสมัพนัธ์อยู่ในช่วง  0.09 – 0.50 เม่ือพิจารณารายคู่ พบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ด้านการดกูบัด้านการซือ้มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( rxy=  0.33 ) และด้าน
การดกูบัด้านการเรียนรู้มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( rxy= 0.21 ), ด้านการดกูบัด้านการทดลองปฏิบตัิมี
ความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( rxy= 0.33 ) ด้านการซือ้กบัด้านการเรียนมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปาน
กลาง ( rxy= 0.57 ), ด้านการซือ้กบัด้านการทดลองปฏิบตัิมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( rxy= 0.30 ) 
ด้านการเรียนรู้กบัด้านการทดลองปฏิบตัิมีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง ( rxy= 0.50 ) ดงันัน้ เมื่อตรวจสอบ
คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ 4 ด้าน  จากผลพบว่า ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ในตวัแปรท่ีน ามาใช้พยากรณ์มีความสมัพนัธ์ อยู่ในระดบัปานกลาง จึงไม่พบการละเมิด
กฎของการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)   
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 จากการทดสอบข้อมูลข้างต้น จึงพบว่าไม่ละเมิดกฎของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิเคราะห์
ข้อมลูดงัตารางท่ี 2   
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการ
จดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร. 

ตัวแปร/กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

ค่า t Sig. 

b Std. Error β 
ค่าคงท่ี 3.37 0.26  12.72 0.00* 

1. ด้านการดู -0.13 0.04 -0.17 -3.06 0.00* 

2. ด้านการซือ้ 0.09 0.05 0.12 1.77 0.07 

3. ด้านการเรียนรู้ 0.05 0.05 0.06 0.95 0.34 
4. ด้านการทดลองปฏิบัต ิ 0.22 0.04 0.28 4.59 0.00* 
R = 0.39, R2 = 0.152, R2adj = 0.14, dfreg= 4 dfres=29 , F =13.26 , sig. = 0.00*, Durbin-Watson=1.756 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางที่  2  พบว่า ค่าถดถอยพหุคุณระหว่างกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อ
ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวจงึสามารถอธิบายความผนัแปรของศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชน
มอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 15.2 (R2 = 0.152) และเมื่อพิจารณาความสมัพนัธ์ของ
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ด้านท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบาง
กระดี่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนดิบ (Unstandardized Coefficients) คือ ด้านการด ู
(b = -0.13) พบวา่ เมื่อด้านการด ูเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบาง
กระดี่ จังหวดั กรุงเทพมหานครลดลง 0.13หน่วย และด้านการทดลองปฏิบัติ (b = 0.22) พบว่า เมื่อด้านการ
ทดลองปฏิบัติเพ่ิมขึน้ 1 หน่วย จะท าให้ศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวัด 
กรุงเทพมหานครเพ่ิมขึน้ 0.22 หน่วย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านการซือ้และด้านการเรียนรู้ 
ไมส่ง่ผลตอ่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูจงึสามารถเขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงันี ้
  ก าหนด X1  =  ด้านการด ู
     X2  =  ด้านการซือ้ 
     X3  =  ด้านการเรียนรู้ 
     X4   =  ด้านการทดลองปฏิบตัิ 
     Y  = ศักยภาพการจัดการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่  จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร  
   สมการศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
      Y =   3.37- 0.13X1+0.09X2+0.05X3+0.22X4 +ei  
     R2 = 0.152, R2adj = 0.14 
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สรุป 
จากการวิจยัเร่ือง กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีส่งผลต่อศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียวใน

ชุมชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัของ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร (2) ศกึษาศกัยภาพการจดัการการ
ท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร (3) ศกึษากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มีสง่ผล
ตอ่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี (1) ศกึษาความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชนมอญบางกระดี่ 
จงัหวดั กรุงเทพมหานครพบว่า โดยภาพรวม มีระดบัความส าคญัต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
มากท่ีสดุ คือ ด้านการทดลองปฏิบัติ  ในการน าเสนอหลากหลายของรูปแบบของ การท่องเท่ียวสร้างสรรค์เป็น
รูปแบบใหม่ของการท่องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของท่ีมีอยู่การพัฒนาการท่องเท่ียวและเพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในความหลากหลายและสร้างสรรค์ประสบการณ์ โดยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์สามารถช่วยในการ
กระตุ้ นเศรษฐกิจสังคมท้องถ่ินและการพัฒนาทางวัฒนธรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในแนวคิดการ
ท่องเท่ียว (2) ศึกษาศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร พบว่า 
โดยภาพรวม มีระดบัศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในระดบัการจดัการมากท่ีสดุ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีระดบัน้อยท่ีสดุในศกัยภาพการจัดการการท่องเท่ียว คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว  
ควรให้ความส าคญัในด้านระบบรักษา ความปลอดภยั โดยมองถึงความปลอดภยัของของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ และการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ 
จงัหวดั กรุงเทพมหานครเป็นส าคญัและ (3) ศกึษากิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ท่ีส่งผลต่อศกัยภาพการ
จดัการการท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ จังหวดั กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านการดู และด้านการทดลอง
ปฏิบตัิ สง่ผลตอ่ศกัยภาพแหลง่ท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่สามารถอธิบายความผนัแปรของศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
ท่องเท่ียวในชุมชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ15.20 (R2 = 0.152) ส่วนด้านการซือ้และ
ด้านการเรียนรู้ ไมส่ง่ผลตอ่ศกัยภาพการจดัการการท่องเท่ียวในชมุชนมอญบางกระดี่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการ 
บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาตลาดรังสิต 

The Relationship between Service Quality and Customer Brand Loyalty  
Kerry Express (Thailand) Company Limited in Rangsit Market Branch 

 
ฐายกิา เงนิประสม1* วงศ์ธีรา สวุรรณิน1 และ สรุเชษฐ์ โซวเกียรตรุ่ิง1  

Thayika Ngernprasom1*, Wongtheera Suvannin1 and Surachet Sowkietrung1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษา 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 2. ระดบัคณุภาพการบริการและความภกัดีต่อ

ตราสินค้า 3. เปรียบเทียบระดบัความภกัดีต่อตราสินค้าจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 4. ความสมัพนัธ์ระหว่าง
คณุภาพการบริการกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขา
ตลาดรังสิต กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้ ใช้บริการ จ านวน 375 คน สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าที ค่าเอฟ ค่าเชฟเฟ่ และค่าเพียร์สนั ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มี
การศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพบริษัทเอกชน และรายได้ตอ่เดือน 10,001 – 20,000 บาท โดยรวมคณุภาพการ
บริการอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและความภกัดีอยู่ในระดบัมาก ซึง่ผู้ ใช้บริการที่มีอายแุละรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกนัมี
ความภักดีต่อตราสินค้าแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (rxy= 0.55) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ABSTRACT 
 The objectives of research were to study personal factors, service quality and brand loyalty, 

to compare the level of brand loyalty by personal factors, and to find the relationship between service 
quality and brand loyalty of customers who using service from Kerry Express (Thailand) Company 
Limited in Rangsit market branch. The sample sizes were 375 samples. The statistical used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, Scheffe’ test and Pearson’s 
Correlation. The result found that the majority customers were female, aged between 21-30 years, 
bachelor’s degree, private’s employees and income per month 10,001-20,000 baht. The overall 
service quality was at the highest level and the brand loyalty was at the high level. Customers who 
had different age and monthly income had brand loyalty differently. Brand loyalty had moderate 
relationship with service quality (rxy= 0.55) at 0.05 level of significance. 
 
Key Words: Service Quality, Customer Brand Loyalty 
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ค าน า 
ในยุคกระแสโลกาภิวฒัน์มีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจการค้าทัง้ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เน่ืองจากรูปแบบเง่ือนไขการค้าโลกเปลี่ยนแปลงไปข่าวสารทัว่ทกุมมุโลกสามารถสื่อสารถงึกนัได้อย่างไร้
พรมแดนท าให้ข้อมูลข่าวสารสามารถกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและส่งผลดีต่อการค้า การลงทุนระหว่า ง
ประเทศ ซึง่ปัจจุบนัในประเทศไทยกลายสภาพเป็นเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) ท่ีผู้ประกอบการ
ตา่งชาติสามารถเข้ามาลงทนุและท าธุรกิจในประเทศไทยได้สะดวกมากย่ิงขึน้ ซึง่ก็เป็นผลจากการถูกผลกัดนัจาก
ประเทศคู่เจรจาทางการค้า ท าให้สภาพการแข่งขนัในตลาดโลกทวีความรุนแรงมากย่ิงขึน้ (ธนิต โสรัตน์, 2550) 
ส าหรับประเทศไทยผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) จึงให้ความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการส่งออก
ของประเทศรวมถึงการขนส่งพัสดตุ่างๆ ภายในประเทศ ปัจจุบันมีการให้บริการแบบครบวงจรและมีการขนส่ง
แบบ Door to Door Service โดยรับผิดชอบการขนสง่สินค้าตัง้แตต้่นทางจนถงึปลายทาง แนวโน้มของผู้ใช้บริการ 
คือการบริการท่ีมีคณุภาพ และระบบการจดัส่งสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างทนัท่วงที 
(วส ุ ชยัสขุมุ, 2547: 18)  

บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษัทจัดส่งพสัดุชัน้น าของประเทศไทย มีส านกังาน
กวา่ 200 แห่งทัว่ประเทศ มีการให้บริการภายในวนัถดัไป (Next Day : ND) ครอบคลมุกว่า 99.99% ทัว่ทุกพืน้ท่ี
ในประเทศและกว่า 97% ของการจัดส่งกว่า 10,000 ชิน้ต่อวัน ต่อมาภายในระยะเวลา 2 ปี มีอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขายท่ีสงูขึน้ถึง  15% เพราะต้นทุนค่าขนส่งถูกลง จึงท าให้ผลก าไรจากยอดขายเพ่ิมมากขึน้
เร่ือย ๆ แตใ่นปัจจุบนัเกิดปัญหาการขนส่งขึน้เน่ืองจากมีการแข่งขนัทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีรุนแรงและมีคู่แข่ง
ขนัรายใหมเ่พ่ิมมากขึน้ มีการแย่งสว่นแบ่งทางการตลาดธุรกิจ ทางบริษัทจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมความหลากหลาย
ช่องทางการบริการ บริษัทจึงได้ขยายการให้บริการ โดยเปิดสาขาตลาดรังสิต ซึ่งเป็นสาขาศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจในจงัหวดัปทมุธานี นอกจากนีส้าขาตลาดรังสิตยงัเป็นสาขาท่ีส าคญั โดยเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กับบริษัทเพ่ิมมากขึน้ทุกวนั แต่ก็ยังเกิดปัญหาด้านคุณภาพการบริการบางส่วนของพนกังาน เช่น 
ด้านความรวดเร็ว ด้านความน่าเช่ือถือในการบริการ เน่ืองจากเป็นสาขาท่ีเปิดท าการใหม่ คณุภาพการบริการจึง
ต้องมีการปรับปรุงและพฒันาให้ดีขึน้จากเดิม เพราะจะเช่ือมโยงไปถงึความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการ  
  จากสภาพการแข่งขนัดงักลา่วข้างต้นผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพการบริการ
กบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการ บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต เพ่ือน า
ผลลพัธ์ท่ีได้จากการท าวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาการให้บริการของ บริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
สาขาตลาดรังสิต ด้านคณุภาพการบริการให้มีความรวดเร็วและน่าเช่ือถือได้ ทางผู้บริหารจะได้มีการพฒันาและ
บริหารงานสาขาอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการขนสง่เพ่ือน าไปสูค่วามภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขาตลาด

รังสิต 
2. เพ่ือศกึษาระดบัคณุภาพการบริการและระดบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ ใช้บริการของบริษัท เคอร่ี 

เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต 
3. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 

จ ากดั สาขาตลาดรังสิต จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพการบริการกบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการบริษัท 

เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผู้ ใช้บริการท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะมีความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี

เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตแตกตา่งกนั  
2. คณุภาพการบริการมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต 
  

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 
                        

 

 

 

 

                                          
 

 

                                             
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ 
    1. เพศ 
    2. อาย ุ
    3. ระดบัการศกึษา 
    4. อาชีพ 
    5. รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
 

คณุภาพการบริการ ได้แก ่
    1. สิ่งท่ีสมัผสัได้   
    2. ความเช่ือถือและไว้วางใจได้  
    3. การตอบสนองตอ่ผู้ รับบริการ  
    4. การให้ความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ 
    5. การเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบคุคล 

 

ความภกัดีต่อตราสินค้าของ
ผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากดั ได้แก ่
     1. ค าบอกเลา่ 
     2. ความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ 
     3. การแสดงตวั 
     4. การมีสว่นร่วมในการปกป้อง 
     5. การไตร่ตรองเป็นพิเศษ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรผู้ ใช้บริการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 

(ประเทศไทย) จ ากัด สาขาตลาดรังสิต จ านวน 6,000 รายต่อเดือน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร 

Yamane (1973) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน +5% ซึง่การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้

กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 375 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบัลกูค้าท่ีเข้ามาใช้

บริการจดัสง่พสัดขุองบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 

แบบสอบถาม ซึง่ประกอบไปด้วย 3 สว่น อนัได้แก่ สว่นท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สว่นท่ี 2  ข้อมลู

เก่ียวกบัคณุภาพการบริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต  และส่วนท่ี 3  ข้อมูล

เก่ียวกบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการ บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)  จ ากัด สาขาตลาดรังสิต 

แบบสอบถามได้มีการตรวจสอบคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index Of Item Objective Congruence : IOC) ซึง่ผล

ของคา่ IOC ท่ีได้จะต้องมีคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 สว่นข้อค าถามท่ีมีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 น ามาปรับปรุงให้

เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยได้ค่า IOC เท่ากับ 0.82 และยังหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliabitity) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbrach ’ s  Alpha  Coefficient) ซึง่ก าหนดค่า

มากกว่า 0.70  ส าหรับแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้มื่อน ามาค านวณหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีของ 

Cronbrach ’s  Alpha ได้เท่ากบั 0.874 เม่ือแบบสอบถามผ่านเกณฑ์แล้ว จงึน าไปแจกกบัผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี 

เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต จนได้ครบตามจ านวน 

 
ผลการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์ เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต จ านวน 375 คน พบวา่ เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี ระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพท างานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท  
 
คุณภาพการบริการ 

การวิเคราะห์ระดบัคณุภาพการบริการทัง้ 5 ด้าน (Zeithaml, A., & Bitner, J., 2000) ท่ีประกอบด้วย 
ด้านสิ่งท่ีสมัผสัได้ ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่
ผู้ รับบริการ และด้านการเอาใจใสล่กูค้าเป็นรายบคุคล พบวา่ คุณภาพการบริการตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการมีคุณภาพ
การบริการท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้าเป็นรายบุคคล 
ด้านการตอบสนองตอ่ผู้ รับบริการ และด้านสิ่งท่ีสมัผสัได้ มีคณุภาพการบริการอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
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ความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้บริการ 
การวิเคราะห์ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการทัง้ 5 ด้าน (Bourdeau, L.B., 2005) ท่ีประกอบด้วย 

ด้านค าบอกเลา่ ด้านความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ ด้านการแสดงตวั ด้านการมีสว่นร่วมในการปกป้อง และด้านการ
ไตร่ตรองเป็นพิเศษ พบว่า ความภักดีต่อตราสินค้าตามความคิดเห็นของผู้ ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ ใช้บริการทุกด้านอยู่ในระดบัมาก เรียงตามล าดบัดงันี ้
ด้านการแสดงตวั ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง ด้านค าบอกเล่า ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ และด้านความ
หนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ 

 
การทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมลูจากผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต เพ่ือท าการทดสอบสมมติฐานการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีระดบั
ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีเพศแตกต่างกัน มี ระดบัความภักดีต่อตราสินค้า
ของผู้ใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  

2. ผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีระดบั
ความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 เมื่อทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุมากว่า 50 ปีขึน้ไป มีระดบัความภกัดีต่อตรา
สินค้าของผู้ ใช้บริการมากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุน้อยกว่า 20 ปี  ผู้ ใช้บริการท่ีมีอายุ  21–30  ปี   ผู้ ใช้บริการท่ีมี
อาย ุ31–40 ปี   และผู้ใช้บริการที่มีอาย ุ41–50 ปี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

3. ผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่าง
กันมีระดบัความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
ความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ ใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ผู้ วิจยัจึงไม่
ต้องท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

4. ผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีระดบั
ความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการในภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีระดบัความความภกัดี
ตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05   

5. ผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กนัมีระดบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดบัความ
ความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการแตกต่างกนัทุกด้าน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05  ผู้ วิจยัจึงท า
การทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือน 30,001 
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-  40,000 บาท มีระดบัความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการมากกว่าผู้ ใช้บริการท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
10,000 บาท และผู้ใช้บริการท่ีมีรายได้ตอ่เดือน 10,001–20,000 บาท อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

6. ความสมัพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการ บริษัท เคอร่ี 
เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาตลาดรังสิต ผู้ วิจัยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานโดยการ วิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้วิธีการ
แบ่งเป็นอนัตรภาคชัน้ และใช้สตูรค านวณของ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2553) ซึง่ได้ผลการวิจยัในเร่ืองคณุภาพการ
บริการกบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการแตล่ะด้าน ดงันี ้

   6.1 ด้านค าบอกเล่า ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (rxy=  0.50) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   6.2 ด้านความหนักแน่นในสิ่งท่ีชอบในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rxy=0.44) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

   6.3 ด้านการแสดงตัว ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ (rxy=0.45) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   6.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง ในภาพรวมมีความสมัพันธ์อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rx=0.44) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

   6.5 ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ย
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rxy=0.44) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คณุภาพการบริการกบัความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการโดยรวม 
มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (rxy= 0.55) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ปานกลาง คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ (rxy=  
0.49) ด้านสิ่งท่ีสมัผสัได้ (rxy=  0.45) ด้านการเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล (rxy=  0.45) ด้านความเช่ือถือและ
ไว้วางใจได้ (rxy=  0.43) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ค่อนข้างต ่า คือ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่
ผู้ รับบริการ (rxy=  0.29) 

 
สรุป 

จากการวิจยัเร่ือง ความสมัพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการกบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการ 
บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิตในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาปัจจยัส่วน
บคุคลของผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต (2) ศกึษาระดบัคณุภาพการ
บริการและระดบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาด
รังสิต (3) เปรียบเทียบระดบัความภกัดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั 
สาขาตลาดรังสิต จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล (4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพการบริการกบัความภกัดี
ตอ่ตราสินค้าของผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต 

จากวตัถปุระสงค์ข้อท่ี (1) ศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ ากดั สาขาตลาดรังสิต ซึง่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดบัการศกึษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ผลการวิจยัท่ีได้
จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 375 ราย เพศหญิงใช้บริการมากกว่าเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ  21 – 30 ปี ส่วนใหญ่มี
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การศกึษาระดบัปริญญาตรี ท างานอาชีพบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท  (2) ศกึษา
ระดบัคณุภาพการบริการของบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั  สาขาตลาดรังสิต โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ (  ̅= 4.21 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดบัคณุภาพการบริการอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ด้านการให้ความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ (  ̅=  4.38 , S.D. = 0.49) รองลงมา คือ คณุภาพ

การบริการอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัได้ดงันี ้ด้านความเช่ือถือและไว้วางใจได้  ( ̅ = 4.19 , S.D. = 0.49)  ด้าน

การเอาใจใส่ลกูค้าเป็นรายบุคคล  ( ̅ = 4.19 , S.D. = 0.47) ด้านการตอบสนองต่อผู้ รับบริการ (  ̅= 4.16 , 

S.D. = 0.46) และด้านสิ่งท่ีสมัผสัได้ ( ̅ = 4.10 , S.D. = 0.46) เมื่อศกึษาระดบัความภกัดีต่อตราสินค้าของ

ผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 
3.99 , S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ด้านท่ีมีระดบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าของผู้ ใช้บริการอยู่ในระดบั

มาก เรียงล าดบัได้ดงันี ้คือ ด้านการแสดงตวั ( ̅ =  4.09 , S.D. = 0.53) ด้านการมีส่วนร่วมในการปกป้อง ( ̅ = 

4.02, S.D. = 0.52) ด้านค าบอกเล่า ( ̅ = 3.95 , S.D. = 0.47) ด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ ( ̅ = 3.94 , S.D. = 

0.59) และด้านความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ ( ̅ = 3.92 , S.D. = 0.52) ตามล าดบั (3) เปรียบเทียบระดบัความ
ภักดีต่อตราสินค้าของผู้ ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาตลาดรังสิต จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล  พบว่า ในภาพรวมเพศหญิงมีความภกัดีต่อตราสินค้ามากว่าเพศชาย ช่วงอายุมากกว่า 50 ปี
ขึน้ไป จะมีความภกัดีตอ่ตราสินค้ามากท่ีสดุ (4) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพการบริการกบัความภกัดีต่อ
ตราสินค้าของผู้ใช้บริการบริษัท เคอร่ี เอก็ซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาตลาดรังสิต ในภาพรวมคณุภาพการ
บริการมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีตอ่ตราสินค้าทุกด้าน ได้แก่ ด้านค าบอกเล่า ด้านความหนกัแน่นในสิ่งท่ีชอบ 
ด้านการแสดงตน ด้านการมีสว่นร่วมในการปกป้อง และด้านการไตร่ตรองเป็นพิเศษ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัง้ใจซือ้สินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภค 
ในเขตคลองเตยและเขตสาทรกรุงเทพมหานคร 

Factors Positively Affecting Purchase Intention of Organic Products of Customers  
in Klong Toei and Sathorn Districts in Bangkok 

 
โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์1* และ เพ็ญจิรา คนัธวงศ์ 
Oran Lertsaknarin1* and Penjira Kanthawongs 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีจ้ัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของ ปัจจัยการผลิตอาหารออร์แกนิค 
องค์ความรู้เก่ียวกบัอาหารออร์แกนิค แรงจงูใจท่ีรับรู้ได้ เหตผุลท่ีจะซือ้อาหารออร์แกนิค ระดบัความน่าเช่ือถือของ
ฉลากอาหารออร์แกนิค ทศันคติท่ีมีตอ่อาหารออร์แกนิค คณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค ความเสี่ยงจากอาหาร
ปกติทั่วไปท่ีไม่ได้เป็นอาหารออร์แกนิคท่ีมีต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคของผู้ บริโภค ด้วย
แบบสอบถามจากผู้บริโภคในพืน้ท่ี เขตคลองเตยและเขตสาทร กรุงเทพมหานคร จ านวน 270 ชุด ช่วงเดือน
พฤษภาคม2559และวิเคราะห์ข้อมลูโดยความถดถอยเชิงพหุคณู พบว่า มีปัจจยัคุณลกัษณะของอาหารออร์แก
นิคท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคถึงร้อยละ 50.3อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01ดังนัน้ ผู้ ประกอบการร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีจ าหน่ายอาหารออร์แกนิคควรเน้นสื่อสารถึง
คณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค ในลกัษณะของรสชาติ รวมถึงคุณประโยชน์ท่ีต่อต้านโรคภยัต่างๆ แก่ผู้บริโภค
หลากหลายเพศและวยัเพ่ือเพ่ิมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคเพ่ิมขึน้ได้ 

 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of Production of organic foods, 
Knowledge on organic food, Perceived motives, Reasons for buying organic foods, Level of trust in 
Labeling, Attitudes toward organic food, Characteristics of organic foods,Risks related to non-organic 
foods  affectingpurchase intention of organic products of 270 questionnaire respondents in Klong 
Toei and Sathorn Districtsin Bangkok during May 2016. The data was analyzed using Multiple 
Regression Analysis.  Only characteristics of organic food explained 50.3% of the influence toward 
purchase intentions at the significant level of .01. Hence, Organic product shops and 
supermarketsshould emphasize communicating benefits in providing characteristicsof organic food in 
terms of tastes and benefits to prevent sickness to all ages and genders of customers in order to 
increase purchase intention of the customers. 

 
Key Words: Factors Positively, Characteristic of organic food, Purchase Intention 
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ค าน า 
ปัจจบุนัผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครส่วนมากหนัมาให้ความสนใจด้านสขุภาพกนัเป็นจ านวนมากซึง่มา

จากหลากหลายปัจจยัท่ีสง่ผลให้ผู้คนในสงัคมปัจจบุนันัน้เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อสขุภาพกนัมาก
ขึน้ เพราะเน่ืองจากปัจจุบนัมีการใช้สารเคมีในการผลิตอาหารมากมายและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยและส่ง
ผลเสียต่อสขุภาพ ด้วยเหตผุลเช่นนีท้ าให้เกิดการเลือกซือ้สินค้าท่ีเป็นอาหารออร์แกนิค (Organic Product) ซึง่
เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีปลอดสารเคมีตกค้างและมีกรรมวิธีการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ท าให้
ปัจจุบันความต้องการของอาหารออร์แกนิคจึงมีความต้องการท่ีมากขึน้และก็มีการขยายตัวมากขึน้ แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็ยงัมีผู้บริโภคท่ียงัสบัสนระหวา่งอาหารออร์แกนิคและอาหารปลอดสารพิษ ตวัอย่างเช่น ผกัปลอด
สารพิษนัน้ นัน้แตกตา่งกนัจากผกัออร์แกนิคเน่ืองจากผกัปลอดสารพิษนัน้มีกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็
จริงแตปุ่๋ ยท่ีใช้ปลกูก็เป็นปุ๋ ยเคมีเน่ืองจากเป็นสารสกดัท่ีมนุษย์ผลิตขึน้เพ่ือเลีย้งพืชให้สะอาดแต่ผกัออร์แกนิคนัน้
ใช้วิธีการปลกูท่ีเป็นธรรมชาติและเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยไมม่ีการใช้สารเคมีใดๆทัง้สิน้  
(ไทยเทคโนดอทเน็ต, 2555) 

ส าหรับประเทศไทยนัน้ปัจจบุนัมีจ านวนร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าออร์แกนิคมากมายรวมถึงมีซุปเปอร์มาร์
เก็ตหลากหลายแห่งท่ีมีการวางสินค้าออร์แกนิคจ าหน่ายสืบเน่ืองมาจากความนิยมในสินค้าออร์แกนิคท่ีมากขึน้ 
ซึง่แท้จริงแล้วตลาดสินค้าออร์แกนิคในประเทศไทยเร่ิมประมาณปี 2533-2534 ซึง่เกิดจากกระแสความตื่นตวัใน
อาหารเพ่ือสุขภาพ และปี 2546 ตลาดเกษตรอินทรีย์ย่ิงได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึน้เมื่อมีการจัดประชุม
นานาชาติเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยโดยสมาพนัธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization - FAO) โดยมลูนิธิสายใยแผ่นดินและกรี
นเนทเป็นเจ้าภาพหลกั สง่ผลให้เกิดการความสนใจสินค้าออร์แกนิคมากขึน้และมีการผลกัดนัในด้านนโยบายด้าน
เกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิคมากขึน้ (สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2554) ปัจจุบนัตลาดออร์แกนิคในปี 2559 นัน้มี
การเติบโตขึน้มาก ซึ่งจากข้อมลูการประเมินของบริษัท  Organic Monitor นัน้ ได้ให้ข้อมลูว่าตลาดออร์แกนิค 
น่าจะมีมลูคา่สงูกวา่ 2,363,256 ล้านบาท  โดยตลาดออร์แกนิคท่ีใหญ่ท่ีสดุอยู่ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกามีมลูค่าอยู่
ท่ี 1,071,303.33 ล้านบาท (สหกรณ์กรีนเนท จ ากดั, 2559) 

ในสว่นของวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ Ergönül & Ergönül (2015) ได้อธิบายเก่ียวกบัการผลิตอาหารออร์แก
นิค (Production of organic foods) ว่า ผู้บริโภคท่ีมีความรู้เก่ียวกับขัน้ตอนการผลิตอาหารออร์แกนิคท่ีมี
คณุภาพนัน้อย่างไร และ อาหารออร์แกนิคดีกว่าอาหารทัว่ไปอย่างไรซึง่จะส่งผลให้เกิดการตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค 
นอกจากนี ้Ergönül & Ergönül (2015) ยงัได้อธิบายเก่ียวกบั องค์ความรู้เกีย่วกบัอาหารออร์แกนิค (Knowledge 
on organic food)วา่ องค์ความรู้ เช่น อาหารออร์แกนิคปลอดภยัและมีประโยชน์ตอ่สขุภาพกวา่อาหารทัว่ไป หรือ 
อาหารออร์แกนิคมีส่วนประกอบท่ีเป็นแร่ธาตุและวิตามินมากกว่าอาหารทั่วไป เป็นต้น ส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้
อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภค และ Ergönül & Ergönül (2015) ยงัได้อธิบายถึงคณุลกัษณะของอาหารออร์แก
นิค (Characteristics of organic foods) วา่ผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้ในเชิงบวกต่อคณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค
จะส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้นอกจากนัน้ Ozyguven (2012) กล่าวถึง แรงจูงใจที่รับรู้ได ้(Perceived motives) ว่า 
แรงจูงใจในด้านของการอยากมีสขุภาพดีหรือคณุค่าทางโภชนาการ เป็นต้น เป็นแรงกระตุ้นท่ีส่งผลต่อการตัง้ใจ
ซือ้อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภค Liu et al. (2013) กล่าวถึง เหตผุลที่จะซื้ออาหารออร์แกนิค (Reasons for 
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buying organic foods) ว่า การมีความรู้ความเข้าใจในตวัอาหารออร์แกนิคเป็นเหตผุลส าคญัหนึ่งต่อการตัง้ใจ
ซือ้อาหารออร์แกนิค เน่ืองจากผู้บริโภคท่ีมีความรู้จะมีความระมดัระวงัในการเลือกซือ้ Janssen & Hamm (2012) 
ได้กล่าวถึง ระดบัความน่าเชื่อถือของฉลากอาหารออร์แกนิค (Level of trust in Labeling) ว่า สินค้าท่ีมีการ
รับรองว่าเป็นสินค้าออร์แกนิคนัน้เป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคจะให้ความเชื่อถือและเจาะจงเลือกสินค้าชนิดที่มีฉลากบ่ง
บอกว่าเป็นสินค้าออร์แกนิคเท่านัน้ซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้มัน่ใจ Chryssohoidis and Krystallis (2005) ได้อธิบายถึง 
ทศันคติที่มีต่ออาหารออร์แกนิค (Attitudes toward organic food) ว่า ทศันคติ คือ การแสดงถึงความเช่ือต่างๆ 
และ การประเมินผลของความคิด ไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือลบ และจากพฤติกรรมของมนุษย์ การท่ีผู้บริ โภคมี
ทศันคติท่ีเป็นในเชิงบวกมากต่ออาหารท่ีจะบริโภคก็จะมีความเป็นไปได้อย่างสูงท่ีผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้ และ 
Zakowska-Biemans (2011) ได้กล่าวเสริมว่า การตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคนัน้เป็นผลมาจาก
ทศันคติเชิงบวกของผู้บริโภคนัน้ได้มาจากการที่รับรู้ได้วา่อาหารท่ีจะรับประทานนัน้ดีต่อสขุภาพอย่างไร Roitner-
Schobesberger et al. (2008) ได้อธิบายถึง ความเสี่ยงจากอาหารปกติทัว่ไปที่ไม่ได้เป็นอาหารออร์แกนิค 
(Risks related to non-organic foods) ว่า ผู้บริโภคมีการตระหนกัรู้ถึงความเสี่ยงจากอาหารทัว่ไปท่ีไม่ได้เป็น
อาหารออร์แกนิคซึง่ได้แก่ สารเคมีปนเปือ้น หรือ ตกค้างในอาหาร เป็นต้น จงึสง่ผลให้ผู้บริโภคตัง้ใจซือ้อาหารออร์
แกนิค และ แนวความคิดความตัง้ใจซื้ออาหารออร์แกนิค (Purchase intentions) นัน้ Papagiannidis, See-to & 
Bourlakis (2014) ได้อธิบาย ถึงการตัง้ใจซือ้ว่า เมื่อผู้ บริโภคมีความผูกพันเก่ียวข้องกันกับการซือ้สินค้าหรือ
บริการที่ท าให้ตนเองพอใจและเม่ือผู้บริโภคมีความพงึพอใจและได้รับประสบการณ์ท่ีดีจากทัง้สินค้าหรือบริการก็
จะสง่ผลให้เกิดการเลือกซือ้สินค้าท่ีตนเองพอใจก่อนเป็นอนัดบัแรกรวมถงึอาจจะเกิดการซือ้ซ า้ในอนาคต  

ดงันัน้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การตัง้ใจซือ้อาหารออร์แก
นิคโดยมีสมมติฐานการวิจยัคือ ปัจจยัการผลิตอาหารออร์แกนิค (Production of organic foods) องค์ความรู้
เก่ียวกบัอาหารออร์แกนิค (Knowledge on organic food) ปัจจยัแรงจงูใจท่ีรับรู้ได้ (Perceived motives) ปัจจยั
เหตผุลท่ีจะซือ้อาหารออร์แกนิค (Reasons for buying organic foods) ปัจจยัระดบัความน่าเช่ือถือของฉลาก
อาหารออร์แกนิค (Level of trust in Labeling) ปัจจยัทศันคติท่ีมีตอ่อาหารออร์แกนิค (Attitudes toward 
organic food) คณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค (Characteristics of organic foods) ปัจจยัความเสี่ยงจาก
อาหารปกติทัว่ไปท่ีไมไ่ด้เป็นอาหารออร์แกนิค (Risks related to non-organic foods) มีผลเชิงบวกตอ่ปัจจยั
ความตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิค (Purchase intentions) โดยมีกรอบในการวิจยั ดงันี ้
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Figure 1 Conceptual Framework 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Method) และใช้การเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร คือกลุ่มประชากรคือผู้บริโภค
ในเขตคลองเตย และ เขตสาทร เป็นคนวยัท างานถึงเกษียณอายุแล้ว ท่ีมีอายุ 31-50 ปี มีรายได้ตัง้แต่ 25,000 
บาทต่อเดือนและมีวิถีชีวิตต้องการมีสุขภาพท่ีดีส าหรับเขตคลองเตยพืน้ท่ีกล้วยน า้ไทยนัน้ซึ่งตัง้อยู่บนถนน
พระราม4นัน้มีบริษัทจ านวนมากและมีซุปเปอร์มาร์เก็ตท่ีจ าหน่ายอาหารออร์แกนิค ดงันัน้พืน้ท่ีส่วนนีจ้ึงมีกลุ่ม
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เหตผุลท่ีจะซือ้อาหารออร์แกนิค

(Reasons for buying organic foods) 
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ความเสี่ยงจากอาหารปกติทัว่ไปท่ีไมไ่ด้
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ความตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิค
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ผู้บริโภคท่ีเป็นวัยท างานและมีก าลังซือ้สูง เช่นกันกับพืน้ท่ีสีลมเขตสาทรซึ่งพืน้ท่ีนีเ้ป็นท่ีเป็นแหล่งธุรกิจของ
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท่ีตัง้ของบริษัทจ านวนมากและมีจ านวนประชากรหนาแน่น ดังนัน้พืน้ท่ีนีจ้ึงมีกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีก าลงัซือ้สงูอีกเช่นกนั ซึง่สาเหตท่ีุเลือกพืน้ท่ี 2 พืน้ท่ีนีเ้น่ืองจากว่าเป็นแหล่งท่ีตัง้
ของบริษัทประกอบกบักลุม่คนวยัท างานซึง่มีการศกึษาและก าลงัซือ้ท่ีสงูและกระแสของอาหารออร์แกนิคท่ีก าลงั
เป็นนิยมซึง่ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึกระแสได้ง่ายจากสื่อ Social network ตา่งๆ ด้วย 
 กลุ่มประชากรของงานวิจัยนี เ้ป็นประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตคลองเตยและเขตสาทรมีประมาณ 
187,978 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , 2558) นักวิจยัมีการเลือกสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึง่ผู้ วิจยัได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้โดยใช้
หลกัการค านวณของ Cohen J. (1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม 
G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสตูรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจาก
นกัวิจยัหลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2555)  ในการค านวณก าหนดค่า
เพาเวอร์ (1- β) เท่ากบั 0.85 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.15 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล 
(effect size) เท่ากบั 0.0561115 (ซึง่ค านวณได้จากค่า Partial R2 เท่ากบั 0.05313025) ผลท่ีได้คือขนาดของ
กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั233 (Cohen 1977) ซึง่ผู้ วิจยัได้เก็บขนาดตวัอย่างเพ่ิมเติมรวมเป็น 270 ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้น า
ผลลพัธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความสอดคล้องกนัในแต่ละตวัแปรด้วยวิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบัคได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.767–0.861 ซึ่งถือว่ามีความเช่ือมั่นสูง เน่ืองจากมีค่า
ใกล้เคียง 1 และไมต่ ่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหคุณู 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปีสถานภาพสมรส การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ 15,000 – 30,000 บาทอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนหรือรับจ้างมีแนวโน้มท่ีจะซือ้อาหารออร์แก
นิค1-2 ครัง้ต่อเดือน ถ้าจะมีการซือ้อาหารออร์แกนิคของพืน้ท่ีกล้วยน า้ไทจะซือ้ท่ีบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา
พระราม4 และส าหรับพืน้ท่ีสีลมจะซือ้อาหารออร์แกนิคท่ีท็อปส์มาร์เก็ต ถ้าจะมีการซือ้อาหารออร์แกนิคจะมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 200-500 บาท และอาหารออร์แกนิคท่ีเลือกซือ้มากท่ีสุดคือ ผักออร์แกนิคผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน  แต่มีเพียง ปัจจัยคุณลักษณะของอาหารออร์แกนิค
(Characteristics of organic foods) (β = 0.394) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจท่ีอาหารออร์แกนิคอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งสามารถอธิบายอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคได้ร้อยละ
50.3และอีกร้อยละ 49.7 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ ท่ีไม่ได้น ามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์ท่ี± 1.179 ส่วนปัจจยัการผลิตอาหารออร์แกนิค (Production of organic foods) องค์ความรู้เกี่ยวกบั
อาหารออร์แกนิค (Knowledge on organic food) แรงจูงใจที่รับรู้ได ้(Perceived motives) เหตผุลที่จะซื้อ
อาหารออร์แกนิค (Reasons for buying organic foods) ระดบัความน่าเชื่อถือของฉลากอาหารออร์แกนิค 
(Level of trust in Labeling) ทศันคติที่มีต่ออาหารออร์แกนิค (Attitudes toward organic food) และความ
เสีย่งจากอาหารปกติทัว่ไปที่ไม่ไดเ้ป็นอาหารออร์แกนิค (Risks related to non-organic foods) ไม่มีอิทธิพลต่อ
การตัง้ใจท่ีอาหารออร์แกนิคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01ดงัตารางท่ี1 และค่า Variance Inflation Factor 
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(VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพันธ์กันเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 
2007) ซึง่ผู้ วิจยัสามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงันี ้

Y (ความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค) = 1.179 + 0.394 (ปัจจยัคณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค) 
 

Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors affecting the customers ’purchase 
intentions, dependent variable: behavioral intentions, r = 0.503, R2 = 0.254, Constant= 1.719 

Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 

Production of organic foods 0.116 0.053 0.047 0.385 1.037 

Knowledge on organic food 0.161 0.049 -0.037 0.515 1.150 

(Perceived motives) 0.213 0.035 0.061 0.265 1.047 

(Reasons for buying organic foods) 0.296 0.050 0.088 0.130 1.177 

(Level of trust in Labeling) 0.327 0.044 0.019 0.749 1.174 

(Attitudes toward organic food) 0.356 0.062 0.087 0.138 1.208 

(Characteristics of organic foods) 0.499 0.056 0.394* 0.000 1.274 

(Risks related to non-organic foods) 0.503 0.041 0.075 0.193 1.163 

* Significant level is .01 
 

สรุป 
จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยั คือ เพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัการผลิตอาหารออร์แกนิค องค์

ความรู้เก่ียวกับอาหารออร์แกนิค แรงจูงใจท่ีรับรู้ได้ เหตุผลท่ีจะซือ้อาหารออร์แกนิค ระดบัความน่าเช่ือถือของ
ฉลากอาหารออร์แกนิค ทศันคติท่ีมีตอ่อาหารออร์แกนิค คณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค ความเสี่ยงจากอาหาร
ปกติทั่วไปท่ีไม่ได้เป็นอาหารออร์แกนิค ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขต
คลองเตย และ เขตสาทร กรุงเทพมหานครนัน้ มีเพียง  
คณุลกัษณะของอาหารออร์แกนิค (Characteristics of organic foods) ) (β = 0.394) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิค นอกจากนัน้ ผลลพัธ์งานวิจยันีย้งัตรงกบังานวิจยัในอดีตในแง่ท่ีว่าคณุลกัษณะของ
อาหารออร์แกนิค เช่น รสชาติท่ีอร่อยกว่าอาหารทั่วไป การเก็บรักษา ความน่าสนใจเป็นอิทธิพลท่ีส่งผลต่อการ
ตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคเป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ergönül&Ergönül (2015) โดยงานวิจัยกล่าวว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้ในเชิงบวกต่อคณุลกัษณะของสินค้าก็ส่งผลต่อการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิค และ จากการท า
การส ารวจพบวา่ผู้บริโภคในประเทศตรุกีเห็นวา่อาหารออร์แกนิคมีรสชาติท่ีอร่อยกว่าอาหารทัว่ไปท่ีไม่ได้เป็นออร์
แกนิคทัง้หมด และยงัพบว่าอาหารออร์แกนิคดนู่าสนใจกว่าอาหารทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการทาง
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การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารออร์แกนิคควรน าผลการวิจัยนีไ้ปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
เก่ียวข้อง เช่น เน้นสื่อสารถึงคุณลักษณะของอาหารออร์แกนิค ในลกัษณะของรสชาติรวมถึงคุณประโยชน์ท่ี
ต่อต้านโรคภัยต่างๆแก่ผู้ บริโภคหลากหลายเพศและวัยเพ่ือเพ่ิมการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิคเพ่ิมขึน้ได้ และ
ขณะเดียวกนัผู้ประกอบการหรือผู้จัดการทางการตลาดของผลิตภณัฑ์อาหารออร์แกนิคก็ไม่ควรเสียเวลาในการ
เน้นการสร้างกลยุทธ์ในด้านการผลิตอาหารออร์แกนิค องค์ความรู้เก่ียวกบัอาหาร แรงจูงใจท่ีรับรู้ได้ เหตผุลท่ีซือ้
อาหารออร์แกนิค ระดบัความน่าเช่ือถือของอาหารออร์แกนิค ทศันคติท่ีมีตอ่อาหารออร์แกนิค และความเสี่ยงจาก
อาหารปกติทัว่ไปท่ีไมไ่ด้เป็นอาหารออร์แกนิค เน่ืองจากปัจจยัเหล่านีน้ัน้ไม่มีผลต่อการตัง้ใจซือ้อาหารออร์แกนิค
ของผู้บริโภค 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจยัคนท่ีหนึ่งขอขอบพระคณุ  ดร.เพ็ญจิรา คนัธวงศ์ ท่ี ท่ีได้สละเวลามารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีไม่
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโม

บายเอก็ซ์โป 2559 ประกอบด้วย นวตักรรมสว่นบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 
ความจงรักภักดีในตราสินค้า สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ การส่งต่อข้อมูล  ความคิดสร้างสรรค์ด้านการ
โฆษณา ผู้มีอิทธิพลในสงัคม และความคาดหวงัจากผลการด าเนินงาน โดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 330 คน จากผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร 
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู พบวา่ ตวัแปรต้นท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความ
ตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ดีท่ีสุด คือ การส่งต่อข้อมูล โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั (β = 0.262) รองลงมา ได้แก่ ผู้มีอิทธิพลในสงัคม (β = 0.208) ความจงรักภกัดี
ในตราสินค้า (β = 0.192) นวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.188)  ซึง่ตวัแปรทัง้ 4 ตวันี ้
สามารถอธิบายอิทธิพลเชิงบวกตอ่โมความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนในงานบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ร้อยละ 69.1 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors positively influencing intention to 

purchase smartphones of visitors in mobile expo 2016. The independent factors included personal 
innovativeness in information technology, Mobile marketing, Brand loyalty, Emotional appeal, 
Informativeness, Advertising creativity, Social influence and Performance expectancy affecting 
consumers intention to purchase with survey questionnaire from 330 respondents of mobile expo 
2016 at Queens Sirikit National Convention Center. The data analyzed using Multiple Regression 
Analysis. The factors positively influencing intention to purchase smartphones of visitors in mobile 
expo 2016 were Informativeness (β = 0.262), Social influence (β = 0.208), Brand loyalty (β = 0.192) 
and Personal innovativeness in information technology (β = 0.188) at .01 level of significance 
explaining 69.10% of the positive influence toward the consumers intention to purchase. 
 

Key Words: Personal innovativeness in information technology  Brand loyalty Informativeness  Social influence   
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ค าน า 
สมาร์ทโฟน (Smart phone) คือ เคร่ืองมือสื่อสารประเภทหนึ่งท่ีในปัจจุบนัได้รับความนิยมเป็นอย่างสงู

และเป็นเคร่ืองมือท่ีผู้ ใช้งานสามารถท าการติดตัง้แอพพลิเคชัน่ตา่งๆภายในเคร่ืองได้ตามความต้องการของตนเอง 
อีกทัง้ยังเป็นอุปกรณ์ท่ีมีฟังก์ชั่นเสริม เช่น การถ่ายภาพ การเข้าถึงเครือข่ายสงัคมออนไลน์  สามารถเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟนมีความแตกต่างกบัโทรศพัท์มือถือเคลื่อนท่ี โดยหลกัๆ คือ โทรศพัท์มือถือเคลื่อนท่ี ผู้คน
สว่นใหญ่ใช้ในการโทรเพ่ือการติดตอ่สื่อสารเป็นหลกั แตส่มาร์ทโฟนจะใช้ในการโทรติดตอ่สื่อสารประกอบกบัเน้น
การติดต่อสื่อสารแบบใช้แอปพลิเคชั่น เช่น การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารโดยผ่านแอพพลิเคชั่น 
Facebook LINE หรือแม้กระทั่ง การเล่นเกมส์ การค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสมาร์ทโฟนจะมี
คณุสมบตัิครอบคลมุในทกุๆ ด้านมากกวา่โทรศพัท์เคลื่อนท่ี กลา่วโดยง่าย คือ สมาร์ทโฟนเป็นคอมพิวเตอร์ขนาด
เลก็ท่ีสามารถใช้ในการโทรติดตอ่สื่อสารและเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้นัน่เอง  

จากผลการส ารวจของ Mobile Life 2013 โดย TNS เก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์มือถือ พบว่า อปุกรณ์ท่ีคน
ไทยต้องการใช้มากท่ีสุด คือ สมาร์ทโฟน เน่ืองจากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการใช้โทรศัพท์มือถื อเพ่ือเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว แตต้่องการใช้โทรศพัท์มือถือเพ่ือเช่ือมต่อฟังก์ชัน่อื่นๆ ด้วย เช่น แอพพลิเคชัน่ กล้อง
ถ่ายรูป ฟังเพลง เป็นต้น (positioning, 2016)  ดงันัน้ ในยุคปัจจุบนัสมาร์ทโฟนถือเป็นอปุกรณ์ติดตวัส าหรับผู้ ใช้
ในสงัคมไปแล้ว เน่ืองจากสมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองและเติมเตม็ความต้องการของผู้ ใช้ได้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็น ฟังก์ชันท่ีเข้าใจง่าย การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีรวดเร็วในทุกท่ีทุกเวลา สามารถอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวนัให้กบัผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จนท าให้สมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจยัหนึ่งในการด ารงชีวิตของคนยุค
สมยันี ้ด้วยเหตนีุจ้งึสง่ผลให้สมาร์ทโฟนมียอดขายท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วและตอ่เน่ือง  

  ส าหรับสถานการณ์ทางการตลาดของสมาร์ทโฟนทั่วโลก ในปี 2559 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ประเมินว่า มลูค่าตลาดสมาร์ทโฟนทัว่โลกมีการขยายตวั ประมาณร้อยละ 17.1-19.9 จากปี 2558 ในขณะท่ี
มลูค่าตลาดสมาร์ทโฟนในไทย มีการขยายตวัร้อยละ 5.1-5.8 จากปี 2558  ปัจจุบันตลาดสมาร์ทโฟนในไทย
ขยายตัวไม่มากนัก เน่ืองจากตลาดสมาร์ทโฟนของไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ียังไม่ฟื้นตัวและหนี ้
ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู แตก่ลุม่ผู้ประกอบการยงัคงมีการใช้กลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ส่งผลและเป็น
แรงผลกัดนัให้ตลาดสมาร์ทโฟนของไทยมียอดขายเติบโตและมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีขยายตวัขึน้อย่างก้าว
กระโดด (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2015)  

จากข้อมลูข้างต้น ท าให้เป็นท่ีมาของการศึกษาปัจจยัเชิงบวกท่ีมีผลต่อความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้
เข้าชมงานโมบายเอก็ซ์โป 2559 
 ในส่วนวรรณกรรมปริทัศน์ จากงานวิจยัของ Wong et al. and Ooi (2015) โดยอ้างอิงทฤษฎี 
นวตักรรมสว่นบคุคลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Agarwal and Prasad ( 8991 ( หมายความถงึ ความตัง้ใจ
ของผู้บริโภคแตล่ะคนที่จะทดลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซึง่บุคคลจะมีนวตักรรมการใช้งานเทคโนโลยีใน
การแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม ่นอกจากนัน้ ทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ทางผู้ วิจยั พิชญ์
สิณี ชยัวฒันาสถิตย์ (2554) กล่าวว่า การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี คือ การใช้สื่อสญัญาณวิทยุเป็นตวักลาง
เช่ือมให้ผู้บริโภคกบัเวลา ความออ่นไหวทางสถานท่ี ข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่มีการน าเสนอสินค้า บริการ และแนวคิด 
ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นประโยชน์ท่ีจะได้รับของผู้ ท่ีใช้การตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  นอกจากนัน้ Dongwon, 
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Junghoon, Yong  and  Mun (2015) กล่าวว่า ความภกัดีในตราสินค้า หมายถึง ความมุ่งมัน่ท่ีจะใช้บริการหรือ
ซือ้สินค้านัน้อีกครัง้  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี การใช้งานท่ีน าไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าโทรศัพท์มือถือของ
ผู้บริโภค กลา่วคือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานของผู้บริโภค ซึง่เป็นลกัษณะส าคญัท่ีน าไปสู่ความภกัดีต่อการ
ใช้บริการต่อไป นอกจากนัน้ ทฤษฏีเก่ียวกบัสื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ ผู้ วิจยั Lee and Hong (2016) 
กลา่ววา่ สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ เป็นวิธีการของการชกัชวนท่ีออกแบบมา เพ่ือสร้างการตอบสนองทาง
อารมณ์กบัข้อความโดยใช้เนือ้หาทางอารมณ์ )เช่น ภาพยนต์สยองขวญั เร่ืองเศร้า เพลงแห่งชยัชนะ เป็นต้น  (โดย
ข้อเสนอทางอารมณ์กบัวิธีการตอบสนองทางอารมณ์อาจเรียกว่าความสมัพันธ์ของการสร้างแรงบันดาลใจทาง
ข้อความให้กบัผู้บริโภค (Alhabash et al. 2013)  นอกจากนัน้ ทฤษฎีเก่ียวกบัการส่งต่อข้อมลู ผู้ วิจยั Lee and 
Hong (2016) กล่าวว่า การส่งต่อข้อมูล ถูกก าหนดให้เป็นความสามารถในการแจ้งให้ผู้ ใช้งานทราบเก่ียวกับ
ทางเลือกของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้ มค่าท่ีสุด รวมทัง้ยังครอบคลุมเก่ียวกับเหตุผลเน่ืองจาก
ความสามารถในการช่วยในการตัดสินใจของผู้บริโภคเก่ียวกับการยอมรับข้อความหรือสื่อท่ีน าเสนอออกมา 
นอกจากนัน้ ทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณา Lee and Hong (2016) กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์ด้านการโฆษณาโดยเฉพาะในสื่อโฆษณาท่ีไม่ใช่สื่อแบบดัง้เดิมมีผลต่อความสนใจของผู้ บริโภค 
(Reinartz and Saffert. 2013) ความน่าเช่ือถือในการสร้างการรับรู้ของสื่อ และทัศนคติต่องานโฆษณา ซึ่ง
ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพดีนัน้เกิดจากการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ
เลือกใช้สถานท่ีท่ีผู้บริโภคไม่คาดคิด การเช่ือมโยง ข้อมลูท่ีจะสื่อสารเข้ากบัสิ่งรอบตวัของผู้บริโภค การสร้างการ
โต้ตอบระหว่างสื่อกบัผู้บริโภคเป็นต้น (Liu. 2014) นอกจากนัน้ กนกวรรณ กาญจนธานี (2557) กล่าวเก่ียวกบั 
ทฤษฎี   ผู้มีอิทธิพลทางสงัคม ว่าหมายถึง การท่ีผู้ ใช้ถูกชักจูงจากปัจจัยภายนอกให้เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจ
เกิดขึน้ได้หลายระดบัซึง่แตล่ะระดบัจะเก่ียวข้องกบักระบวนการที่แตกตา่งในการชกัจงูให้คล้อยตาม กระบวนการ
ท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลทางสงัคมท่ีสง่ผลกระทบกบัพฤติกรรมของผู้ ใช้  นอกจากนัน้ Wong et al. and Ooi (2015) 
กล่าวเก่ียวกบั ทฤษฎีความคาดหวงัจากผลการด าเนินงาน ว่าหมายถึง การท่ีผู้ ใช้เช่ือว่าเทคโนโลยีนัน้จะช่วยให้
การท างานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ได้ผลตอบแทนมากขึน้ หรือได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีมากขึน้  
นอกจากนัน้ Lee and Hong (2016) กล่าวถึง ทฤษฎีความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค หมายถึง ความตัง้ใจเชิง
พฤติกรรมท่ีจะพยายามซือ้สินค้าโดยการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่างตอ่เน่ือง ซึง่เป็นตวับ่งชีว้่าบุคคลได้ทุ่มเทความ
พยายามมากน้อยเพียงใด ท่ีจะกระท าพฤติกรรมนัน้ และ ยุธิดา สิรไอยรา (2557) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้สินค้า
ของผู้บริโภค เปรียบเสมือนความต้องการซือ้สินค้าในอนาคต โดยผ่านกระบวนการคิด วางแผน เพ่ือเลือกซือ้
สินค้าให้ตรงกับความต้องการของตนเองให้มากท่ีสุด จากงานวิจัย พบว่า บริษัทท่ีมีสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
น่าเช่ือถือจะสง่ผลทางบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าของผู้บริโภค 
 ดงันัน้ งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้า
ขมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 โดยมีสมมติฐานงานวิจัย คือ นวัตกรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Personal innovativeness in information technology) การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (Mobile marketing) 
ความจงรักภกัดีในตราสินค้า (Brand loyalty) สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ (Emotional appeal) การส่งต่อ
ข้อมลู (Informativeness) ความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณา (Advertising creativity) ผู้มีอิทธิพลในสงัคม 
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(Social influence) และความคาดหวงัจากผลการด าเนินงาน (Performance expectancy) มีความสมัพนัธ์ใน
เชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอก็ซ์โป 2559  

โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 

  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

       (Independent Variables)           (Dependent Variable) 
 

 
 

Figure 1 Research framework 
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อุปกรณ์และวิธีการ  
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร คือผู้
เข้าชมงานโมบายเอก็ซ์โป 2559 ซึง่เป็นงานท่ีจดัขึน้ในช่วงวนัท่ี 19-22 พฤษภาคม 2559 ณ ศนูย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักการค านวณของ 
(Cohen, 1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น Pilot Test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power เวอร์ชัน่ 3.1.7 
เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสตูรของ Cohen (1977) และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนกัวิจยัหลายท่าน  
(Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) และ (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2555)  ในการค านวณก าหนดคา่เพาเวอร์ (1– β) 
เท่ากบั 0.80 ค่าอลัฟา (α) เท่ากับ 0.20 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect Size) 
เท่ากบั 0.0288066 (ซึง่ค านวณได้จากคา่ Partial R2 เท่ากบั 0.0280) ผลท่ีได้ คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด
ท่ีต้องเก็บส าหรับงานวิจยัครัง้นีอ้ย่างน้อยคือ จ านวน 330  ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจยันีเ้ก็บเป็นจ านวน 
330 ตวัอย่าง  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ 20,001 – 30,000 บาท อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน/รับจ้าง แบรนด์ของสมาร์ทโฟนท่ีใช้ส่วน
ใหญ่คือแบรนด์ Apple ความถ่ีในการเปลี่ยน คือ ทุกๆ 3 ปี ปัจจุบนัมีโทรศพัท์ใช้ 1 เคร่ือง อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆท่ีใช้ ส่วนใหญ่ คือ Tablet and iPad สถานท่ีซือ้โทรศพัท์สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เลือกซือ้โทรศพัท์สมาร์ทโฟ
นจากศนูย์บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ เช่น AIS Shop/True Shop/Dtac Shop กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ต้องการ
ได้รับประโยชน์อื่น ๆ จากการใช้โทรศพัท์สมาร์ทโฟน คือ การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต เว็บไซด์ท่ีเข้าเป็นประจ าบนมือ
ถือคือ Facebook แอพพลิเคชัน่ท่ีชอบใช้บนสมาร์ทโฟนคือ Facebook ผลการศกึษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน 
พบว่าตวัแปรต้นท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ดีท่ีสดุ
คือ การสง่ตอ่ข้อมลู โดยคา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั (β = 0.262) รองลงมาได้แก่ ผู้มีอิทธิพล
ในสงัคม (β = 0.208) ความจงรักภักดีในตราสินค้า (β = 0.192) นวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (β = 0.188)  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ท าให้ตวัแปรทัง้ 4 ตวันี ้สามารถอธิบายอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ร้อยละ 69.1 และอีกร้อยละ 30.9 
เกิดจากอิทธิพลตวัแปรอื่นๆท่ีไม่ได้น ามาศึกษา และมีค่าความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ ท่ี ±0.860 ส่วน 
การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณา ความ
คาดหวงัจากผลการด าเนินงาน ไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 
อย่างมีนยัส าคญั  

ทัง้นีส้ามารถแสดงผลการวิจยัได้ดงั Table 1 และสามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงันี ้Y (ความตัง้ใจ
ซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559)  = 0.860 + 0.262 (การส่งต่อข้อมลู) + 0.208 (ผู้มีอิทธิพล
ในสงัคม) + 0.192 (ความจงรักภกัดีในตราสินค้า) + 0.188 (นวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) + 
0.188 
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Table 1 Results of multiple regression analysis of factors positively influencing intention to 
purchase smartphones of visitors in mobile expo 2016, dependent variable: Intention to Purchase, 
 r = 0.691, R2= 0.477 , Constant(a) = 0.860 

 

Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 

นวตักรรมสว่นบคุคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.495 0.050 .188** 0.000 1.631 

การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี 0.550 0.057 -.019 0.751 2.127 

ความจงรักภกัดีในตราสินค้า 0.608 0.043 .192** 0.000 1.505 

สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ 0.614 0.053 -.022 0.709 2.137 

การสง่ตอ่ข้อมลู 0.658 0.059 .262** 0.000 1.915 

ความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณา 0.658 0.052 -.070 0.217 1.981 

มีอิทธิพลในสงัคม 0.684 0.051 .208** 0.000 1.874 

ความคาดหวงัจากผลการด าเนินงาน 0.691 0.053 .148 0.018 2.351 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

สรุป  
จากการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 

2559 ด้านนวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดผ่านโทรศพัท์เคลื่อนท่ี ความจงรักภักดีใน
ตราสินค้า สื่อโฆษณาท่ีมีผลทางด้านอารมณ์ การสง่ตอ่ข้อมลู ความคิดสร้างสรรค์ด้านการโฆษณา ผู้มีอิทธิพลใน
สังคม และความคาดหวังจากผลการด าเนินงาน พบว่า  ตัวแปรต้นท่ีมีอ านาจการพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้
สมาร์ทโฟนของผู้ เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 ได้ดีท่ีสดุคือ การส่งต่อข้อมลู โดยค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยของ
การพยากรณ์เท่ากบั (β = 0.262) รองลงมา ได้แก่ ผู้มีอิทธิพลในสงัคม (β = 0.208) ความจงรักภกัดีในตรา
สินค้า (β = 0.192) นวตักรรมส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (β = 0.188) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบั Lee and Hong (2016) กลา่ววา่ การสง่ตอ่ข้อมลู ถูกก าหนดให้เป็นความสามารถใน
การแจ้งให้ผู้ ใช้งานทราบเก่ียวกบัทางเลือกของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่าท่ีสดุ รวมทัง้ยงัครอบคลมุ
เก่ียวกบัเหตผุลเน่ืองจากความสามารถในการช่วยในการตดัสินใจของผู้บริโภคเก่ียวกบัการยอมรับข้อความหรือ
สื่อท่ีน าเสนอออกมา รวมทัง้สอดคล้องกบัท่ี กนกวรรณ กาญจนธานี (2557) กลา่วเก่ียวกบั ทฤษฎีผู้มีอิทธิพลทาง
สงัคม วา่หมายถงึ การที่ผู้ ใช้ถูกชกัจูงจากปัจจยัภายนอกให้เปลี่ยนแปลงเจตคติ อาจเกิดขึน้ได้หลายระดบัซึง่แต่
ละระดบัจะเก่ียวข้องกบักระบวนการที่แตกตา่งในการชกัจูงให้คล้อยตาม กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัอิทธิพลทาง
สงัคมท่ีส่งผลกระทบกบัพฤติกรรมของผู้ ใช้ รวมทัง้สอดคล้องกบั Dongwon, Junghoon, Yong  and  Mun 
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(2015) กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้า หมายถึง ความมุ่งมั่นท่ีจะใช้บริการหรือซือ้สินค้านัน้อีกครัง้   ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎี การใช้งานท่ีน าไปสู่ความภักดีต่อตราสินค้าโทรศพัท์มือถือของผู้บริโภค กล่าวคือ  การรับรู้
ความง่ายในการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญท่ีน าไปสู่ความภักดีต่อการใช้บริการต่อไป  รวมทัง้
สอดคล้องกบั Wong et al. and Ooi (2015) โดยอ้างอิงทฤษฎี นวตักรรมสว่นบคุคลในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ Agarwal and Prasad ( 8991  ( หมายความถึง ความตัง้ใจของผู้บริโภคแต่ละคนท่ีจะทดลองใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ  ซึง่บคุคลจะมีนวตักรรมการใช้งานเทคโนโลยีในการแสวงหาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเหน็ของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ 
ในเขตคลองเตยและบางบอน กรุงเทพมหานคร 

Factors Positively Affecting Opinion of Online Advertisement of Consumers 
in Klong Toei and Bangbon Districts in Bangkok 

 
สาวิตรี ศรีวิมลศิริ1* และ เพ็ญจิรา คนัธวงศ์ 

Sawitree Srivimolsiri1* and Penjira Kanthawongs 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัจดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการ
ใช้โฆษณาออนไลน์  ปัจจยัด้านสารสนเทศ ปัจจยัด้านความบนัเทิง  ปัจจยัด้านความกงัวลเก่ียวกบัความเป็น
ส่วนตวัออนไลน์ ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ  ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ  ปัจจยัด้านความเป็นประโยชน์   และปัจจยั
ด้านปฏิกิริยาต่อต้าน ท่ีมีผลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์  ด้วยแบบสอบถาม 
จ านวน 290 ชุด จากกลุ่มประชากร ในเขตคลองเตยและบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2558 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียงปัจจัยความรู้เก่ียวกับ

พฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (β = 0.179) และ ปัจจัยความบนัเทิง  (β = 0.186) ซึ่งสามารถอธิบาย
อิทธิพลตอ่ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีตอ่โฆษณาออนไลน์ได้ร้อยละ 51.5 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
ABSTRACT 

The researchers attempted to study the positive influence of factors affecting opinion of 
online behavioral advertisement of consumers in Klong-toey and Bangbon districts, Bangkok. The 
independent factors were online behavioral advertising knowledge statement, information, 
entertainment, online privacy concerns, credibility, economy, usefulness, and reactance. The authors 
received 290 respondents from people in Klong-toey and Bangbon districts, Bangkok during May 
2016. The data were analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers also found that 
the following independent factors were tested in order to be positively affected attitude of online 
behavioral advertisement of the consumers at .01 level of significance: online behavioral advertising 

knowledge statement (β = 0.179) and entertainment (β = 0.186), explaining 51.5% of the influence 
towards opinion of online behavioral advertisement. 
 

 
 
 
Key Words: online behavioral advertising, online privacy concerns, opinion of online behavioral advertisement 
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ค าน า 

การโฆษณา (Advertising) มีบทบาทส าคญัมากส าหรับการท าธุรกิจ เพราะการโฆษณาเป็นหนึ่งในตวั
แปรส าคญัในการเพ่ิมยอดขายของสินค้า สง่ผลให้แตล่ะธุรกิจมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง โดยธุรกิจจะต้องมีการปรับตวั
ในเร่ืองกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายให้ได้มากท่ีสดุ 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปไกลกวา่เม่ือก่อนมาก อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ส าคญัในชีวิตประจ าวนั และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้ต่างจากเดิมออกไป ทุกวนันีค้นเราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่
บนโลกออนไลน์ ไมว่า่จะเป็นการแชร์เร่ืองราวของตวัเองผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ รับข่าวสารจากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ
แม้แตก่ารซือ้ขายสินค้าออนไลน์ ด้วยเหตนีุเ้อง ท าให้รูปแบบการโฆษณาขององค์กรธุรกิจเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง 
นักธุรกิจเร่ิมหันมาให้ความส าคัญกับโฆษณาออนไลน์มากขึน้ เพราะนอกจากจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จ านวน
มหาศาลแล้ว โฆษณาออนไลน์ยงัมีหลายช่องทางและยงัได้รับความสนใจสงูอีกด้วย 

โฆษณาออนไลน์เป็นช่องทางการสร้างรายได้ส าหรับผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากมาย 
โดยครอบคลมุตัง้แตผู่้ประกอบการรายใหญ่ ไปจนถงึผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ หรือ SME ซึง่สง่ผล
ให้เมด็เงินโฆษณาออนไลน์ของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การโฆษณาของประเทศไทยยงั
อยู่ในระยะก าลงัเร่ิมต้นท่ีจะเปลี่ยนจากการใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกบัสื่อโฆษณาโทรทศัน์ มาสู่การกระจาย
งบประมาณมายงัสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยผู้ประกอบการท่ีใช้งบประมาณโฆษณาออนไลน์ในระดบัสูง จะเป็น
กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์นัน้สามารถ
ตอบโจทย์การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมีการแบ่ง
งบประมาณมาใช้กบัสื่อโฆษณาออนไลน์มากขึน้เร่ือยๆ ท าให้สดัสว่นเมด็เงินโฆษณาออนไลน์เปรียบเทียบกบัเม็ด
เงินโฆษณาโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ ทางศนูย์วิจยักสิกรไทย (2559) คาดว่าในปี พ.ศ. 2559 
เมด็เงินโฆษณาออนไลน์ น่าจะมีมลูคา่ 13,800-15,000 ล้านบาท ซึง่เติบโตร้อยละ 40-52 จากปี พ.ศ. 2558  

นอกจากนี ้แนวโน้มของผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยยงัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ดไูด้จากผลส ารวจ
ในปี พ.ศ. 2558 ซึง่พบว่า ประเทศไทยมีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 53 ล้านคน จากจ านวนประชากรทัง้หมด 67 
ล้านคน โดยแบ่งเป็นผู้ชาย 27 ล้านคน และ ผู้หญิง 26 ล้านคน โดยอตัราการเติบโตของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตของชาว
ไทยในแต่ละเดือนตลอดปี พ.ศ. 2558 มีการเติบโตมากกว่าปี พ.ศ. 2557 ในทุกๆ เดือน ซึง่เดือนเมษายนเป็น
เดือนท่ีคนใช้อินเทอร์เน็ตสงูท่ีสดุ จากผลส ารวจดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า โฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยเป็น
ช่องทางในการสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีน่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการ
โฆษณาท่ีเปลี่ยนไป (MarketingOops, 2559) 

ปัจจยัท่ีท าให้การโฆษณาออนไลน์ในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว มีหลายประการ เช่น 
การเพ่ิมขึน้ของผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าสื่อโฆษณาท่ีไม่สูงมากนัก การด าเนินการท่ี
รวดเร็วและไมยุ่่งยาก และจ านวนของเวบ็ไซต์ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมาก ท าให้มีพืน้ท่ีส าหรับการโฆษณาสินค้าและ
บริการอีกมากมาย ด้วยเหตุนีโ้ฆษณาออนไลน์จึงถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือใช้ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบแก่ธุรกิจกนัอย่างแพร่หลาย (ภาวธุ พงษ์วิทยภาน,ุ 2550) 
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 เน่ืองจากการโฆษณาออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีถกูน ามาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินธุรกิจ อีกทัง้
โฆษณาออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว ท าให้ธุรกิจต่างๆ เกิดการแข่งขันทางการตลาดท่ีรุนแรง 
สง่ผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพฒันารูปแบบการโฆษณาออนไลน์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว มีความทนัสมยั และตรงกบัความคิดเห็นของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสดุ ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นท่ีมาของ
การศึกษาของงานวิจัยนีเ้พ่ือค้นหาว่าปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคมีต่อโฆษณา
ออนไลน์ในเขตคลองเตยและบางบอน กรุงเทพมหานคร ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างความ
คิดเห็นท่ีดีของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการและ
สร้างยอดขายท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

ในส่วนวรรณกรรมปริทศัน์นัน้ Smit, Van Noort, & Voorveld (2014) น าเสนอทฤษฏีเร่ือง ความรู้
เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral advertising knowledge) หมายถึง โฆษณา
รูปแบบพิเศษท่ีก าหนดเป้าหมายโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึง่จะมา
จากติดตัง้คกุกีใ้นคอมพิวเตอร์สว่นตวั นอกจากนัน้ทฤษฏีความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัออนไลน์ (Online 
privacy concerns) หมายถงึ ระดบัท่ีผู้บริโภคเป็นกงัวลเก่ียวกบัศกัยภาพการรุกรานของสิทธิในการป้องกนัการ
เปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคลกบัคนอื่นๆ บนเว็บไซต์ นอกจากนัน้ นกัวิจยัในจีน Wang & Sun (2010) ยงักล่าวว่า
ทฤษฏีสารสนเทศ (Information) เป็นหนึ่งในหน้าท่ีท่ีส าคญัของการโฆษณา เน่ืองจาก สารสนเทศ เป็นการให้
ข้อมลูท่ีมีความหมายแก่ผู้บริโภค จากงานวิจยัพบวา่ แรงจงูใจในการใช้อินเทอร์เน็ตนัน้เกิดจากการค้นหาข้อมลูท่ี
มีความหมายในการใช้งานของผู้บริโภคเพ่ือแก้ปัญหาหรือข้อสงสยัท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค  อีกทัง้
ยังพบว่า ข้อมูลสินค้านัน้ มีผลเชิงบวกกับความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ 
สว่นแง่ทฤษฏีความบนัเทิง (Entertainment) มีกลุ่มนกัวิจยัพบว่า ความบนัเทิงเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ประสิทธิผลของการโฆษณา ซึง่เช่ือมตอ่ทางอารมณ์ระหวา่งความรู้สกึของผู้บริโภคและข้อความจากตราสินค้า 
นอกจากนัน้ทฤษฏีความน่าเชื่อถือ (Credibility) ทางผู้ วิจยัได้กล่าวว่า ความน่าเช่ือถือเป็นปัจจยับ่งชีท่ี้แข็งแกร่ง
ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ เมื่อผู้บริโภคเช่ือว่าโฆษณาออนไลน์มีความน่าเช่ือถือก็จะเกิดความ
เช่ือมัน่ และผู้บริโภคจะมีความคิดเห็นเชิงบวกตอ่โฆษณาออนไลน์ นอกจากนัน้ทฤษฏีเศรษฐกิจ (Economy) ทาง
ผู้ วิจยัได้กลา่ววา่ เศรษฐกิจ คือ บทบาทส าคญัท่ีสดุในการท านายความคิดเห็นท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ ผู้คนส่วน
ใหญ่เช่ือว่าโฆษณาออนไลน์มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและมีแนวโน้มท่ีจะมีความคิดเห็นท่ีดีต่อโฆษณา
ออนไลน์ โดย Bleier & Eisenbeiss (2015) ได้กล่าวถึงแนวความคิดทฤษฏีเร่ืองความเป็นประโยชน์ 
(Usefulness) ว่า ผู้ บริโภคจะรับรู้ถึงประโยชน์ของโฆษณา เมื่อโฆษณานัน้ช่วยในการตดัสินใจของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข้อความของโฆษณาท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์และข้อมูลส่วนตวัของผู้บริโภค การปรับ
โฆษณาให้เข้ากบัเป้าหมายและและความคิดของผู้บริโภคนัน้ ช่วยให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์และอยากจะรู้จกั
ในตวัสินค้ามากขึน้ นอกจากนัน้ทฤษฏีเร่ืองปฏิกิริยาต่อต้าน (Reactance) หมายถึง ภาวะท่ีผู้บริโภคมีความ
ต้องการที่จะได้อิสรภาพทางตวัเลือกกลบัคืนมา จึงท าการต่อต้านโฆษณา นอกจากนัน้ แนวความคิดทฤษฎีเร่ือง
ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคที่มีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ (OBA Opinion) Celebi (2015) ได้กล่าวถึง
ว่า ความรู้สึกของผู้บริโภคในการชมโฆษณาออนไลน์ เช่น ความสนใจในตวัสินค้า หรือ สนใจในส่วนลดสินค้า 
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หรือ ความไว้ใจเวบ็ไซต์ท่ีชมโฆษณาว่ามีความปลอดภยัในการเข้าชม หรือ ความชอบรูปแบบโฆษณาออนไลน์ท่ี
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอท่ีตรงกบัวิถีการใช้งานของผู้ชม เป็นต้น 

ดงันัน้ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัตา่งๆ ท่ีมอีิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ี
มีต่อโฆษณาออนไลน์ในเขตคลองเตยและบางบอน จังหวดักรุงเทพมหานคร ในการส ารวจครัง้นีเ้ลือกเขตบาง
บอน เพราะมีจุดเด่นในเร่ืองท าเลท่ีตัง้ซึง่อยู่ในโซนสีเขียว เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปาน
กลาง โดยมีย่านการค้าและเขตอตุสาหกรรมภายในพืน้ท่ี สว่นอีก 1 เขตท่ีทางผู้ วิจยัเลือก คือ เขตคลองเตย เพราะ
เขตคลองเตยถือเป็นย่านท่ีเป็นหวัใจหลกัของกรุงเทพมหานคร เป็นศนูย์รวมกลางคมนาคมหลกัจุดหนึ่งของเมือง
หลวง มีความเจริญและมีประชากรท่ีหนาแน่น อีกทัง้ยังอยู่ใจกลางเมืองและมีสถานท่ีส าคัญมากมาย ด้วย
ศกัยภาพของท าเลท่ีดีเย่ียมนี ้ท าให้เขคตลองเตยเป็นศูนย์รวมของหลากหลายสิ่ง นอกจากจะเป็นย่านธุรกิจ
ส าคญัท่ีเตม็ไปด้วยบริษัทชัน้น าตา่งๆ มากมาย ย่านนีย้งัเตม็ไปด้วยแหลง่ไลฟ์สไตล์มีระดบัอีกหลากหลายเช่นกนั 
โดยการส ารวจครัง้นีใ้ช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2559 โดยมีสมมติฐานการวิจยัคือ ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral 
advertising knowledge statement) ปัจจยัสารสนเทศ (Information) ปัจจัยความบนัเทิง (Entertainment) 
ปัจจัยความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ (Online Privacy Concerns) ปัจจัยความน่าเช่ือถือ 
(Credibility) ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economy) ปัจจัยความเป็นประโยชน์ (Usefulness) ปัจจัยปฏิกิริยาต่อต้าน 
(Reactance) มีผลเชิงบวกต่อปัจจยัความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์ (OBA Attitude) โดยมี
กรอบในการวิจยั ดงันี ้
  ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม 

       (Independent Variables)           (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1  Conceptual framework 

ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ 

(Online Behavioral Advertising Knowledge) 
statement) 

สารสนเทศ (Information) 

ความบนัเทงิ (Entertainment) 

ความกงัวลเก่ียวกบัความเป็นส่วนตวัออนไลน์ 

(Online Privacy Concerns) 
ความคดิเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่โฆษณา

ตดิตามพฤตกิรรมออนไลน์ 

(OBA Opinion) 
 

ความน่าเช่ือถือ (Credibility) 

เศรษฐกิจ (Economy) 

ความเป็นประโยชน์ (Usefulness) 

ปฏิกิริยาตอ่ต้าน (Reactance) 
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อุปกรณ์และวิธีการ  
ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Method) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประชากร คือ
กลุ่มประชากร ในเขตคลองเตยและเขตบางบอน จังหวดักรุงเทพมหานคร นักวิจัยมีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบ
ส ารวจ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยครัง้นี ้โดยใช้หลกัการ
ค านวณของ Cohen J. (1977) จากแบบสอบถามท่ีเป็น pilot test จ านวน 40 ชุด โดยใช้โปรแกรม G*Power 
เวอร์ชัน่ 3.1.7 เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสร้างจากสตูรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจัย
หลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2555) ในการค านวณก าหนดค่าเพาเวอร์             

(1- β) เท่ากบั 0.90 ค่าอลัฟา (α) เท่ากบั 0.10 จ านวนตวัแปรท านายเท่ากบั 8 ค่าขนาดของอิทธิพล (effect 
size) เท่ากบั 0.0584 (ซึง่ค านวณได้จากคา่ Partial R2 เท่ากบั 0.0552) ผลท่ีได้คือขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 
283 (Cohen, 1977) ซึง่ผู้ วิจยัได้เก็บขนาดตวัอย่างเพ่ิมเติมรวมเป็น 290 ตวัอย่าง ผู้ วิจยัได้น าผลลพัธ์การตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่และความสอดคล้องกนัในแต่ละตวัแปรด้วยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบคัได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.671 – 0.898 ซึง่ถือว่ามีความเช่ือมัน่สงู เน่ืองจากมีค่าใกล้เคียง 1 และไม่
ต ่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์สถิติการถดถอยพหคุณู 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 

รายได้ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท อาชีพนิสิต/นกัศึกษา ส่วนใหญ่เข้าชมใช้งานโฆษณาออนไลน์ โดยมี
ความถ่ี 3 ครัง้ต่อวนั และเข้าชมโฆษณาออนไลน์โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยต่อวนัในแต่ละครัง้ คือ น้อยกว่า 5 นาที 
สว่นใหญ่เข้าชมโฆษณาออนไลน์จากอปุกรณ์สื่อสารผ่านโทรศพัท์มือถือ โดยเข้าชมโฆษณาออนไลน์จากเว็บไซต์
ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากท่ีสุด และเข้าชมโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เฟสบุ๊ ค 
(Facebook) มากท่ีสุด ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่ายอมรับสมมติฐาน  แต่มีเพียงปัจจัย

ความรู้เกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์ (Online behavioral advertising knowledge) (β = 0.179) 

และปัจจยัความบนัเทิง (Entertainment)  (β = 0.186) มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณา
ติดตามพฤติกรรมออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สามารถอธิบายอิทธิพลต่อความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ได้ร้อยละ 51.5 และอีกร้อยละ 48.5 เกิดจากอิทธิพลตวัแปร
อื่นๆ ท่ีไม่ได้น ามาศึกษา และมีความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ท่ี ± 0.799 ส่วนปัจจัยสารสนเทศ 
(Information) ความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นส่วนตวัออนไลน์ (Online privacy concerns) ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) เศรษฐกิจ (Economy) ความเป็นประโยชน์ (Usefulness) และปฏิกิริยาต่อตา้น (Reactance) ไม่มี
อิทธิพลตอ่ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 ดงัตารางท่ี 1และคา่ Variance Inflation Factor (VIF) ไมเ่กิน 10 หากแสดงวา่ตวัแปรอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์
กนัเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึง่ผู้ วิจยัสามารถสร้างสมการการถดถอยได้ดงันี ้Y (ความ
คิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์) = 0.799 + 0.186 (ความบนัเทิง) + 0.179 
(ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้โฆษณาออนไลน์) 
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Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors affecting opinion of online 
advertisement of consumers, dependent variable: opinion of online advertisement of consumers,  
r = 0.515, R2 = 0.265, Constant = 0.799 

Independent Variables r Stand Error Beta Sig. VIF 

Online behavioral advertising knowledge  0.364 0.073 0.179* 0.003 1.359 

Information 0.282 0.066 0.044 0.472 1.431 

Entertainment 0.341 0.054 0.186* 0.003 1.423 

Online privacy concerns 0.262 0.055 0.126 0.027 1.233 

Credibility 0.159 0.053 -0.049 0.431 1.492 

Economy 0.304 0.055 0.127 0.051 1.608 

Usefulness 0.377 0.061 0.146 0.023 1.558 

Reactance 0.094 0.056 0.060 0.267 1.121 

* Significant level is .01 
 

สรุป  
จากวตัถุประสงค์ของงานวิจัยคือเพ่ือศึกษาอิทธิพลเชิงบวกของปัจจยัความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้

โฆษณาออนไลน์ สารสนเทศ ความบันเทิง ความกังวลเก่ียวกับความเป็นส่วนตัวออนไลน์ ความน่าเช่ือถือ 
เศรษฐกิจ ความเป็นประโยชน์ และปฏิกิริยาต่อต้าน ท่ีมีผลต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อโฆษณาออนไลน์
ของผู้บริโภค ในเขตคลองเตยและเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีเพียง ปัจจยัความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้

โฆษณาออนไลน์ (β = 0.179) และ ปัจจยัความบนัเทิง (β = 0.186) ท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่โฆษณาติดตามพฤติกรรมออนไลน์ นอกจากนัน้ ผลลพัธ์งานวิจยันีย้งัตรงกบังานวิจยัในอดีตในแง่
ท่ีวา่ความบนัเทิงเป็นสว่นประกอบหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลของการโฆษณา ซึง่เช่ือมตอ่ทางอารมณ์ระหว่าง
ความรู้สึกของผู้บริโภคและข้อความจากแบรนด์สินค้า ในปัจจุบันนัน้ การแข่งขันทางการตลาดมีการแข่งขันท่ี
ค่อนข้างสูง ผู้ โฆษณาจึงต้องใช้โฆษณาท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีความสนุกสนานในทางท่ีสร้างสรรค์เพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภค (Wang & Sun, 2010) รวมทัง้ (Celebi, 2015) ได้กลา่ววา่ ผู้บริโภคท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ความบันเทิงแสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นท่ีดีต่อการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Okazaki (2007) และ Zhou & Bao (2002) โดยงานวิจยักล่าวว่า ผู้บริโภคนัน้แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
ความบนัเทิง ซึง่ความบนัเทิงนัน้มีส่วนช่วยให้มีความสนุกสนานและช่วยในการผ่อนคลาย โดยแสดงออกถึงการ
เข้าใช้อินเทอร์เน็ตนานย่ิงขึน้และมีการเช่ือมต่อบ่อยมากขึน้ ดงันั น้ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการทางการตลาด
ทางด้านโฆษณาออนไลน์ควรน าผลการวิจยันีไ้ปวางแผนและพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้น
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ความบนัเทิงมาเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากชีวิตประจ าวนัของผู้คนสมยัใหม่เร่ิมเป็นส่วนหนึ่งของความบนัเทิงแบบ
ดิจิตอล ท าให้การรับรู้สื่อต่างๆมีการเข้าถึงได้ง่าย การท าโฆษณาออนไลน์ให้มีความบนัเทิงและมีคุณภาพ จะ
สามารถสร้างความผ่อนคลายให้กบัผู้บริโภคและลดความตงึเครียดจากสภาวะต่างๆ ได้ อีกทัง้ยงัเป็นสร้างความ
คิดเห็นท่ีดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย งานวิจัยในอนาคตนกัวิจัยสามารถเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคในเขตอื่นๆ หรือจงัหวดั
อื่นๆ ตลอดจนศกึษาปัจจยัทางด้านวฒันธรรมของแต่ละท้องถ่ินหรือจังหวดัต่างๆ ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ชมโฆษณาออนไลน์เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอย่างไรได้ 
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การรับรู้ของลูกค้าต่อการส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ 
Customers’ Perception on Promotion Mix of CentralFestival Hatyai 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของลูกค้าต่อการส่งเสริมการตลาดของ

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของลูกค้าต่อการส่งเสริม
การตลาด จ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดบัการศกึษาของลกูค้า  กลุม่ตวัอย่าง คือ 
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ านวน 400 คน  สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.85  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
SPSS  สถิติท่ีใช้ ได้แก่  คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ One-way ANOVA  ผลการวิจยั พบว่า (1) ลกูค้า
รับรู้การสง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (2) ลกูค้าท่ี
มีเพศ อาชีพ สถานภาพ รายได้ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลัในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ (3) ลูกค้ากลุ่มอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้การ
สง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั ยกเว้นด้าน
การขายโดยใช้พนกังานขาย 

 
ABSTRACT 

This research aims (1) to study the level of customers’ perception on promotion mix of 
CentralFestival Hatyai and (2) to compare the customers’ perception on promotion mix by their 
gender, age, occupation, marital status, income level and education level.  The sample is 400 
customers of CentralFestival Hatyai using convenient sampling method. The research instrument is 

questionnaires with  of 0.85. SPSS was employed for statistical analysis, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation and one-way Anova. The result reveals that (1) the customers 
have high level of perception on promotion mix of CentralFestival Hatyai (2) the customers with 
different gender, occupation, marital status, income level and education level, have no different level 
of perception on overall promotion mix of CentralFestival Hatyai and (3) the customers with different 
age, have different level of perception on overall promotion mix of CentralFestival Hatyai and each 
dimensions of the promotion mix except on personal selling. 

 
Key Words: Promotion mix, CentralFestival, Hatyai  
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บทน า 
การด าเนินธุรกิจเกือบทุกประเภทต้องพบกับปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันท่ีจะมี

ความรุนแรงเพ่ิมสงูขึน้อยู่เสมอซึง่เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในจงัหวดัสงขลาซึง่เป็นหวัเมืองเศรษฐกิจทาง
ภาคใต้นัน้มีการเข้ามาของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่หลากหลายรูปแบบทัง้ท่ี เป็นค้าปลีกแบรนด์ระดบัประเทศและ
ค้าปลีกแบรนด์ระดบัโลก  ผู้ประกอบการค้าปลีกในทุกระดบัจึงจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีความกระตือรือร้นและ
ปรับตวัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ รวมถงึต้องท าความรู้จกัและรู้ใจลกูค้าให้ดีขึน้กวา่ท่ีเป็นมาในอดีต 

เซน็ทรัลเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่คูป่ระเทศไทยมายาวนานและเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีมีจ านวนสาขามาก
ท่ีสุดในประเทศแห่งหนึ่ง  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เปิดด าเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2556 
(เซ็นทรัล, 2559) ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าท่ีใหญ่ท่ีสุด มีสินค้าและบริการแบรนด์ดงัมากท่ีสดุในจังหวดั
สงขลา กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงลูกค้าทัง้ในจังหวดัสงขลา จังหวดัใกล้เคียง และชาวต่างชาติ เช่น 
ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ให้มาจบัจ่าย ซือ้สินค้าท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ จึงถือเป็นกล
ยทุธ์การตลาดท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัต้นๆ  

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การท่ีธุรกิจตัง้ใจส่งสาร กระตุ้นและย า้เตือนผู้บริโภคทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และตราสินค้าท่ีจดัจ าหน่าย ทัง้นีก้ารเพ่ิมมลูค่าให้กบัสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึง
ตราสินค้าของบริษัทมิได้เกิดจาการโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว ในความเป็นจริงแล้วส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด ประกอบด้วย (1) การโฆษณา (2) การประชาสมัพนัธ์ (3) การขายโดยใช้พนกังานขาย (4) การส่งเสริม
การขาย และ (5) การตลาดทางตรง  (Kotler and Keller, 2016) ทัง้นีเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาดช่วยเพ่ิมมลูค่า
ตราสินค้าได้หลายวิธีตัง้แต่การสร้างการรับรู้แบรนด์ของห้าง รวมถึงแบรนด์ของสินค้าและ/หรือบริการท่ีมีขาย
เฉพาะในห้างสรรพสินค้า CentralFestival Hatyai  การสร้างภาพลกัษณ์เชิงบวก ท าให้ลกูค้าเกิดความรู้สกึท่ีดีต่อ
ห้าง รวมถึงช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและห้างให้แน่นเฟ้นย่ิงขึน้  ฉะนัน้จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีทาง
ห้างสรรพสินค้าต้องการทราบวา่สง่เสริมการตลาดท่ีจดัไปนัน้ ลกูค้ามีความรับรู้ตอ่สง่เสริมการตลาด (สิ่งเร้า) ของ
ห้างสรรพสินค้าอยู่ในระดบัใด การรับรู้ หมายถงึ กระบวนการท่ีลกูค้าเลือก จดัระเบียบ และแปลความหมายของ
สิ่งเร้า ให้กลายเป็นสิ่งท่ีมีความหมายและสอดคล้องกนั (Kotler and Keller, 2016) โดยการรับรู้ของลกูค้าเป็นสิ่ง
ส าคญัย่ิง เน่ืองจากเป็นพืน้ฐานท่ีจะน าไปสู่พฤติกรรม การกระท าต่างๆ ของลูกค้าในภายหลงั เช่น ไปช้อปปิง้ท่ี
ห้าง เลือกซือ้สินค้าของทางห้าง เป็นต้น 

ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาเร่ือง “การรับรู้ของลกูค้าต่อการส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่”  เพ่ือให้ทราบถึงระดบัการรับรู้ของลกูค้าเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดของห้าง ได้ข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ เป็นแนวทางในการพฒันากลยทุธ์การสง่เสริมการตลาดให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าในแต่
ละกลุม่อาย ุ นอกจากนีข้้อมลูที่ได้จากงานวิจยัยงัสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการสง่เสริมการตลาดแก่
ธุรกิจ สินค้า และบริการอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1)  เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของลูกค้าต่อการ

ส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่   และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ของ
ลกูค้าตอ่การสง่เสริมการตลาดของห้างจ าแนกตามเพศ อาย ุอาชีพ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดบัการศกึษา
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ของลูกค้า   สมมติฐาน คือ ลูกค้าท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ 
อาชีพ และระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั  มีระดบัการรับรู้ตอ่การสง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้า เซน็ทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่แตกตา่งกนั   

กลุ่มตวัอย่าง คือ ลกูค้าท่ีซือ้สินค้าหรือใช้บริการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่   จ านวน 
400 คน  การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวกโดยคณะผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองท่ีบริเวณหน้า
ห้างสรรพสินค้า เซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ระหวา่งวนัท่ี 17 ตลุาคม – 31 ตลุาคม พ.ศ. 2559  เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ 
แบบสอบถาม  ซึง่มีเนือ้หาแบ่งเป็น 3 ส่วนดงันี ้ (1) แบบสอบถามลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ  
อายุ  อาชีพ  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และระดบัการศึกษา  (2) แบบสอบถามพฤติกรรมศาสตร์  และ 
(3) แบบสอบถามการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย  ด้านการโฆษณา  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการ
ส่งเสริมการขาย  ด้านการตลาดทางตรง  ด้านการขายโดยใช้พนกังานขาย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจยัน า
แบบสอบถามแจกให้กับลูกค้าท่ีซือ้สินค้าหรือใช้บริการห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่   และเก็บ
แบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเองโดยใช้เวลาในการด าเนินการด าเนินการประมาณ 2 สปัดาห์   

การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ SPSS สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ (1) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
การวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการอธิบายข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และข้อมลูพฤติกรรมศาสตร์  และ (2) ใช้สถิตอนุมานในทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA: F-test) เมื่อพบความแตกต่างของระดบัการรับรู้ของลกูค้าต่อการ
ส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่  
เพศ  อายุ  อาชีพ  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และระดบัการศึกษา ผู้ วิจัยจึงท าการเปรียบเทียบความ
แตกตา่งรายคูด้่วยวิธี LSD    
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และระดบัการศกึษา ตวัแปรตามท่ีใช้ในการวิจยันี ้คือ ระดบัการรับรู้ของลกูค้าต่อการ
ส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายโดยพนักงาน ด้านการส่งเสริมการ
ขาย และด้านการตลาดทางตรง 

Demographic factors
Gender
Age
Marital status 
Occupation
Income level  
Education level

Level of customers’ 
perceived promotion mix

Advertising
Public relation 
Personal selling
Sale promotion
Direct marketing

Independent variables Dependent variables

 
Figure 1 Conceptual framework 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 223 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.8  มี
อายตุัง้แต ่21-30 ปีจ านวน 163 คิดเป็นร้อยละ 40.8  มีอาชีพ นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.0 มีสถานภาพ โสด จ านวน 294 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5  มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5000 บาท 
จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8  มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0   
 
Table 1  Mean and standard deviation of CentralFestival Hatyai’s promotion mix 
Promotion mix  ̅ SD Rank 
Advertising 3.39 0.72 4 
Public Relations 3.41 0.74 2 
Sales Promotion 3.40 0.79 3 
Direct Marketing 2.94 0.99 5 
Personal Selling 3.70 0.60 1 
Total 3.37 0.57 N/A 
 
 ลกูค้ามีระดบัการรับรู้สว่นประสมการสง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่ ลกูค้ามีความรับรู้ตอ่สว่นประสมการสง่เสริมการตลาด
ด้านการขายโดยใช้พนกังานขายมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ ด้านการประชาสมัพนัธ์ ด้านการสง่เสริมการตลาด 
ด้านการโฆษณา และด้านการตลาดทางตรง ตามล าดบั (ดตูารางท่ี 1) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ลูกค้าท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย  เพศ  อาชีพ  
สถานภาพ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลัในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ (2) ลูกค้าท่ีมีอายุต่างกัน มีการรับรู้ส่วนประ
สมการสื่อสารการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมแตกต่างกนั เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ลกูค้าท่ีมีอายุต่างกนัมีระดบัการรับรู้ต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเฟส
ติวลั หาดใหญ่   ด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ์  การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 (ดตูารางท่ี 2) ผู้ วิจยัจึงท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วย
วิธี LSD ดงัแสดงในตารางถดัไป 

จากตารางท่ี 3  เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลกูค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  20 ปี และ
กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีระดบัการรับรู้ด้านการโฆษณาของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกต่างกับ
ช่วงอาย ุ31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้แต ่50 ปีขึน้  โดยลกูค้ากลุม่อายนุ้อยกวา่  มีระดบัการรับรู้ด้านการโฆษณาสงู
กวา่ลกูค้ากลุม่ท่ีมีอายมุากกวา่  
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Table 2  One-way ANOVA result 
  SS df MS F Sig. 

Advertising Between Groups 
Within Groups 
Total 

28.135 
177.995 
206.130 

4 
395 
399 

7.034 
0.451 

15.609*** 0.000 

Public relation 
 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

15.485 
200.483 
215.969 

4 
395 
399 

3.871 
0.508 

7.628*** 0.000 

Sale promotion Between Groups 
Within Groups 
Total 

20.789 
230.842 
251.631 

4 
395 
399 

5.197 
0.584 

8.893*** 0.000 

Direct 
marketing 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

24.215 
364.345 
388.560 

4 
395 
399 

6.054 
0.922 
 

6.563*** 0.000 

Personal selling 
 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

0.406 
14.956 
142.362 

4 
395 
399 

0.102 
0.359 

0.283 0.889 

Total Between Groups 
Within Groups 
Total 

12.488 
115.228 
127.716 

4 
395 
399 

3.122 
0.292 
 

10.702*** 0.000 

***  Significance at 0.001 
**  Significance at 0.01 
*  Significance at 0.05   

 
Table 3  Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s advertising by age 
groups  

 
Age 

 ̅ 
 

Mean Difference 

20  21-30 31-40  41-50  50  

 20  3.57 - 0.02372 0.32219* 0.71022* 0.63690* 

21-30  3.55  - 0.29846* 0.68650* 0.61317* 

31-40  3.25   - 0.38804* 0.31471 

41-50 2.86    - -0.07333 

 50  2.93     - 

*  Significance at 0.05   
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Table 4  Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s public relation by age 
groups  

 
Age 

 ̅ 
 

Mean Difference 

20  21-30 31-40  41-50  50  

 20  3.48 - -0.07342 0.14693 0.43781* 0.50299* 

21-30  3.55  - 0.22035 0.51123* 0.57641* 

31-40  3.33   - 0.29088* 0.35606 

41-50 3.04    - 0.06518 

 50  2.98     - 

*  Significance at 0.05   
 
จากตารางท่ี 4  เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลกูค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  20 ปี และ

กลุม่อาย ุ21-30 ปี มีระดบัการรับรู้ด้านประชาสมัพนัธ์ของห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกตา่งกบั
ช่วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้แต่ 50 ปีขึน้  โดยลูกค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  มีระดับการรับรู้ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์สงูกวา่ลกูค้ากลุม่ท่ีมีอายมุากกวา่  
 
Table 5  Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s sale promtion by age 
groups  

 
Age 

 ̅ 
 

Mean Difference 

20  21-30 31-40  41-50  50  

 20  3.67 - 0.21958 0.46875* 0.64072* 0.63258* 

21-30  3.45  - 0.24917* 0.42114* 0.41299* 

31-40  3.20   - 0.17197 0.16383 

41-50 3.03    - -0.00815 

 50  3.03     - 

*  Significance at 0.05   

  
จากตารางท่ี 5  เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลกูค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  20 ปี และ

กลุ่มอายุ 21-30 ปี มีระดบัการรับรู้ด้านการส่งเสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ 
แตกต่างกับช่วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้แต่ 50 ปีขึน้  โดยลูกค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  มีระดบัการรับรู้ด้าน
การสง่เสริมการตลาดสงูกวา่ลกูค้ากลุม่ท่ีมีอายมุากกวา่  
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Table 6  Mean difference of customers’ perception on CentralFestival Hatyai’s direct marketing by 
age groups  

 
Age 

 ̅ 
 

Mean Difference 

20  21-30 31-40  41-50  50  

 20  3.00 - -0.15746 0.26389 0.50314* 0.46970* 

21-30  3.16  - 0.42135 0.66061 0.62716* 

31-40  2.74   - 0.23926 0.20581 

41-50 2.50    - -0.03345 

 50  2.53     - 

*  Significance at 0.05   

  
จากตารางท่ี 6 เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ลกูค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  20 ปี และ

กลุม่อาย ุ21-30 ปี มีระดบัการรับรู้ด้านการตลาดทางตรงของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ แตกตา่ง
กับช่วงอายุ 31-40 ปี 41- 50 ปี และตัง้แต่ 50 ปีขึน้  โดยลูกค้ากลุ่มอายุน้อยกว่า  มีระดับการรับรู้ด้านการ
การตลาดทางตรงสงูกวา่ลกูค้ากลุม่ท่ีมีอายมุากกวา่  

 
สรุป 

 ลกูค้ามีระดบัการรับรู้ตอ่การสง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก และการรับรู้ด้านการประชาสมัพันธ์มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ  ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของสุธิ
กาญจน์ บัวน้อย (2548) ท่ีศึกษาเร่ือง “การส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้
สินค้าของผู้บริโภคจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสนั หาดใหญ่”  ลกูค้ากลุ่มอายุแตกต่างกนั มีการรับรู้
การสง่เสริมการตลาดของห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั ยกเว้น
ด้านการขายโดยใช้พนกังานขาย 

 
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

1. การขายโดยใช้พนักงานขายเป็นจุดเด่นของห้างท่ีลูกค้ารับรู้ ดังนัน้ทางห้างควรมีการคัดเลือก 
ฝึกอบรม และมีโปรแกรมจูงใจในพนักงานขายของห้างมีความรู้ รักงานบริการ และมีความกระตือรือร้นในการ
ขายและให้บริการลกูค้าอย่างเตม็ความสามารถ 

2. การตลาดทางตรงของทางห้างยังไม่เป็นท่ีรับรู้ของลูกค้าเท่าท่ีควร แต่การตลาดทางตรงนัน้เป็นอีก
ช่องทางในการสื่อสารและการขายท่ีเป็นอยู่ในกระแสความนิยมของลกูค้าในปัจจุบนั ทัง้ในกลุ่มลกูค้าวยัรุ่น วยั
ท างาน และลกูค้าสงูวยั  ทางห้างจงึควรพฒันาระบบการตลาดทางตรงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. การตลาดทางตรง ควรให้ความสนใจกบักลุ่มคนอายุ 31-40 ปี 41-50 ปี และ50 ปีขึน้ไปเพราะกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนีย้ังมีระดบัการรับรู้ท่ีต ่ากว่ากลุ่มลูกค้าอายุน้อย แต่เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัซือ้   จึงควรเน้นการให้ความ
สะดวกสบายและให้ความรู้เก่ียวกบัการเข้าถึงการตลาดทางตรงของห้างแก่ลกูค้าวยัดงักล่าวให้มากขึน้ เพ่ือเพ่ิม
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ช่องทางในการซือ้สินค้ามากขึน้  เช่น  ความง่ายในการสมคัรแอพพิเคชั่นของทางห้าง  อาจจะเป็นการติดตัง้
แอพพิเคชัน่ผ่านการสแกน QR โค้ดเพ่ือความง่าย  หรือสร้าง Official accounts  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อ
การรับสง่ข้อมลูข่าวสาร 

4. การรับรู้ของกลุม่ลกูค้าอายนุ้อยกวา่  20 ปี 21-30 ปี และ 31-40 ปี มีการรับรู้ในด้านของการโฆษณา
ท่ีไมต่า่งกนั  ซึง่อยู่ในระดบัการรับรู้ท่ีสงู ดงันัน้ทางห้างควรเน้นการโฆษณาท่ีมุ่งเน้นไปยงักลุ่มลกูค้าอายุน้อยกว่า  
20 ขึน้ไป กลุม่ 21-30ปี และกลุม่ 31-40ปี โดยอาจเลือกโฆษณาสินค้าท่ีเจาะกลุม่ลกูค้าอายนุ้อยโดยเฉพาะ      

5. การประชาสมัพนัธ์ เน้นไปท่ีกลุม่คนอาย ุต ่ากวา่ 20 ปี กลุ่ม 21-30 ปี และกลุ่ม31- 40 ปี โดยการจดั
กิจกรรม ท่ีเน้นให้ความบนัเทิงท่ีสร้างความสนุกสนาน ความแปลกใหม่ มุ่งเน้นไปท่ีการเท่ียวแบบครอบครัว เช่น 
การจดัแสดงแฟชัน่โชว์หรือการแสดงจากดารา นกัร้อง หรือผู้ ท่ีมีช่ือเสียง การแสดงสตัว์ การแข่งขนั เป็นต้น 

6. การส่งเสริมการขายควรเน้นไปท่ีลูกค้าทุกกลุ่ม โดยการมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายในรูป ลดราคา
ตามเทศกาล เช่น เทศการปีใหม ่เทศกาลตรุษจีน เทศกาลคริสต์มาส  การให้ราคาสมาชิก  เป็นต้น 
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ทัศนคตขิองลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์     
จังหวัดสงขลา 

Customers’ Attitude towards the Service Marketing Mix of Major Cineplex, Songkhla Province 
 

อาอีชะฮ์ หละหมนั1 นรีูยา หมนีปาน1 และ อรจนัทร์ ศิริโชติ1* 
Arechah Lahman1, Nureeya Meenpan1 and Orachan Sirichote1* 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์ (1) เพ่ือศกึษาระดบัทศันคติของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรง

ภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์จังหวดัสงขลา และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสม
การตลาดบริการจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา สถานภาพ
ของลกูค้า กลุ่มตวัอย่าง คือ ลกูค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์ จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ราย 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.88  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม 
SPSS ในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ One-way Anova   ผลการวิจยั พบว่า (1) 
ลกูค้ามีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
(2) ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และ (3) ลูกค้าท่ีมีอายุ การศึกษา รายได้ และภูมิล าเนาแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการในภาพรวมแตกตา่งกนั  
 

ABSTRACT 
This research aimed (1) to study the level of customers’ attitude towards service marketing 

mix of Major Cineplex and (2) to compare the customers’ attitude level towards service marketing mix 
by their gender, age, education level, income level, occupation and residence.  The sample was 400 

customers of Major Cineplex. The research instrument was questionnaires with  of 0.88. SPSS was 
employed for statistical analysis, including frequency, percentage, mean, standard deviation, 
independent sample t-test and one-way Anova. The result revealed that (1) the customers had high 
level of attitude towards the service marketing mix of Major Cineplex (2) the customers with different 
gender, occupation and marital status had no different level of attitude towards the service marketing 
mix and (3) the customers with different age, education level, income level and residence had 
different level of attitude towards the service marketing mix of Major Cineplex. 

 
Key Words: Service marketing mix, Major Cineplex, Songkhla 
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บทน า 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นธุรกิจบนัเทิงท่ีได้รับความนิยมอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจุบนั  เห็นได้จาก
การชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ยงัคงเป็นกิจกรรมอนัดบัแรกๆ ท่ีลกูค้าเลือกในยามท่ีต้องการผ่อนคลายจาก
การด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบท่ามกลางปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจท่ีรุมเร้า เน่ืองจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกบั
มีราคาท่ีไมส่งูมากนกัเม่ือเทียบกบักิจกรรมบนัเทิงรูปแบบอื่น  สง่ผลให้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ยงัเป็นธุรกิจท่ีสามารถ
ขยายตวัได้ แม้จะต้องเผชิญกบัปัจจยัลบตา่งๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองอย่างในปัจจุบนั โดยผู้ประกอบการ
ในตลาดตา่งมีการขยายสาขากนัอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าท่ีเพ่ิมมากขึน้  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เป็นผู้ ให้บริการความบันเทิงแบบครบวงจรโดยมีธุรกิจหลกั คือ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ 
และเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมโรงภาพยนตร์และให้บริการโรงภาพยนตร์ในระบบมลัติเพล็กซ์รายใหญ่ในประเทศ
ไทยและเป็นเครือข่ายโรงภาพยนตร์ท่ีมีการเติบโตสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศ  ปัจจุบนัเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์เน้น
เปิดสาขาควบคูก่บัโครงการศนูย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินการ  
(เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ , 2559)   

จังหวัดสงขลามีชายแดนติดประเทศเพ่ือบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย  มีชายหาดสวยงามเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมการท่องเท่ียวหลากหลาย มีนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมาก สงขลาเป็นศนูย์กลางเศรษฐกิจและการค้าส าคญัในภาคใต้  มีธุรกิจแบรนด์ระดบัประเทศและแบรนด์
ระดบัโลกเข้ามาด าเนินการในจงัหวดัส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรง  ทัง้นีร้วมถึงธุรกิจโรงภาพยนตร์ใน
จงัหวดัสงขลาปัจจบุนันีเ้ปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์แบบดัง้เดิมขาดความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันจึงท าให้ในจังหวดัสงขลาปัจจุบันมีเพียงโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ทัง้สิน้ 3 แห่ง ได้แก่ (1) อีจีวี 
โลตสั สงขลา (2) ไดอาน่า ซีนีเพลก็ซ์ หาดใหญ่ และ (3) หาดใหญ่ ซีนีเพลก็ซ์ เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่   ท่ีต่าง
เป็นสาขาท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือโมเดรินเทรด ซึ่งเป็นจุดแวะพัก ช้อปปิ้งและรับประทานอาหารของ
นกัท่องเท่ียว  

ในภาพรวมธุรกิจโรงภาพยนตร์ประสบปัญหาการแข่งขนัรุนแรงและอตัราก าไรของธุรกิจลดลง  (พาขวญั 
ปละวฒิุ, 2554) ท าให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด ให้ความส าคญักบัลกูค้า และดแูล
ลกูค้าอย่างจริงจงัมากขึน้เพ่ือให้สามารถเข้าถงึลกูค้าได้อย่างแท้จริง  จากการทบทวนวรรณกรรมกลยุทธ์ท่ีส าคญั
ประการหนึ่งส าหรับธุรกิจบริการ คือ ส่วนประสมการตลาดบริการซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์  ราคา  ช่องทาง
การตลาด  สง่เสริมการตลาด  บุคคล กระบวนการ  และหลกัฐานทางกายภาพ เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีธุรกิจบริการ
ต้องบรูณาการร่วมกนัเพ่ือความส าเร็จในการแข่งขนั (อรจนัทร์ ศิริโชติ, 2556)   

ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษา “ทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์”  เพ่ือน าผลการศกึษาในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางให้กบัธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องก าหนดกล
ยทุธ์การตลาดบริการให้สอดรับกบัทศันคติของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “ทศันคติของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊นีเพล็กซ์  
จงัหวดัสงขลา” เป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพ่ือศกึษาระดบัทศันคติของลกูค้าต่อส่วนประสม
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การตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์  ซีนีเพล็กซ์  จงัหวดัสงขลา และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัทศันคติของ
ลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได้ อาชีพ 
ภมูิล าเนา สถานภาพของลกูค้า   

สมมติฐาน คือ ลูกค้าท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา 
สถานภาพแตกตา่งกนั มีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์แตกตา่งกนั  

กลุม่ตวัอย่าง คือ ลกูค้าท่ีใช้บริการของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊นีเพลก็ซ์ จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 ราย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ แล้วน าไปให้ผู้ทรงคณุวฒิุจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนือ้หา โดยข้อค าถามทัง้หมดท่ีน ามาใช้ในการวิจยัทกุข้อนัน้มีคา่ดชันีความสอดคล้องมากกว่า 0.60 
แล้วน าแบบสอบถามท่ีปรับแก้จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒิุแล้วไปทดลองใช้ จ านวน 40 ชุด วิเคราะห์ได้ค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.88    

งานวิจัยนีใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้ วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองรวมทัง้สิน้ 
400 ชุด ระหว่างวนัเสาร์ท่ี 22 ตุลาคม – วนัจันทร์ท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2559 ทุกวนั บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จงัหวดัสงขลา จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) อีจีวี โลตสั สงขลา จ านวน 133 ชุด (2) ไดอาน่า ซีนี
เพล็กซ์ หาดใหญ่ จ านวน 133 ชุด และ (3) หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่ จ านวน 134 ชุด  
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใช้  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงแบนมาตรฐาน 
Independent-Samples t-test และ One-way Anova 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจยั  พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 269 คน  คิดเป็นร้อยละ 67.30  

มีอายุ 21-30 ปี จ านวน 227 คน  คิดเป็นร้อยละ 56.80  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.50  มีรายได้ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา 
จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ72.30  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา จ านวน 287  คน คิดเป็นร้อยละ 
71.80 มีสถานภาพ โสด จ านวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30  
 

Table 1  Mean and standard deviation of Major Cineplex’s service marketing mix 
Service marketing mix 

 

SD Rank 

Product 3.82 0.55 3 
Price 3.35 0.92 6 
Place 3.78 0.57 4 
Promotion 3.60 0.63 5 
People 3.87 0.62 2 
Physical evidence 3.95 0.54 1 
Process 3.87 0.59 2 
Total 3.75 0.48 N/A 
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ลกูค้าส่วนใหญ่มีงานอดิเรก คือ ฟังเพลง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.00  ชอบรายการโทรทศัน์
ประเภทละคร จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80  ชอบอ่านหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.30  ชอบกีฬาแบตมินตนั จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 ทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัโรงภาพยนตร์
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์จากสื่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.50  เห็นด้วยกบัการเซ็นเซอร์ จ านวน 
211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80  เห็นว่าการน าเสนอตวัอย่างภาพยนตร์ในแต่ละครัง้ใช้เวลานาน จ านวน 193 คน 
คิดเป็นร้อยละ 48.30 เห็นว่าการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เป็นแหล่งบนัเทิงส าหรับครอบครัว จ านวน 207 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.80  ชอบภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 ชอบ
ภาพยนตร์แนวโรแมนติก จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50  เข้าชมภาพยนตร์ในวนัเสาร์-อาทิตย์ จ านวน 
259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.80  ชมภาพยนตร์เฉลี่ยต่อเดือน 1-3 ครัง้ จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80  ชม
ภาพยนตร์ในช่วงเวลา 13.00-14.59 น. จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.30  

ตารางท่ี 1 แสดงทศันคติของลกูค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 
จงัหวดัสงขลา  พบว่า ลูกค้ามีทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ จงัหวดัสงขลาภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลกูค้ามีทศันคติด้านหลกัฐาน
ทางกายภาพมากท่ีสดุ รองลงมาได้แก่ ด้านบคุคล ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านช่องทางการตลาด ด้าน
สง่เสริมการตลาด และด้านราคาตามล าดบั  
 
Table 2  Independent sample t-test and one-way ANOVA result 

Service  
marketing  

mix 

T-test F - test 

Gender 
(t) 

Age 
(F) 

Education 
(F) 

Income 
(F) 

Occupation 
(F) 

Residence 
(F) 

Status 
(F) 

Product 1.362 9.473*** 1.634 3.908** 2.786* 2.083 0.339 

Price 0.325 6.127*** 5.953*** 4.115** 0.981 1.561 0.555 
Place 1.681 9.984*** 2.790** 2.919* 1.023 2.331 0.183 

Promotion 0.900 10.973*** 3.090** 5.698*** 5.668*** 0.904 6.662*** 
People 1.147 3.441* 1.257 1.728 0.313 2.921* 0.054 

Physical evidence 0.353 5.705*** 1.707 3.611** 2.586* 3.848** 3.703* 
Process 0.331 2.668* 1.797 1.110 1.290 0.482 0.341 

Total 1.272 10.508*** 2.998* 4.653*** 2.230 2.441* 1.025 
***  Significance at 0.001 
**  Significance at 0.01 
*  Significance at 0.05   

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศ อาชีพ สถานภาพ แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั และลกูค้าท่ีมี อายุ การศกึษา รายได้ ท่ีอยู่อาศยั แตกต่างกนั มีระดบั
ทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการในภาพรวมแตกตา่งกนั 
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 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกนั โดยลกูค้ากลุ่มอายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20 ปี ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการใน
ทกุด้านสงูกวา่กลุม่อ่ืนๆ 
 ลกูค้าท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน 
โดยลกูค้าท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและต ่ากว่า มีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการต ่ากว่าลูกค้าท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปริญญาตรี 
 ลกูค้าท่ีมีรายได้แตกตา่งกนั มีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั โดย
ลกูค้าท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 20,000 บาท มีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ต ่ากวา่ลกูค้าท่ีมี
รายได้สงูกวา่ 20,000 บาท  

ลกูค้าท่ีมีภมูิล าเนาแตกตา่งกนั มีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการรายด้านทกุด้านแตกตา่งกนั 
โดยลกูค้าท่ีมีภมูิล าเนาอยู่ในจงัหวดัสงขลา มีทศันคติตอ่สว่นประสมการตลาดบริการต ่ากวา่ ลกูค้าท่ีมีภมูิล าเนา
ในจงัหวดัอ่ืนๆ 
 

สรุป 
ลกูค้ามีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซ๊นีเพล็กซ์ จังหวดัสงขลา

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นด้านราคาอยู่ในระดบัปานกลาง  สอดคล้องกบังานวิจยัของ สรุเชษฐ  
สภุา (2546)  ท่ีศกึษาเร่ือง “ความพึงพอใจของลกูค้าต่อบริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์   ซีนีเพล็กซ์ ใน
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่”   พบวา่ ลกูค้ามีทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการของโรงภาพยนตร์ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาดด้านบุคลากร ด้านหลกัฐานทางกายภาพ ด้านกระบวนการ  อยู่ใน
ระดบัมาก ยกเว้นด้านราคาและการสง่เสริมการตลาดท่ีลกูค้ามีระดบัทศันคติอยู่ในระดบัปานกลาง  นอกจากนัน้
ยงัพบอีกว่าลกูค้าท่ีมีเพศ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีระดบัทศันคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการใน
ภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั ในขณะท่ีลกูค้าท่ีมี อาย ุการศกึษา รายได้ ท่ีอยู่อาศยั แตกตา่งกนั มีระดบัทศันคติตอ่ส่วน
ประสมการตลาดบริการในภาพรวมแตกตา่งกนั  

 
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

1. ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีลูกค้ามีระดบัทัศนคติสูงสุด 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านหลกัฐานทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ดงันัน้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ควรให้ความส าคัญกลยุทธ์การตลาด
บริการด้านหลกัฐานทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และด้านบุคคล โดยเฉพาะอย่างย่ิงสภาพแวดล้อมทัง้ภาพ
นอกและสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ รวมถึงเคร่ืองมือและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการ 
เช่น เก้าอีน้ั่ง เคร่ืองบริการจ าหน่ายบตัร พืน้ท่ีในการนั่งรอคอยเพ่ือเข้าชมโรงภาพยนตร์ เป็นต้น ท่ีต้องทันสมยั 
ใหม่ สะอาดและสะดวกสบายอยู่เสมอ และควรคดัเลือก จัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้และมีจิตรักการให้บริการ 
รวมถึงการให้ความรู้เก่ียวกับภาพยนตร์ วงการภาพยนตร์ และเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับภาพยนตร์และโรง
ภาพยนตร์ให้กบัทัง้พนกังานและลกูค้า 

2. สว่นประสมการตลาดบริการที่ลกูค้ามีระดบัทศันคติต ่าสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ ด้านราคา ด้านส่งสริม
การตลาด และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดงันัน้ธุรกิจโรงภาพยนตร์ควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านราคาและด้าน
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การส่งเสริมการตลาดให้มีความเหมาะสมหรือสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากขึน้   โดยอาจต้องจัด
ระดบัราคาและส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างกัน ให้กับลกูค้าท่ีมีกลุ่มอายุ การศึกษา รายได้ ภูมิล าเนาท่ีต่างกัน  
เช่น มีการจัดราคาพิเศษส าหรับลูกค้ากลุ่มสงูวยัท่ีมีเวลาว่างท่ีอาจไม่เหมือนกันกับลูกค้ากลุ่มท่ีมีอายุอยู่ในวยั
เรียนหรือวยัท างาน  จดัราคาพิเศษส าหรับกลุม่นกัเรียนนกัศกึษา จดัราคาและบริการระดบัสงูส าหรับกลุ่มลกูค้าท่ี
มีรายได้สงูและลกูค้าท่ีมาจากต่างพืน้ท่ี รวมถึงท าการโปรโมทภาพยนตร์ เช่น จดังานเปิดตวัภาพยนตร์และเชิญ
นกัแสดงหรือผู้ก ากบัมาพบปะลกูค้า ณ โรงภาพยนตร์ในตา่งจงัหวดั 

3. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ควรสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์  รวมถึง
น าเสนอตวัอย่างภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยใช้เวลาสัน้ลง และการน าเสนอตวัอย่างผ่านช่องทางออนไลน์หรือ
รีวิวผ่านทางโซเชียลและโทรทศัน์ 

4. การก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการทัง้ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการนัน้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ควรค านงึถงึความต้องการท่ีแตกต่างกนัของลกูค้าในแต่ละช่วงอายุ และควร
ท าการศกึษาเชิงลกึเก่ียวกบัพฤติกรรม ทศันคติ ความพงึพอใจ และความต้องการของลกูค้าในแตล่ะวยั 
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การรับรู้ของลูกค้าในจังหวัดสงขลาต่อการส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการ  
ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

Customers’ Perception on Integrated Marketing Communication of Siam Commercial Bank, 
Songkhla Province 

 

ศิวกร สังขกุล1 ชลธิดา นุน่สงัข์1 และ อรจนัทร์ ศิริโชติ1* 
Siwakorn Sungkakul1, Chonthida noonsangand1 and Orachan Sirichote1* 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเร่ือง “การรับรู้ของลูกค้าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ

ธนาคารพาณิชย์”  มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ของลูกค้าในจังหวดัสงขลาต่อการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ และ (2) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการธนาคารไทยพาณิชย์ โดยจ าแนกลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศ อายุ  สถานภาพ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าท่ีใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์  
จงัหวดัสงขลา จ านวน  400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึง่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91  
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาคา่ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Independent 
sample t-test และ One-Way ANOVA  ผลการวิจยั พบว่า (1) ระดบัการรับรู้ของลกูค้าในจงัหวดัสงขลาต่อการ
สื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการของธนาคารพาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ (2) ลกูค้าท่ีมีสถานภาพ
ทางครอบครัว รายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ในภาพรวมแตกตา่งกนั 

 

ABSTRACT 
This research aims (1) to study the level of customers’ perception towards integrated 

marketing communication (IMC) of Siam Commercial Bank (SCB) and (2) to compare the customers’ 
perception level towards IMC of SCB by their gender, age, marital status, occupation, income level 
and education level.  The sample is 400 SCB’s customers in Songkhla province. The research 

instrument is questionnaires with  of 0.91.  SPSS was employed for statistical analysis, including 
frequency, percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test and one-way Anova. 
The result reveals that (1) the customers have high level of perception on IMC of SCB and (2) the 
customers with different marital status and income level have different level of perception on IMC of 
SCB.  

 
Key Words: Integrated marketing communication, Siam Commercial Bank, Songkhla  
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ค าน า 
ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในการเป็นตวักลางของการระดมเงินออมเข้าสู่

ระบบการเงิน ช่วยในการจดัสรรเงินทุนระหว่างภาครัฐกบัภาคเอกชน เป็นตลาดเงินและแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ของประเทศส าหรับผู้ประกอบการรายตา่งๆ ได้น าเงินทนุไปใช้หมนุเวียนจนก่อให้เกิดพลงัขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ  

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจธนาคารในประเทศไทยมีแนวโน้มการแข่งขันท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ ด้วย
เหตปุระเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่การรวมตวักันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างเต็มตวั ซึ่งการ
รวมตวักนัของภาคการธนาคารและการเปิดเสรีด้านการธนาคารภายใต้กรอบ AEC จะน ามาสูก่ารแข่งขนัท่ีเข้มข้น
ขึน้ในระบบธนาคารพาณิชย์ของทุกประเทศสมาชิก จากนีไ้ปธนาคารไทยพาณิชย์จะต้องเตรียมพร้อมทัง้การ
รับมือกบัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ในประเทศ และพิจารณาโอกาสท่ีจะขยายธุรกิจไปแข่งขนัในต่างประเทศด้วย ดงันัน้
ธนาคารไทยพาณิชย์จงึจ าเป็นต้องมีการปรับตวัเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร
และรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์กรภายใต้แผน SCB 
Transformation ด้วยการเปลี่ยนแปลงครัง้นีจ้ะเป็นการเปลี่ยนผ่านองค์กร ท่ีจะยกระดบัองค์กรด้วยการพลิกโฉม
งานทุกด้านใหม่ทัง้หมด วางเป้าหมายเป็นองค์กรท่ีได้รับความช่ืนชม เป็น Most Admired Bank ท่ีจะต้องมอบ
ประสบการณ์ทางการเงินท่ีดีท่ีสดุให้แก่ลกูค้า สร้างความสขุในองค์กรให้แก่พนกังาน และมีผลงานท่ีผู้ ถือหุ้นให้
ความไว้วางใจ มุง่สูค่วามเป็นองค์กรท่ียัง่ยืน (การเงินธนาคาร, 2559)  

จากเป้าหมายขององค์กรท่ีกลา่วมาข้างต้น ธนาคารไทยพาณิชย์จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทัง้ในด้านการ
เผยแพร่ข่าวสารของธนาคารและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้ทัง้ลกูค้า พนกังาน และผู้มี
ส่วนได้เสียรู้จักองค์กร ผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมถึงเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในท้ายท่ีสุดจะสามารถสร้าง
ประสบการณ์บริการทางการเงินท่ียอดเย่ียมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) หมายถึง ประสานงานและการรวมความพยายามทางการตลาดขององค์กร และการติดต่อสื่อสารเพ่ือ
ส่งเสริมการตลาดหลายเคร่ืองมือ เพ่ือให้ข่าวสารและภาพลกัษณ์ท่ีสอดคล้องกันและเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  
(Kotler and Keller, 2016)  ในท่ีนีธ้นาคารต้องสามารถประสมประสานการสื่อสารการตลาดหลายเคร่ืองมือ 
ได้แก่ การโฆษณา ประชาสมัพันธ์ การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง เพ่ือส่ง
ข่าวสารเก่ียวกบัองค์การและผลิตภณัฑ์ได้อย่างชดัเจนเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และจบัใจลกูค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ 

ถงึแม้วา่ธุรกิจจะรวบรวมความพยายามในการเสนอสิ่งเร้าซึง่ในท่ีนี ้คือ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ แต่ลูกค้าทุกคนจะกระท าสิ่งต่างๆ เช่น ไปใช้บริการ หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารใดนัน้ 
ขึน้อยู่กบัการรับรู้ของแตล่ะบคุคล การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีลกูค้าเลือก จดัการ และแปลความหมายของ
สารสนเทศอนัเป็นสิ่งเร้า เพ่ือให้กลายเป็นภาพรวมท่ีมีความหมายและสอดคล้องกนั ทัง้นีล้กูค้ารับรู้สารสนเทศ
ตา่งๆ ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ตน อนัได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ และการสมัผสัทางกาย (Kotler and Keller, 2016) 

ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง “การรับรู้ของลูกค้าในจังหวดัสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การของธนาคารไทยพาณิชย์” เพ่ือน าผลการศกึษาในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางในพฒันากลยทุธ์การสื่อสารการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า  ผู้ วิจยัหวงัว่าข้อมลูจากการศกึษาจะส่งผลประโยชน์
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ให้กับสถาบันการเงินและการธนาคารในการสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเร่ือง “การรับรู้ของลูกค้าในจังหวัดสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธนาคารพาณิชย์” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศกึษาระดบัการรับรู้ของลกูค้าในจงัหวดัสงขลา
ตอ่การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ และ (2) เปรียบเทียบระดบัการรับรู้การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการธนาคารไทยพาณิชย์โดยจ าแนกลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ เพศ อาย ุ 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษา  สมมติฐาน คือ ลกูค้าในจงัหวดัสงขลาท่ีมีลกัษณะส่วน
บุคคลประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั มีระดบัการ
รับรู้ตอ่การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของธนาคารไทยพาณิชย์แตกตา่งกนั 

 กลุม่ตวัอย่าง คือ ลกูค้าท่ีใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จงัหวดัสงขลา จ านวน  400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ซึง่มีเนือ้หาแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้(1) แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูส่วนบุคคล 
(2) แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ และ (3) แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัระดบัการรับรู้เก่ียวกับ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนกังาน การส่งเสริมการขาย 
การให้ข่าวและการประชาสมัพันธ์ การตลาดทางตรง  คณะผู้ วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่าง
วนัท่ี 15-25 ตลุาคม พ.ศ. 2559  สุ่มตวัอย่างแบบสะดวก  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ SPSS  สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี 
ร้อยละ คา่เฉลี่ย Independent Sample T-Test และ One-Way ANOVA 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ตวัแปรอิสระท่ีใช้ในการวิจยั คือ ลกัษณะสว่นบคุคลของลกูค้า ได้แก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และระดบัการศกึษา ตวัแปรตามท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ ระดบัการรับรู้ของลกูค้าต่อการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านประชาสมัพนัธ์ ด้านการขายโดยพนกังาน ด้านการส่งเสริม
การขาย และด้านการตลาดทางตรง 
 

Demographic factors
Gender
Age
Marital status 
Occupation
Income level  
Education level

Level of customers’ 
perceived IMC

Advertising
Public relation 
Personal selling
Sale promotion
Direct marketing

Independent variables Dependent variables

 
Figure 1: Conceptual Framework 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 มี
อายุ 21-30 ปี จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สถานะภาพ โสด จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 
ประกอบอาชีพนักเรียน/นกัศกึษา จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ ท่ีต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 และ มีระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50  
 ลกูค้าสว่นใหญ่ มีความถ่ีในการใช้บริการตอ่เดือน 1 ครัง้ตอ่เดือน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
ระยะเวลาในการเป็นลกูค้า เกินกว่า 1ปี แต่ไม่เกิน 5ปี จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 ใช้เวลาในการใช้
บริการเฉลี่ย น้อยกว่า 30 นาที จ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ใช้บริการในช่วงวนัเสาร์ -อาทิตย์และวนั
นกัขตัฤกษ์ จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ใช้บริการช่วง 13.00 – 16.00 น. จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.50 และสว่นใหญ่ใช้บริการประเภทเงินฝาก จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 
 
Table 1  Mean and standard deviation of Customers’ Perception on SCB’s IMC 

IMC 
 

SD Rank 

Advertising 4.09 0.70 1 
Personal selling 4.06 0.61 2 
Sale promotion 3.76 0.65 5 
Public relation 3.83 0.61 4 
Direct marketing 3.96 0.64 3 
Total 3.94 0.47 N/A 

 
จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ระดบัการรับรู้ของลกูค้าในจังหวดัสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาด

แบบบรูณาการของธนาคารพาณิชย์ พบวา่ ลกูค้ามีระดบัการรับรู้ตอ่การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก  เคร่ืองมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีลกูค้ารับรู้เรียงตามล าดบัคา่คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการขาย
โดยพนกังาน ด้านการตลาดทางตรง ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการสง่เสริมการขายตามล าดบั  

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการการรับรู้ของลกูค้าในจงัหวดัสงขลาต่อการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของธนาคารพาณิชย์ จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของลูกค้า พบว่า ลูกค้าท่ีมีสถานภาพทาง
ครอบครัว รายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ในภาพรวมแตกตา่งกนั  ในขณะท่ีลกูค้าท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้
ตอ่การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ลกูค้าท่ีเพศแตกต่างกนั  มีการรับรู้ด้านการขายโดยพนกังานแตกต่าง
กนั  โดยลกูค้าเพศชายมีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการขายโดยพนกังานมากกว่าเพศ
หญิง 

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

500

http://2.bp.blogspot.com/-6969m5-niwo/T_-NtsIP2WI/AAAAAAAABOo/NL_Mg0w-l-Q/s1600/x.jpg


ลกูค้าท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการรับรู้ด้านการการประชาสมัพนัธ์แตกตา่งกนั โดยลกูค้าอายุตัง้แต่ 36 ปีขึน้
ไปมีระดบัการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านการประชาสมัพนัธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆท่ีมีอายุน้อย
กวา่ 

 ลกูค้าท่ีมีสถานภาพทางครอบครัวแตกต่างกนั มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้าน
การโฆษณา  ด้านการขายโดยพนักงาน และด้านส่งเสริมการขายแตกต่างกัน  โดยลูกค้ากลุ่มสถานภาพโสดมี
ระดบัการรับรู้ด้านการโฆษณา  ด้านการขายโดยพนักงาน  ด้านส่งเสริมการขายน้อยกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส 
และแยกกนัอยู่ 

ลูกค้าท่ีมีประกอบอาชีพแตกต่างกัน มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
ประชาสัมพันธ์แตกต่างกัน โดยกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา มีระดับการรับรู้ด้านการประชาสมัพันธ์น้อยกว่ากลุ่ม
อาชีพอื่นๆ 

 ลกูค้าท่ีมีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านส่งเสริมการ
ขายและด้านการประชาสมัพนัธ์แตกตา่งกนั โดยลกูค้าท่ีมีรายได้มากกว่า 20,001 บาทขึน้ไป มีระดบัการรับรู้การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านสง่เสริมการขายและด้านการประชาสมัพนัธ์มากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 

ลกูค้าท่ีมีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการทุกด้าน ได้แก่
ด้านการโฆษณา ด้านการขายโดยพนกังาน ด้านส่งเสริมการขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ด้านการตลาดทางตรง 
ไมแ่ตกตา่งกนั 

 
Table 2  Independent sample t-test and one-way ANOVA result 

 
IMC 

t-test F-test 
Gender 

(t) 
Age 
(F) 

Status 
(F) 

Occupation 
(F) 

Income 
(F) 

Education 
(F) 

Advertising -0.47 1.75 3.40* 1.40 1.83 0.13 
Personal selling 2.72** 1.60 3.16* 0.92 2.02 1.81 
Sale promotion 0.58 1.24 3.15* 2.11 4.02** 1.47 
Public relation -0.20 3.31* 2.87 2.80* 4.52** 0.93 
Direct marketing 1.36 0.66 0.32 1.71 1.48 2.50 
Total 1.05 2.32 3.04* 1.47 4.41** 1.02 

***  Significance at 0.001 
**  Significance at 0.01 
*  Significance at 0.05   
 

สรุป 
 ลูกค้าของในจังหวดัสงขลามีระดับการรับรู้ต่อการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของธนาคาร
พาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประสงค์ วงศ์กิจศกัดา (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง “ความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ใน
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กรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ทัง้ในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก และลกูค้าท่ีมีสถานภาพทางครอบครัว รายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มีระดบัการรับรู้ต่อ
การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการของธนาคารพาณิชย์ในภาพรวมแตกตา่งกนั  
 
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

1.  ธนาคารควรเพ่ิมการรับรู้ของลกูค้าเก่ียวกับการส่งเสริมการขายให้มากขึน้ เช่น ณ ช่วงเวลาท่ีมีการ
จัดท าโปรโมชั่นลดราคา รายการชิงโชคของรางวลัในโอกาสพิเศษ หรือบางฤดูกาลการส่งคูปองส่วนลดให้กับ
ลกูค้าของธนาคารในเทศกาลพิเศษ โดยธนาคารร่วมมือกบัห้างสรรพสินค้าชัน้น า ควรใช้เคร่ืองมือการสื่อสารอื่นๆ
เช่น การโฆษณาทางโทรทศัน์หรือบนไทม์ไลน์ การประชาสมัพนัธ์ ณ อาคารที่ท างานของลกูค้า หรือให้ลกูค้าท่ีเข้า
ร่วมโครงการสง่เสริมการขายถ่ายภาพการเข้าร่วมกิจกรรมและแบ่งปันข้อมลูบนเฟสบุ๊ค เพ่ือให้ลกูค้าได้รับทราบ
ข้อมลู สามารถกระตุ้นการใช้บริการ และเพ่ิมประสบการณ์ระหวา่งลกูค้ากบัธนาคาร 

2.  ธนาคารควรมีการสื่อสารทางการตลาดท่ีเจาะไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจนมากขึน้ เน่ืองจากลกูค้าท่ี
มีสภาพโสด/สมรส รายได้สูง/ต ่า นัน้มีความต้องการออมเงินหรือความต้องการใช้เงินท่ีแตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
ลกูค้าโสด/รายได้สงูอาจสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียว การดื่ม-กิน และจบัจ่ายสินค้านวตักรรมหรือสินค้าฟุ่ มเฟือย 
ในขณะท่ีลูกค้ากลุ่มสมรสแล้วต้องการสร้างฐานะและความมัน่คงในครอบครัวย่อมมีความต้องการบริการทาง
การเงินในรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั   

3.  ลูกค้าอายุตัง้แต่ 36 ปีขึน้ไปมีระดับการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการด้านการ
ประชาสมัพนัธ์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ท่ีมีอายุน้อยกว่า  ดงันัน้กิจกรรมการสื่อสารการตลาดกับลกูค้ากลุ่มอายุ 36 ปี
ขึน้ไปนัน้ควรเน้นการประชาสมัพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือสงัคมในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับกลุ่มลูกค้าท่ีมีอายุ
มากกวา่ 36 ปี เพ่ือคงระดบัความรับรู้ด้านการประชาสมัพนัธ์  

4. กลุม่นกัเรียน/นกัศกึษา มีระดบัการรับรู้ด้านการประชาสมัพนัธ์น้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ ธนาคารไทย
พาณิชย์เมื่อจัดกิจกรรมประชาสมัพันธ์ในมหาวิทยาลัย/โรงเรียน เช่น การมอบทุนการศึกษา เป็นผู้ สนับสนุน
ร่วมกบัสถาบนัต่างๆ ท่ีจดักิจกรรม เปิดสาขาย่อยในมหาวิทยาหรือมีบริการธนาคารอตัโนมตัิ ควรหาวิธีการเพ่ิม
หรือกระตุ้ นการรับรู้ของลูกค้ากลุ่มนี ้ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มท่ีจะกลายเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพของธนาคารใน
อนาคต เช่น ให้ร่วมสนกุโดยการเช็คอินและแชร์ภาพถ่ายระหวา่งการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
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ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานออกก าลังกายในอ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

Service Marketing Mix Influencing Customers’ Decision on Selecting Fitness Center in Mueng 
District, Songkhla Province   

 
ศักราช  สินธนบดี1  ปิยะ  อาด า1 และ อรจนัทร์  ศิริโชติ1* 

Sakkarad  Sinthanabadee1, Piya  Adam1 and  Orachan  Sirichote1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา (1) ระดบัสว่นประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา และ (2) เปรียบเทียบระดบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมี
อิทธิพลตอ่การเลือกใช้สถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาจ าแนกตามเพศของลกูค้า กลุ่มตวัอย่าง 
คือ ลกูค้าท่ีเข้าใช้บริการสถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา จ านวน 400 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และ independent sample t-test  ผลการวิจยั พบวา่ (1) สว่นประสมการตลาดบริการด้านบุคลากรมี
ระดบัอิทธิพลต่อการตดัสินเลือกใช้บริการสถานออกก าลงักายมากท่ีสุด (2) ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดบั
อิทธิพลของสว่นประสมการตลาดบริการในการเลือกสถานบริการออกก าลงักายแตกตา่งกนั  
 

ABSTRACT 
This research aimed (1) to study the level of service marketing mix influencing customers’ 

decision on selecting fitness center and (2) to compare the level of service marketing mix influencing 
customers’ decision on selecting fitness center by their gender.  The sample was 400 customers of 
fitness center in Mueng district, Songkhla province. The research instrument was questionnaires.  
SPSS was employed for statistical analysis, including frequency, percentage, mean, standard 
deviation and independent sample t-test. The result revealed that (1) people dimension of service 
marketing mix had the highest level of influence on decision to select the fitness center and (2) the 
customers with different gender had different level of service marketing mix influencing on decision to 
select the fitness center.  
 
 

 
 
 

Key Words: service marketing mix, fitness center, Songkhla  
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บทน า 
 ปัจจุบันคนไทยเร่ิมหันมาสนใจการออกก าลงักายมากขึน้เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง เน่ืองจากพฤติกรรม
การบริโภคของคนยุคใหม่มกัมีผลเสียต่อสุขภาพ  องค์การอนามยัโลกกล่าวว่าการออกก าลงักายช่วยลดความ
เสี่ยงตอ่การเกิดโรคในกลุม่ร้ายแรงไมต่ิดตอ่ เป็นเหตใุห้จ านวนสถานออกก าลงักายเพ่ิมมากขึน้ในช่วงไมก่ี่ปีท่ีผ่าน
มา (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ, 2559)  
 ธุรกิจบริการสถานออกก าลงักายหรือฟิตเนสนบัเป็นหนึ่งในหลายธุรกิจท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันา
ทัง้อตุสาหกรรมบริการและสง่เสริมสขุภาพของประชาชนในประเทศ  สถานบริการออกก าลงักายหรือฟิตเนสก าลงั
ได้รับความนิยมอย่างมากด้วยกระแสการให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองการดแูลสขุภาพโดยเฉพาะในกลุ่มวยัรุ่นและ
วยัท างานจงึได้รับความสนใจจากนกัลงทนุทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติสง่ผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง   

จงัหวดัสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคใต้ เป็นศูนย์กลางการศึกษา เป็นเมืองท่าท่ีมีอาณา
เขตติดกับประเทศมาเลเซีย จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย มีธรรมชาติท้องทะเลท่ีสวยงาม มี
ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมท่ีน่าสนใจดงึดดูนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดั
สงขลาเป็นจ านวนมาก  ส่งผลให้ธุรกิจประเภทโรงแรม ท่ีพัก ร้านอาหาร และธุรกิจบริการท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึง
ธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลามีการเติบโตและมีจ านวนเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ท่ีเป็นของภาครัฐและเอกชน ทัง้ท่ีมีขนาดเล็กและขนาดกลาง  สถานบริการออกก าลังกายต้องใช้
เทคนิคและกลยุทธ์ใหม่ๆ เพ่ือกระตุ้นผู้บริโภคตดัสินใจเลือกใช้บริการ  หนึ่งในกลยุทธ์หลกัท่ีทางธุรกิจบริการ
เลือกใช้ คือ ส่วนประสมการตลาดบริการ ซึ่งถือเป็นแนวคิดหรือกลยุทธ์หลกัของการจัดการการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม  ส่วน
ประสมการตลาดบริการมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บคุคล กระบวนการ และหลกัฐานทางกายภาพ (อรจนัทร์  ศิริโชติ, 2556)   

จากข้อมลูจากส านกังานสถิติแห่งชาต ิ(2551) รายงานวา่เพศชายออกก าลงักายมากกวา่เพศหญิงในทุก
พืน้ท่ีและทุกช่วงอายุ เราจึงพบเห็นว่าในสถานบริการออกก าลงักายนัน้ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย แต่ในความ
เป็นจริงแล้วปัจจบุนัเพศหญิงจะเป็นกงัวลเร่ืองรูปร่างและความงามมาก  หากสถานออกก าลงักายสามารถดงึดดู
ลกูค้าเพศหญิงให้เข้ามาใช้บริการเพ่ิมขึน้จะสร้างรายได้และก าไรเพ่ิมขึน้  ผู้ วิจยัจึงสนใจศกึษาเร่ือง “ส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา” เพ่ือเป็นข้อมูล
เชิงกลยุทธ์เบือ้งต้นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสถานบริการออกก าลงักายได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
สว่นประสมการตลาดบริการให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้บริการตอ่ไป 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ระดบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกใช้สถานออกก าลังกายในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ (2) เปรียบเทียบระดับส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้สถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาจ าแนกตามเพศของ
ลกูค้า สมมติฐาน คือ ลกูค้าท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีระดบัส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
สถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาแตกตา่งกนั  
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 ประชากร คือ ลกูค้าท่ีใช้บริการสถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ซึง่มีจ านวนมากและ
ไม่ทราบจ านวนท่ีแท้จริง กลุ่มตวัอย่าง คือ ลูกค้าท่ีใช้บริการสถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลา 
จ านวน 400 คน จากตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีเนือ้หาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี ้(1) แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูล
ทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้สถานออกก าลงักาย และ (3) 
แบบสอบถามเก่ียวกับการวัดระดับอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการทัง้ 7 ด้าน โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั  คณะผู้ วิจยัท าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองระหว่างวนัท่ี 14 – 28 ตลุาคม 2559 ใช้
วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวกโดยท าการแจกแบบสอบถามให้กบัลกูค้าของสถานบริการออกก าลงักาย ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัสงขลาท่ีมาใช้บริการในช่วงเวลาท่ีท าการรวบรวมข้อมลูท่ีคณะผู้ วิจยัพบทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจงผู้ ใด
หรือท่ีเรียกกนัวา่พบโดยบงัเอิญนัน่เอง  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ independent sample t-test 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.7 มี
อายนุ้อยกวา่หรือเท่ากบั 25 ปี จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.8 สถานภาพโสด จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.3 มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มีระดบัการศกึษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี จ านวน 321 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.3 
  
Table 1  Mean and standard deviation of fitness’s service marketing mix 
Service marketing mix x̄  SD Rank 

Product 3.10 0.79 2 
Price 3.09 0.91 3 
Place 2.99 0.54 5 
Promotion 1.68 0.62 6 
People 3.12 1.21 1 
Physical evidence 3.10 1.06 2 
Process 3.04 1.25 4 
Total 2.87 0.68 N/A 
 

ลกูค้าส่วนใหญ่เลือกสถานท่ีออกก าลงักายบริเวณท่ีตัง้ใกล้บ้าน/ท่ีพกั เป็นจ านวน 266 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.5 ใช้เวลาในการออกก าลงักายต่อครัง้ 1ชั่วโมง-น้อยกว่า 2 ชั่วโมง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 
การออกก าลงักายจ านวนครัง้ต่อสปัดาห์ 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 เป็นสมาชิก
แบบรายบุคคล จ านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ระยะเวลาการออกก าลงักายไม่เกิน 1 ปี จ านวน 214 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 53.5 ความคาดหวงัจากการออกก าลังกายต้องการรักษาสุขภาพ/ออกก าลังกายตามแพทย์สั่ง 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 และช่วงเวลาท่ีเข้าใช้บริการสถานออกก าลงักาย คือ  16.00-20.00 น. 
จ านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักาย
ของลกูค้าในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลาในภาพรวมระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนประสม
การตลาดบริการด้านบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานบริการออกก าลังกายมากท่ีสุด รองลงมาเป็นด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านหลกัฐานทางกายภาพ ด้านราคา ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และด้านการสง่เสริม
การตลาด ตามล าดบั  

 
Table 2  Independent sample t-test result 

Service marketing 
mix 

Male Female t p 
x̄  SD x̄  SD 

Product 3.16 0.83 3.01 0.71 1.84 .067 
Price 3.32 0.84 2.68 0.88 7.08 .000*** 
Place 3.08 0.51 2.83 0.55 4.58 .000*** 
Promotion 1.70 0.64 1.64 0.58 0.89 .373 
People 3.07 1.29 3.22 1.07 -1.25 .211 
Physical evidence 3.11 1.16 3.10 0.85 0.10 .922 
Process 3.04 1.32 3.04 1.11 0.03 .980 
Total 2.92 0.73 2.79 0.56 2.07 .039* 
***  Significance at 0.001 
**  Significance at 0.01 
*  Significance at 0.05   

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการใน
ภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน  มีระดบัอิทธิพลของส่วนประสม
การตลาดบริการด้านราคาและด้านช่องทางจดัจ าหน่ายแตกต่างกัน โดยลกูค้าเพศชายมีระดบัอิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกสถานบริการออกก าลงักายทัง้ในภาพรวมและรายด้านสงูกว่า
เพศหญิง 

ลูกค้าท่ีใช้บริการสถานออกก าลงักายในอ าเภอเมือง จังหวดัสงขลาทัง้เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
อิทธิพลของสว่นประสมการตลาดบริการในภาพรวมระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลกูค้าเพศ
ชาย มีระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคามากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
หลักฐานทางกายภาพตามล าดับ ส่วนลูกค้าเพศหญิงมีมีระดับอิทธิพลของส่วนประสมการตลาดบริการด้าน
บุคลากรมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านหลกัฐานทางกายภาพและด้านกระบวนการตามล าดบั  ระดบัอิทธิพลของ
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ส่วนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสถานออกก าลงักายด้านราคามีช่องว่างระหว่างเพศชาย
และเพศหญิงมากท่ีสดุ รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (ดตูารางท่ี 2 และภาพท่ี 1) 
 

 
 
Figure 1 Level of service marketing mix influencing male and female customers 

 
สรุป 

ส่วนประสมการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานบริการออกก าลงักายของลูกค้าในอ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลาในภาพรวมระดับปานกลาง ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคลากรมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้สถานออกก าลงักายมากท่ีสดุ  สอดคล้องกบังานวิจยัของเกศมณี  ใจจนัทร์ (2552) ท่ีศกึษาเร่ือง “ปัจจยั
ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” 
พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านบุคคลมีผลต่อการเลือกใช้บริการฟิตเนสมากท่ีสุดเช่นกัน  แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดารัตน์ ลีลายุวฒัน์  (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง “การศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาด
บริการธุรกิจฟิตเนส อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย” พบวา่ สว่นประสมการตลาดบริการด้านหลกัฐานทางกายภาพ
มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกฟิตเนสมากท่ีสดุ  

นอกจากนัน้ผลจากการวิจัยยังพบอีกว่าลูกค้าท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับอิทธิพลของส่วนประสม
การตลาดบริการในการเลือกสถานบริการออกก าลงักายแตกต่างกนั โดยลกูค้าเพศชาย มีมีระดบัอิทธิพลของส่วน
ประสมการตลาดบริการในการเลือกสถานบริการออกก าลงักายสงูกวา่ลกูค้าเพศหญิง 
 
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 

1. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกใช้สถานออกก าลงักายมากท่ีสดุ คือ ปัจจยัด้านบุคคลากร ( ̅  = 3.12)  
ผู้ประกอบการธุรกิจสถานออกก าลงักายหรือฟิตเนสควรเน้นเร่ืองการจดัการทรัพยากรมนษุย์ โดยอาจเร่ิมจากการ
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คดัเลือกพนกังานท่ีมีใจรักในการให้บริการและมีมนุษย์สมัพนัธ์ดี การคดัสรรครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้นัน้แก่ผู้อื่นได้  

2. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สถานออกก าลงักายเป็นล าดบัท่ีสอง คือ ปัจจัยด้านหลกัฐานทาง
กายภาพ ( ̅  = 3.10) ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนเคร่ืองออกก าลงักายมีความทันสมยั มีคณุภาพ และ
เพียงพอกบัผู้ใช้บริการ มีโทรทศัน์บริการเพ่ือความบนัเทิง มีการเปิดดนตรี และตกแตง่สถานท่ีให้ดูทนัสมยั 

3. หากสถานบริการออกก าลังกายเน้นกลุ่มลูกค้าเพศชายควรมีการปรับคุณภาพของบริการให้
เหมาะสมกบัราคา เมื่อเทียบกบัผู้ประกอบการรายอื่นไม่ควรมีราคาค่าบริการท่ีสงูมากนกั (t = 7.08) ท าเลท่ีตัง้
ควรอยู่ใกล้กบัแหลง่ชมุชนเช่น ท่ีท างาน บ้าน หรือโรงเรียน และควรมีระบบการคมนาคมท่ีสะดวกเข้าถึงง่าย (t = 
4.58)  ทัง้นีส้องปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานบริการออกก าลงักายของลกูค้าเพศหญิงในระดบัต า
กวา่เพศชายมาก 

4. หากสถานบริการออกก าลงักายต้องการเพ่ิมกลุ่มลูกค้าเพศหญิง ควรเน้นการมีครูผู้สอนท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ในการให้ค าแนะน าวิธีการใช้เคร่ืองออกก าลงักายและโปรแกรมการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม
ตรงความต้องการของลกูค้า ( ̅  = 3.22)  และจดัสภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในสถานบริการ รวมถึง

อปุกรณ์ตา่งๆ ให้มีความสะอาด ปลอดภยั และทนัสมยัอยู่เสมอ  ( ̅  = 3.1)   
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ความพงึพอใจของตัวแทนจ าหน่ายที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท บอดีส้ลิม บาย 
เอสพลัส จ ากัด 

Distributors’ Satisfaction on Marketing Mix of Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd. 
  

ศดานันท์ ทองหนูนุ้ย1 สราวธุ  บญุธรักษา1 และ อรจนัทร์ ศิริโชติ1* 
Sadanan  Thongnunui1, Sarawut  Boontharaksa1 and Orachan  Sirichote1* 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษัท บอดีส้ลิม บาย เอสพลสั จ ากดั และ (2)  เปรียบเทียบความพงึพอใจของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมี
ตอ่สว่นประสมการตลาดของบริษัทจ าแนกตามภมูิภาค   กลุม่ตวัอย่าง คือ ตวัแทนจ าหน่ายของบริษัท จ านวนคน 
400 คน  สุ่มแบบโควต้าภาคละ 100 คน   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามออนไลน์  วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจยั พบว่า ตวัแทนจ าหน่ายมีความพึง
พอใจตอ่สว่นประสมการตลาดในระดบัมากท่ีสดุ และตวัแทนจ าหน่ายท่ีอยู่ต่างภูมิภาค มีระดบัความพึงพอใจต่อ
สว่นประสมการตลาดของบริษัทแตกตา่งกนั 

 
ABSTRACT 

This research aimed to (1) study the distributors’ satisfaction level towards marketing mix of 
Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd. and (2) compare the distributors’ satisfaction level towards the firm’s 
marketing mix by their regions.  The sample was 400 distributors of Body Slim by SPLUS, Co.,Ltd. 
using quota sampling (100 distributors each regions). The research instrument was online 
questionnaires (Google forms). SPSS was employed for statistical analysis, including frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and one-way Anova. The result revealed that the distributors 
had high level of satisfaction towards the firm’s marketing mix and (2) the distributors with different 
regions had different level of satisfaction towards the firm’s marketing mix.  

 
 
 
 
 
 

Key Words:  Marketing mix, Satisfaction, MLM business 
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บทน า 
เทรนด์สขุภาพของคนไทยท่ีเกิดขึน้ในยคุนี ้คือ การมีรูปร่างท่ีได้สดัสว่น หุ่นดี ผิวขาวใส หน้าเรียว แขนขา

เรียว สิ่งเหลา่นีเ้ป็นพฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปินท่ีตวัเองช่ืนชอบ เกิดความต้องการเกิดความอยากได้อยากมี
อยากเป็นเหมือนบคุคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการบนัเทิง สิ่งเร้าเหล่านีต้่อยอดให้ธุรกิจอาหารเสริมมีอตัราการเติบโตท่ี
เพ่ิมขึน้เป็นทวีคณู  ปัจจบุนัตลาดอาหารเสริมเพ่ือความงาม (Beauty Food) ในประเทศไทยนัน้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่ม
อาหารที่มีศกัยภาพสงูและได้รับความนิยมเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับความนิยมมีจุดขายอยู่ท่ีความสวยใส 
ไร้ริว้รอย และดอู่อนวยัของผิวพรรณ ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้อาหารเสริมเพ่ือความงามประสบความส าเร็จได้นัน้
ต้องมีส่วนผสมท่ีได้รับการยอมรับจากสถาบนัวิจยัท่ีมีช่ือเสียง การตัง้สูตรอาหารท่ีเหมาะสม มีรสชาติท่ีผู้บริโภค
ยอมรับ (ศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2559) รวมทัง้ต้องมีกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดและมีพนกังานขายท่ีมี
ประสิทธิภาพด้วย 

บริษัท บอดี ้สลิม บายเอส พลสั จ ากัด ด าเนินธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงซึง่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม  ธุรกิจขายตรง หมายถงึ การท าตลาดผลิตภณัฑ์ในลกัษณะของการน าเสนอขายต่อลกูค้าโดยตรง ณ 
ท่ีอยู่อาศยัหรือสถานท่ีท างานของลูกค้าหรือผู้ อื่น หรือสถานท่ีอื่นท่ีมิใช่สถานท่ีประกอบการค้า โดยขายผ่าน
ตวัแทนขายตรงหรือผู้จ าหน่ายอิสระชัน้เดียวหรือหลายชัน้ ฉะนัน้ตวัแทนจ าหน่าย พนกังานขายตรง หรือนกัธุรกิจ
เครือข่ายของบริษัทมีความส าคญัย่ิงต่อยอดขายและการเจริญเติบโตของบริษัท  ทัง้นีต้วัแทนจ าหน่าย พนกังาน
ขายตรง หรือนกัธุรกิจเครือข่ายของบริษัทจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษัท  Kotler and Keller (2016) กล่าวว่าองค์ประกอบของส่วนประสมการตลาด (4Ps)  ได้แก่ 
(1) ผลิตภัณฑ์ (Product)  (2) ราคา (Price)  (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ (4) การส่งเสริมการตลาด เป็น
ตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าท่ีมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้ ผู้ วิจัยในฐานะเจ้าของบริษัท บอดีส้ลิม บาย 
เอสพลัส จ ากัด สนใจศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท 
บอดีส้ลิม บาย เอสพลสั จ ากัด” เพ่ือทราบถึงข้อมูลจริงของตวัแทนจ าหน่ายว่ามีความพึงพอใจต่อกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดของบริษัทมากน้อยเพียงใด และจะได้น าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดให้สนองความต้องการของทกุกลุม่ของผู้มีสว่นได้สว่นเสียมากย่ิงขึน้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยันีเ้ป็นวิจยัเชิงส ารวจมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจของตวัแทนจ าหน่าย
ท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท บอดีส้ลิม บาย เอสพลสั จ ากดั และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบระดบัความพึง
พอใจของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมการตลาดจ าแนกตามภูมิภาค  สมมติฐาน คือ ตวัแทนจ าหน่ายท่ี
อาศยัอยู่ในภูมิภาคต่างกัน มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท บอดีส้ลิม บาย เอสพลสั จ ากัด 
ตา่งกนั  กลุม่ตวัอย่าง คือ ตวัแทนจ าหน่าย จ านวน 400 คน สุม่ตวัอย่างแบบโควต้า ภาคละ 100 คน  เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms)  โดยส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยัง
ตวัแทนตัง้แต่วนัท่ี 25 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test  
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 390 คน  คิดเป็นร้อยละ 97.5 

อาย ุ21-25 ปี จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  รายได้ 20,000บาทหรือต ่ากว่า จ านวน 297 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.3  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 228 คนคิดเป็นร้อยละ 57.0
อาชีพพนักงานบริษัท จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0  สถานะภาพโสด จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.5   
 
Table 1  Mean and standard deviation of Body slim by SPLUS’s marketing mix 
Marketing mix    SD Rank 
Product 4.25 0.50 3 

Package 0..4 0.62 8 
Variety 0.44 0.80 18 
Reliability 0.04 0.63 1 
Feedback 0..4 0.70 13 
After sale service 0..4 0.64 7 
Brand 0..4 0.72 12 

Price 4.30 0.53 2 
Price to quality is reasonable  4.29 0.67 9 
Compare with competitors’ price 4.26 0.70 10 
Price list 4.38 0.67 3 
Price line 4.25 0.70 11 

Place 4.33 0.49 1 
Convenience 4.35 0.60 5 
Store location 4.19 0.70 14 
Social media 4.39 0.61 2 
Delivery 4.37 0.64 4 
Coverage 4.34 0.66 6 

Promotion 4.19 0.62 4 
Bonus 4.17 0.72 15 
Billboard and brochure 4.20 0.77 13 
Event 4.11 0.77 16 
Information from web administer 4.25 0.72 11 
Video presentation on YouTube etc.  4.10 0.79 17 
Personal selling 4.29 .069 9 

Total 4.26 0.48 N/A 
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ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นตวัแทนระดบัตวัแทนย่อย จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0  ส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการสัง่ซือ้ 1-3 ครัง้ต่อเดือน จ านวน 322 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5  ปริมาณในการซือ้ต่อครัง้คือ 
10-200 ชิน้ต่อครัง้ จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8  ช่องทางการสัง่ซือ้คือ FaceBook จ านวน 235 คน คิด
เป็นร้อยละ 58.8  

ตารางท่ี 1 แสดงความพงึพอใจของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสมทางการทางของบริษัท บอดีส้ลิม 
บายเอสพลสั จ ากัด พบว่า ตวัแทนมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้าน ช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสดุ รองลงมา ได้แก่ 
ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์  และด้านการสง่เสริมการตลาด ตามล าดบั  

เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ ตวัแทนจ าหน่ายพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดของบริษัทในประเดน็
ความน่าเช่ือถือของสินค้าต่อสายตาของตวัแทนจ าหน่ายมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ การจดัจ าหน่ายสินค้าผ่าน
โซเชียลมีเดียมีความเหมาะสม  การระบรุาคาสินค้ามีความชดัเจน  ในขณะท่ีตวัแทนจ าหน่ายมีความพึงพอใจใน
ประเด็น ความหลากหลายของสินค้าน้อยท่ีสุด รองลงมา คือ การน าเสนอเป็นวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
YouTube, Face Book, Website และกิจกรรมการแสดงสินค้าตามสถานท่ีตา่งๆ ตามล าดบั 
 
Table 2   One-way ANOVA result 

  SS df MS F p 
Product Between Groups 

Within Groups 
Total 

6.97 
92.69 
99.66 

3 
396 
399 

2.32 
.234 

9.93 .000*** 

Price Between Groups 
Within Groups 
Total 

8.77 
104.38 
113.15 

3 
396 
399 

2.92 
.264 

11.08 .000*** 

Place Between Groups 
Within Groups 
Total 

8.43 
87.69 
96.12 

3 
396 
399 

2.81 
.221 

12.69 .000*** 

Promotion Between Groups 
Within Groups 
Total 

10.60 
143.69 
154.28 

3 
396 
399 

3.53 
.363 

9.74 .000*** 

Total Between Groups 
Within Groups 
Total 

7.73 
82.34 
90.07 

3 
396 
399 

2.58 
.208 

12.39 .000*** 

***  Significance at 0.001 
**  Significance at 0.01 
*  Significance at 4.44   
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จากตางรางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของตวัแทนจ าหน่ายท่ีมีต่อส่วนประสม
การตลาดของบริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั จ าแนกตามภมูิภาค  พบว่า ตวัแทนจ าหน่ายของบริษัท ท่ีอยู่
ในภมูิภาคตา่งกนั มีความพงึพอใจในสว่นประสมการตลาดในภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกนั   

ภาพท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจของตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลัส จ ากัด 
จ าแนกตามภมูิภาคกนั พบวา่ ระดบัความพงึพอใจของตวัแทนในแตล่ะภูมิภาคแตกต่างกนั ตวัแทนจ าหน่ายภาค
อีสานและภาคเหนือมีความพงึพอในตอ่สว่นประสมการตลาดของบริษัทสงูกวา่ตวัแทนในภาคใต้และภาคกลาง 
 ตวัแทนในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลางมีระดบัความพงึพอใจในส่วนประสมการตลาดด้านช่องทาง
การตลาดมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านราคาและด้านผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีมีความพึงพอใจต่อส่วนประสม
การตลาดด้านการสง่เสริมการตลาดน้อยท่ีสดุ  สว่นตวัแทนในภาคเหนือมีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาด
ทกุด้านในระดบัมากและมีคา่เฉลี่ยใกล้เคียงกนัทกุด้าน  
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Figure 1 Distributors’ satisfaction by region 

 
สรุป 

 ตวัแทนจ าหน่ายของบริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั มีความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดโดย
ภาพรวมในระดบัมากท่ีสุด และความพึงพอใจต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมากท่ีสุด
รองลงมา ได้แก่  ด้านราคา ด้านการสง่เสริมการตลาด และด้านผลิตภณัฑ์ตามล าดบั  นอกจากนัน้ตวัแทนท่ีอยู่ใน
ภมูิภาคตา่งกนั มีระดบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดของบริษัทแตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคล้องกบังานวิจยั
ของ ลลิตา ทองสวน (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางท่ีมีผลต่อการเลือก
ผลิตภัณฑ์” ท่ีพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอาง เรียง
ตามล าดบัจากมากไปน้อยดงันี ้คือ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านสง่เสริมการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้าน
ราคาตามล าดบั  และตวัแทนจ าหน่ายท่ีอยู่ตา่งภมูิภาค มีระดบัความพงึพอใจตอ่สว่นประสมการตลาดของบริษัท
แตกตา่งกนั 
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ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากผลการวิจยั 
1. ตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละภาคมีความพึงพอใจในส่วนประสมการตลาดในภาพรวมด้านส่งเสริม

การตลาดน้อยท่ีสดุ บริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั ควรพฒันาการสง่เสริมการตลาดท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะ
ภมูภิาค โดยเน้นท าการสง่เสริมการตลาดในภาคกลางและภาคใต้ให้มากย่ิงขึน้ 

2. บริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั ควรมีการน าเสนอผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น YouTube, Face 
book, Web site ให้มากย่ิงขึน้  

3. บริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั ควรเพ่ิมความหลากหลายของตวัสินค้าให้มากขึน้ 
4. บริษัท บอดี ้สลิม บายเอสพลสั จ ากดั ควรเพ่ิมหน้าร้านรูปแบบดัง้เดิมท่ีตัง้อยู่ในท าเลท่ีสะดวก และ

ตวัแทนจ าหน่ายและลกูค้ามองเห็นหน้าร้านได้ชดัเจน 
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A Corpus-based Study of Metadiscoursal Boosters in the Abstracts of Linguistics and Applied 
Linguistics Theses Written in Thailand and in Inner-circle Countries 
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ABSTRACT 

This corpus-based study investigated the use of boosters, markers of certainty used to 
increase the force of propositional content of an utterance, found in the English abstracts of linguistics 
and applied linguistics master theses written in Thailand and in inner-circle countries. A 
representative sample of 80 abstracts of master theses was separately complied and constituted as 
comparable corpora. The abstracts written by the two groups of writers were then compared using 
the well-recognized list proposed by Hyland (2005). The functional analysis together with contextual 
consideration revealed both similarities and differences of the rhetorical behaviors of these two 
groups of authors. Overall, there was a noticeable inclination in the higher use of boosters by Thai 
authors, particularly the verbal category of boosters. The differences of uses might be attributable by 
an awareness of rhetorical necessity in academic writing sensitized by both writer groups as well as 
by a culturally-based norm of academic writing inhered in the disciplinary genre of abstracts of 
theses. The pedagogical implication of this study can be beneficial to academic writing course 
particularly ESL and EFL writing classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: boosters, metadiscourse, abstracts, theses, Applied Linguistics, Linguistics, inner-circle countries 
*Corresponding author; e-mail address: krittaya.ngampradit@gmail.com  
1Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 10900 

517

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



INTRODUCTION 
In academic discourse, writers are usually expected to evaluate their propositions as 

accurately and objectively as possible. However, unavoidably, it is also necessary for writers to 
modify the assertions that they make, mitigate uncertainty of their claims, emphasize what they think 
or believe to be true and correct, and most importantly, convey personal attitudes to readers (Hyland, 
1998). This is asserted by Vazquez and Giner (2009), who view that elements which help contribute to 
manipulative, expressive and/or persuasive purposes of an author (particularly the one where 
authorial force or identity is clearly embedded) should not be viewed ‘inappropriate’ in academic 
discourse. This is because in reality (most) authors appear to use a number of rhetorical resources 
not only to present new information to but also to communicate and interact with their readers. 

Expressing these kinds of personal attitudes, initiating a certain form of interaction with 
readers through text, and manipulating or shaping a certain authorial role, authors are seen to make 
use of what is generally known as ‘metadiscourse strategies”. This often-quoted term ‘metadiscourse’ 
proposed by Hyland (2005) is a cover term used to refer to a set of self-reflective expressions which 
writers generally use to negotiate interactional meanings in a text. They help facilitate writers to 
express viewpoints and to engage with their readers as members of the same discoursal community 
(Hyland, 2005). Metadiscursive strategies are essential to social and interpersonal interaction and 
communication particularly engagements with readers, essentially in academic communicative 
setting (Vazquez & Giner, 2009).  

Considering metadiscourse in academic writing, hedges and boosters are strategic 
categories which are most frequently employed by academic writers, particularly the former which 
have been researched more extensively in the context of academic writing (Vazquez and Giner, 
2009). ‘Hedges’ or mitigating devices such as might, tend, probably are devices writers use to 
reduce the strength or force of an expression and/or a proposition by means of expressing 
tentativeness and possibility. In contrast, ‘boosters’ or ‘emphatics’ in the sense of Kaplan (1997) and 
Bondi (2008) are ‘markers of certainty’, e.g. definitely, certainly, obvious, sure, and demonstrate, 
which writers use to increase or emphasize the force of an utterance or a proposition by expressing 
conviction and/or asserting a proposition with confidence (Holmes, 1995; Hyland, 1998). Abdi (2002) 
added that with the help of boosters, alternative viewpoints as well as readers’ negotiating space are 
seen to be accordingly closed off. 

However, there are only a few studies paying attention to boosters. This is asserted by Bondi 
(2008), who stated that the semantic features and pragmatic functions of emphatics deserve closer 
scrutiny. More scantly, the available studies that address boosters appear to deal with persuasive 
texts such as advertising investigated by Fuertes-Olivera et al., 2001; newspaper editorials studied by 
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Dafouz-Milne, 2008; and, especially prevalently, research articles and essays (e.g. Vázquez & Giner, 
2009; Serholt, S., 2002; and Guangwei Hu & Feng Cao, 2011, cited in Vázquez & Giner, 2009). Very 
few studies, except Hyland’s exceptional work conducted in 2004, have addressed to another 
important genre of academic writing, namely, ‘theses and/or dissertations’ which are part of the 
frequently revisited genre of academic discourse by research activities and scholarly professionals. 
Consequently, I, therefore, aim to fulfill this obvious lacuna. 

In response to the missing research point mentioned above, this study aims at exploring 
cultural and genre-based influences on the use of boosters by comparing the abstracts of master 
dissertations in Applied Linguistics and/or Linguistics fields, written by native and non-native 
academic postgraduates—where the former is the English-as-a-mother-tongue users whose countries 
of origin are the UK, the US, New Zealand, Australia, and Canada. Accordingly, this study seeks to 
address the following research questions: What are the similarities and differences of boosters 
employed in the abstracts of master theses in (applied) linguistics written by graduate students in 
Thailand and those in inner-circle countries? 

 
METHODOLOGY 

2.1 Constructing Comparable Corpora 
With regard to the construction of (equivalent) corpora, the abstracts of master theses written 

from 2004 to 2014 by native and non-native academic writers of English were complied. The 
abstracts written by native English writers (speakers), NSPsAbs henceforth, were drawn from those 
who are from the five (inner-circle-residing) countries, as mentioned above. Totally, there are 40 
chosen-at-random abstracts, 8 drawn from each of those five countries; the number of English words 
of the first corpus is 11,546 words in total.  

Similarly designed, another corpus constitutes randomly chosen abstracts of theses of the 
Thai writers), NNSPsAbs hereafter, with the total length of 11,706 words. Each of the 8 in 40 abstracts 
were drawn from five leading universities in Thailand according to the QS University Rankings whose 
ranking was based on important criteria such as ‘academic reputation’, ‘papers per faculty’, and 
‘citations per paper’. Those 5 universities are Mahidol University <MU>, Chulalongkorn University 
<CU>, Thammasat University <TU>, Kasetsart University <KU>, and King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi <KMUTT>, respectively. Pertaining to the topics of the Linguistics and/or 
Applied Linguistics theses selected, they are varied. Yet, all of the theses’ topics are still considered 
consistent as they all belong to the realms of the mentioned fields, where Applied Linguistics 
exclusively includes Co, contrastive linguistics, language assessment, discourse analysis, language 
pedagogy, SLA, lexicography, corpus-linguistics, stylistics, pragmatics and translation. As an overall 
picture, Table 1 summarizes the information about the two corpora. 
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Table 1  Profile of Corpora Constituting Native English Speakers (NSPsAbs) and Non-native English 
Speakers’ (NNSPsAbs) Abstracts of Master Theses 

Corpus No. of Abstracts No. of English words 
NSPsAbs    40 (AUS 8; USA 8; UK 8; NZ 8; and CAN 8) 11,546 
NNSPsAbs    40 (MU 8; CU 8; TU 8; KU 8; and KMUTT 8) 11,706 

2.2. Operationalizing ‘Boosters’ 
Based on the model of metadiscourse, definitions as far as related concepts of boosters 

proposed by Hyland (2005), whose framework on (hedges and) boosters has been extensively relied 
on by a larger number of researchers and considered thoroughly inclusive and clear (see Hyland, 
1998; Clemen, 1997; Crismore & Markkanen, 1997; Crismore & Vande Kopple, 1998; Crompton, 
1997; Markkanen & Schröder, 1997; and Myers, 198, cited in Vassileva, 2001; Vázquez & Giner, 
2009), a proposed list of adverbs, adjectives, verbs and modal verbs on boosters was adopted for 
the analysis. Together with the help of a concordance program ‘AntConc 3.4.3’ (Anthony, 2014) and 
CLAW Tagger, a program-based website offering a freely-used part of speech tagging, boosters as 
presented in their original context will then be decoded at ease and, thus, ready for interpretation. 
The following table exhibits all boosters used as a framework for analyzing the data of this study: 

 

Table 2  List of Booster Devices (Hyland, 2005) 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

The results of quantitative and qualitative analyses are presented by selecting the most 
prominent features where boosters were used similarly and/or differently by the two writer groups. 

 
 
 
 
 

Figure 1  Academic Culture-based Frequencies of Booster Deployment of Two Writer Group 

 List of Boosters and Grammatical Sub-types Total (N) 63 

Advs 
actually, always, certainly, conclusively, decidedly, clearly, definitely, obviously, 
really, surely, evidently, undeniably, undoubtedly, in fact, indeed, never, truly, 
of course, no doubt, without doubt, *beyond doubt, *incontrovertibly, 
*indisputably, *undisputedly 

24 

Adjs certain, obvious, clear, definite, sure, true, evident, undeniable, doubtless, 
*incontestable, *incontrovertible, *indisputable 12 

Verbs 
believe, believed, believes, demonstrate, demonstrated, demonstrates, 
establish, established, find, finds, found, know, known, prove, proved, proves, 
realize, realized, realizes, show, showed, shown, shows, think, thinks, thought 

26 (9 
lemmas) 

Modal Must (possibility) 1 
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Table 3  Overall Distribution of Boosters in the Two Corpora 

  
 
 

 

With regards to the results revealed in the two corpora, it is, firstly, interesting to note that 21 
boosters out of 63 were not found to be used in any corpus (e.g. incontrovertibly, indisputably, 
undisputedly, incontestable, incontrovertible, and indisputable). Also, as shown in Table 3 and in 
each individual corpus, it is seen that a total of 67 boosters were found in NNSPsAbs while verbal 
category was the most frequently used type of boosters with the frequency of 54 times. Contrastively, 
adverb(ial) and adjectival categories are, contrastively, less frequently used types with 8 and 4 times 
respectively. There was not much difference in the native writer group; that is, 61 boosters were found 
to be used in the abstracts of theses in NSPsAbs while, again, the sub-type verbal boosters were 
employed to the largest extent with the frequency of 49 times in comparison to adjectival and 
adverb(ial) groups which were used less, 4 and 5 times respectively. For another resemblance, the 
least frequently used category of booster employed by both groups employed is Modal verb in which 
the word ‘must’ was used only once in each of the corpora.  

As a whole, these indicate that when writing abstracts, L1 Thai authors used more boosters 
than their native counterparts. That is to say, Thai writers appeared to express more certainty and 
attitudes. With the use of boosters, a proposition is either asserted or a conviction is rhetorically 
stressed (Meyers, 1994, cited in Abdollahzadeh, 2011). In relation to an affective aspect, they help 
mark an involvement with readers, stress the shared information, involve the group members as far as 
initiate engagement with the readers (Hyland, 1998). Based on the figures above, it could be stated 
that non-native English writers attempted to establish an interaction between a writer and readers by 
resorting to such set of interpersonal devices (boosters in this case) with an expectation to create 
interpersonal effects between a text producer and message receivers. What is more, the findings may 
also imply that NNSPs were more aware of their non-native-like proficiency, more variation of word 
use, and of the existence of rhetorical strategies necessary in the process of text producing. They, 
thus, tried to generate a dialogic interaction with their readers by means of assertive language so as 
to gain acceptance for their result claims as far as to persuade their readers, in a more convincing 
manner, into acknowledging the validity of the arguments they made and presented in their abstracts. 
These elaboration can be illustrated by the following extracts: 

[These figurative devices are effective devices of persuasion because they give clear images 
of places and their comparisons do not lessen the credibility of the sources.] <NNSPsAbs#Adjs> 

Booster (sub-types) NNSPsAb NSPsAb 
Adverb(ial)s (n) 8 6 
Adjectives (n) 4 5 
All lemmatized Verbs (n) 54 49 
Modal verb 1 1 
Total (no. of tokens) 67 61 
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[The ASEAN Community will be soon established in 2015 and thus the ASEAN Economic 
Community (AEC) will surely receive great interest.] <NNSPsAbs#Advs> 

 

Together with an interpretive discussion, the following represents the distribution of verbal 
boosters which are the most frequently used grammatical category in the abstracts of theses of both 
writer groups. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figure 2  Frequencies of Verbal Boosters in the Two Cross-Academic Cultural Corpora 
 

According to the results in Figure 2, it is seen that the two corpora show some resemblance. 
That is, the most frequently used verbal boosters, the least frequently used ones as well as non-use 
items were shared in the abstracts of the two writer groups. To elaborate, the two groups appeared to 
use the lemma ‘show’, ‘find’ and ‘demonstrate’ more frequently—even though the present plural forms 
(without –s morpheme) of the lemma ‘find’ was not used by NSPs and, likewise, the present singular 
form (with –s morpheme) of the lemma ‘demonstrate’ was not found to be used in NNSPsAbs. 
Similarly, verbal boosters which were not employed by the two groups at all were the verb forms 
‘know’, ‘proved’, ‘realize’, ‘realizes’, ‘thinks’, and ‘thought’. For the verb forms ‘realizes’, ‘thinks’, this 
might be due to the fact that the third person pronouns i.e. he, she, and it in this case might not be 
considered appropriate to be used with these two verbs, particularly in the conventionally and 
structurally content-governed genre like abstracts. The following represents the extracts drawn from 
each of the corpora to illustrate the most frequently used verbal boosters ‘found’; ‘showed’ (selected 
only the most frequently used form of a single lemma); and ‘demonstrate’, respectively. 

[The results confirmed that over fifty percent of the subjects had some vocabulary 
deficiencies that would hinder their academic progress. Teaching English in non-English 
environments has been found problematic…] < NNSPsAbs#Vs> 

[On the basis of these results, various generalisations are made about the relevance of 
different kinds of syntactic processes to the determination of emergence order. In particular, c-
structural complexity and thematic structure are found to be factors most significantly associated with 
later emergence times.] < NSPsAbs#Vs> 
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[Likewise, it was found that their ages, gender were not associated with their test anxiety 
levels.  However, the findings showed a significant association between their numbers of test taking 
time and their test anxiety levels. The result of this research would be applied to…] < NNSPsAbs#Vs> 

[Results for the L2 English study also showed that the syntactic properties were acquired but 
the specificity distinction -of the LI was transferred into the L2. Results demonstrate that problems 
with specificity occur in both directions as predicted by the theory of Optionality.] < NSPsAbs#Vs> 

[I demonstrate that Canadians, regardless of sex or education level, prefer the more 
grammaticalized forms of actually; in the UK, the more grammaticalized use is less common, though 
some young men are leading a shift to the more grammaticalized pattern.] < NSPsAbs#Vs> 

 

A close examination of all verbal boosters presented in the abstracts of theses of the two 
groups helped show both similarities and differences between them in terms of rhetorically strategic 
use of boosting markers. That is to say, both Thais and native speakers of English employed the verb 
forms ‘found’ and ‘showed’ in a similar way; that is, they featured the word ‘found’ in both ‘active and 
passive’ structures and the verb form ‘showed’ much more in ‘active’ construction with inanimate 
subjects like ‘the results’, ‘the findings’ and ‘the study’. However, both groups of academic writers 
obviously differed in the way the verb form ‘demonstrate’ was employed. That is to say, NSPs 
appeared to commonly use the first person pronoun ‘I’ as the subject for the verbal booster 
‘demonstrate’ [In addition, I demonstrate that the positioning of adverbs…] < NSPsAbs#Vs> 
whereas Thai authors did not use the self-mention pronoun ‘I’ for the verb ‘demonstrate’. Actually, this 
is the case for every verbal booster. Thai writers, on the other hand, seemed to just display common 
knowledge in support of the findings they discovered.  

This coincides with Hinkel’s statement (Hinkel, 2003) about preferred writing cultures of Asian 
writers. It was alluded, based on a great deal of research that Asian writers tend to prefer rhetorical 
strategies in indirect and more cautious styles when they come to express their opinions. On the other 
hand, overt display of confidence and ownership of freely-flow ideas are inculcated and not 
considered inappropriate in the west (Crismore et al., 1993), thereby seeing the overt individualism 
much more often in NSPsAbs. All in all, both groups of writers appeared to make recourse to a wide 
range of verbal boosters more frequently than the rest of other grammatically-based boosters like 
adjectives, adverbs and modal verb. Both author groups made use of verbal boosters to achieve a 
number of purposes i.e. stressing the significance of their findings as far as contributions of the 
studies; incrementing the credibility of the knowledge as a result of their study; emphasizing the 
results yielded in order to persuade/initiate the readers’ positive engagement into their findings; and 
convincingly announcing the results of their findings. 
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CONCLUSION 
Overall, this study has shown that in expressing certainty, attitudinal belief and conviction 

toward a proposition/statement when writing academically, Thai authors tended to use more boosters, 
except for the adjectival category which was used slightly lesser, than their native counterparts. 
Furthermore, it shows that the communicative purpose and conventionality of different academic 
communities based on different cultures tends to affect the degree of authorial flexibility and 
engagement with readers realized by many linguistic resources as in this particular case of boosters. 
Investigating the linguistic realization of rhetorically functional use of boosters in the genre of 
abstracts of theses with a focus on (applied) linguistic disciplinary can provide us with valuable clues 
to the culturally-influenced conventions of persuasive, manipulative, and argumentative academic 
writing in English. The norm, general expectation and conventionally academic practices of particular 
culture and a particular professional community are seen to be influentially linked with the way 
authors present themselves, negotiate their arguments and propositions, and initiate engagements 
with their respective readers through their writing (Abdollahzadeh, 2011). 
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ABSTRACT 
This study presents an analysis of the functional categorization of four-word lexical bundles in 

100 written-speech discourses delivered by 10 ASEAN key persons (ASEAN KPs) whose written 
speeches corpus consisted of 143,692 tokens or running words. A corpus of 100 written-speech 
discourses was created to analyze three aspects: 1) functional categorizations of four-word lexical 
bundles frequently employed in the written speeches; 2) types and frequencies of lexical bundles 
frequently used; and 3) different use of lexical bundles between EFL and ESL ASEAN KPs. The 
findings reveal that three types of lexical bundles were employed as shown in percentages: 
‘referential expressions’ (248 types, 43.89%), ‘stance bundles’ (237 types, 41.95%) and ‘discourse 
organizers’ (80 types, 14.16%). ‘Discourse organizers’ were rarely apparent in EFL and ESL ASEAN 
KPs’ written-speech discourses. ‘Stance bundles’ were highly used by ESL ASEAN KPs whereas the 
EFL group frequently used ‘referential expressions’.  
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INTRODUCTION 
 As a means of international communication, regarding the Association of South East Asian 
Nations (ASEAN) context, English has been mainly used for communication in everyday life situations, 
e.g. delivering national as well as international speeches, facilitating international trade, dealing with 
operational diplomacy, handling business correspondence, and so forth. In addition, the ASEAN key 
persons (ASEAN KPs) use English as a foreign language (EFL) and a second language (ESL) to 
convey their messages amongst Asian and global communities. These key persons have to make the 
best of English to internationally convey their political policies effectively so that both ASEAN and 
world communities can precisely comprehend the gist of their messages.  The main purpose of this 
study is to address the formal register: ASEAN Economic Community (AEC) written speeches 
delivered by ten ASEAN KPs. 
 In order to convey an effective message to their national and international audience, ten ASEAN 
KPs from Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, 
Thailand, and Vietnam are certainly aware of the importance of both written and spoken messages; 
hence, each text has been organized and produced correctly regarding linguistic features and word 
choices. In terms of differences between the two groups of ASEAN KPs: EFL and ESL written 
speeches apparently differ.  According to Nelson (1985:245), factors making EFL speakers different 
from ESL non-native speakers’ communication are the degree of vocabulary, stylistic features, 
discourse arrangement, and speech functions.  
 Since ten ASEAN KPs use both EFL and ESL to communicate their messages, it is clearly seen 
that English written/spoken texts presented by Cambodia, Indonesia, Laos, Thailand, and Vietnam, 
where English is used as a foreign language (EFL), differ from the rest: Brunei, Malaysia, Myanmar, 
the Philippines, and Singapore, where English is their second language (ESL) and is regularly used 
as an official language.  
 In particular, the degree of vocabulary associated with lexical bundles (cohesive devices) 
employed by the key persons of both groups, are interesting and worth examining to establish how 
differently the lexical bundles have been used in the EFL and ESL written speeches, (Clark, 1974; 
Peters, 1983; Wong, 1976) since there was little research which investigated whether writers from 
different nationalities employed lexical bundles differently (Karabacak and Qin: 2013). Importantly, it 
is then widely recommended that foreign language learners and second language learners should 
develop the matter of lexical bundles, which is regarded as formulaic language (lexical bundles) 
since the failure of using them creates some barriers in communication (Millar, 2011:129). 
 Lexical bundles, which show the use of language in terms of fixed and semi-fixed multiword 
combinations in corpus linguistics, help speakers or writers to have communicative competence and 
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to understand as well as construct discourse since researchers affirm that professional writers 
intentionally employ lexical bundles to establish solidarity and distinguish themselves as proficient 
writers (Cortes, 2006). Used as the framework of this study, Biber et al.’s (2004) lexical bundles are 
defined as sequences of word forms that commonly go together in natural discourse. There are three 
functional lexical bundles, i.e. stance bundles, referential expressions, and discourse organizers. 
These lexical bundles play an important function in individual register and can identify different texts 
across registers. According to Biber and Barbierei’s (2007) claim, lexical bundles are differently used 
in each register and the communicative purposes.  
 Many previous studies concerning lexical bundles were conducted in various registers such as 
lexical bundles in journalistic discourse (Dastjerdi and Rafiee, 2011, Rafi nd Tavakoli, 2011), in 
academic writing (Pang, 2010, Csomay, 2013). Lexical bundles have been found in different text 
types (written and spoken texts) or in different genres. For example, a stance bundle may be used 
more in spoken discourse whereas a referential expression may be more dominant in written 
discourse. However, there is only a handful study of using lexical bundles in written speeches by non-
native speakers of English when they write or speak in English (Bal, 2010: 2). Therefore, the 
researcher attempts to examine types of four-word lexical bundles, investigate how often lexical 
bundles, regarding Biber et al. 2004, have been employed, and how much difference there is using 
lexical bundles between EFL and ESL ASEAN key persons' written speeches. Therefore, this study 
focuses on the discourse analysis involving various genres such as Economics, Education, 
Inauguration ceremonies, Politics, and the World Environment since the speeches can present the 
image of national key persons and enhance their power (Toye, 2011: 178). 
 
RESEARCH QUESTIONS 
1. How frequently are functional categorizations of four-word lexical bundles found in ESL and EFL 
ASEAN key persons’ English corpus written speeches? 
2.  Which types of four-word lexical bundles have been used in EFL and ESL ten ASEAN key persons’ 
English corpus written speeches? 
3.  To what extent was the use of four-word lexical bundles utilised differently between EFL and ESL 
ASEAN key persons in English corpus written speeches?    
 
SIGNIFICANCE OF THE STUDY 
1. The findings could help EFL and ESL learners develop their lexical bundle knowledge in order to 
effectively master them communicatively in either written or spoken discourse. 
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2. The findings could be helpful for EFL/ESL teachers, learners, and researchers, in particular how to 
use lexical bundles effectively in written and spoken texts in real situations. 
3. The findings could expand any future researchers’ interests in lexical features study, which could 
lead to other research in corpus study and other related fields. 
 
DEFINITION OF TERMS 
 By corpus analysis we mean the analysis of four-word lexical bundles which appeared in 100 
written speeches delivered by ten ASEAN key persons. The written speeches were analyzed by using 
Wordsmith tools to help find out the cluster of words. The bundles found in the corpus of 10 ASEAN 
key persons were categorized based on Biber’s (1999) lexical bundles categorizations.  
 Lexical bundles mean sequences of word combination that commonly go together in natural 
discourse (Biber et al. 1999) and often identified as a particular register such as academic writing, 
textbooks, conversation, and so on. They are grouped into three types namely stance bundle, 
referential expression, and discourse organizer (Biber et al. 2004). 
 Stance bundle refers to a four- word group that states attitude, judgment, and perspective of the 
writer in terms of certainty or uncertainty, ability, desire, obligation/ direction, or personal - impersonal 
way, e.g. a great pleasure to, I would like to, and so on. 
 Referential expression is a four-word group related to a given attribute, a condition, number, 
amount, size, or quantity, including information about time and place, e.g. in the area of, in the spirit 
of, by the end of, for the first time, and so on. 
 Discourse organizer functions as composing and structuring the text itself in terms of topic 
introduction/ focus, and topic elaboration/clarification, e.g. on the other hand, nothing to do with, let’s 
have a look, and so on. 
 

MATERIALS AND METHODOLOGY 
 Research design is divided into four sections. The first section includes the research 
procedures. In the second section, materials related to data collection are elaborated. The corpus 
tools are described in the third section. The fourth section explains how to analyze the data. 
 
1. Research Procedures  
 In order to conduct the main research, the researcher designed five processes shown as follows: 
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Figure 1 Data Processing: five research processes 
 

 According to the processes shown in Figure 1, the researcher firstly browsed at the ASEAN 
government websites providing the 10 ASEAN key persons’ written-speeches concerning four topics: 
Economics, Politics, Social, and Education; then 100 written speeches (WSs) were purposively 
gathered. Secondly, all WSs document were changed into Plain text files and later analysed by 
WordSmith (6.0) and AntConc (3.2.1) Tools. The former was employed to determine three aspects: 
words statistics; type/token ratio of running words; and word frequency. The latter, AntConc 
concordance 3.2.1, which is a freeware corpus analysis toolkit for concordancing and text analysis 
was implemented to find out top 50 of words frequency lists of four-word lexical bundles. Thirdly, 
three applied linguists were asked to confirm the types of four-word lexical bundles obtained from the 
100 written speeches. Their agreement in confirming the types of the overall four-word lexical bundles 
is 90-95%. After that, the four-word lexical bundles were classified according to Biber’s (2004) 
category. This showed how EFL and ESL ASEAN KPs differently employed lexical bundles in their 
written speeches. Lastly, the four-word lexical bundles were grouped into percentages according to 
the similar and different use of those bundles with respect to the EFL and ESL ASEAN KPs’ written 
speeches.  
2.  Materials and Data Collection 
 Ten ASEAN key persons’ 100 written speeches were purposively selected from 2011 to 2015. 
They were downloaded from 10 ASEAN governmental websites, i.e. a) the Ministry of Foreign Affairs 
& Trade of Brunei Darussalam website, b) the Ministry of Foreign Affairs & International Cooperation 
of Cambodia website, c) the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia website, d) the Ministry of Foreign 
Affairs of Lao PDR website, e) the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia website, f) the Ministry of 
Foreign Affairs of Myanmar website, g) the Department of Foreign Affairs of the Philippines website, h) 
the Ministry of Foreign Affairs of Singapore website, i) the Ministry of Foreign Affairs of Thailand 
website, and j) the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam website. They were collected as purposive 
samples in this study, and they were used to compile the ASEAN key persons’ 100 written speeches 
corpus (ASEAN-WS corpus). 
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 A few examples of written speeches extracted from the authentic materials delivered by EFL and 
ESL ASEAN key persons are illustrated as follows: 
Example 1: ESL (Singapore)  
Transcript of Prime Minister Lee Hsien Loong's Speech at the 11th China-ASEAN EXPO Opening 
Ceremony on 16 September 2014 
I am very honoured to be here for the 11th China-ASEAN Expo (CAEXPO). Having last attended the 
3rd China-ASEAN Expo in 2006, I am very happy to see how the CAEXPO has grown in scale. I am 
also delighted to see how much Nanning has developed and changed in the last eight years. 
(Types: Stance bundles) 
Example II: ESL (Lao PDR) 
Welcome Remarks and Report on ATF 2013 hosting by Prof. Dr Bosengkham Vongdara, Minister of 
Information, Culture and Tourism, Chairman of ATF (Vientiane 20 January 2013) 
Ladies and Gentlemen 
 First of all, on behalf of the Organizing Committee of the ASEAN Tourism Forum and ASEAN Travel 
Exchange (ATF 2013), … 
(Type: Referential expression) 
Example III: EFL (The Philippines)  
Statement of Sec. Balisacan on the 2014 Q3 Performance of the Philippine Economy - November 
27, 2014 PSA-NSCB Operations Room, Makati City 
On the other hand, public construction contracted from a double-digit growth of 19.1 percent to -6.2 
percent. 
(Type: Discourse organizer) 
 

3.  Research Instruments 
 In this study, the researcher utilized two instruments: WordSmith Tools version 6.0 and AntConc 
version 3.2.1. The former, developed by Mike Scott, was used to analyse words in the 100 ASEAN-WS 
focusing on types, tokens, frequency and concordance. The researcher also employed Laurence 
Anthony’s AntConc 3.2.1, which is a freeware corpus analysis online device for analysing the 100 
ASEAN-WS to identity four-word lexical bundles. 
 

4.   Data Analysis 
 WordSmith (6.0) and AntConc (3.2.1) tools were used to generate word lists according to 
frequency order for lexical comparison of 100 written-speech discourses. In data processing, the 
frequency and distribution of all word types in the ASEAN KPs’ corpus were first determined in order 
to identify their frequent use of four-word lexical bundles. The researcher further tabulated the types 
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of lexical bundles frequently used in a reliability-rating Table. Three applied linguists were asked to 
rate all four-word lexical bundles used.  
 

RESULTS AND DISCUSSION  
1. Statistical Analysis of the ASEAN KPs’ Corpus 
 Table 1 shows the statistics or the output of the lexicon extraction program, showing the size of 
the lexicon produced from the ASEAN KPs’ corpus. 
 According to the data tabulated in Table 1, the overall corpus size comprises 143,692 tokens or 
running words. The total number of word types is 9,935 words in the corpus; a recurrent word is 
counted only once. 
   Table 1 Statistical Analysis of ASEAN-KPs’ corpus 

Details                               Overall 

Tokens 143,692 

*Word Types 9,935 

Type/Token Ratio 1:14.46 

 *A token which occurs more than once in different positions was counted as one word type. 
 Regarding the whole corpus, the ratio of types/tokens is 1:14.46. The ratio indicates that the 
same word is repeated on average after the 14th count of running words throughout the corpus. 
 
2. Functional categorizations  
 Table 2 illustrates the four-word lexical bundles frequently employed in the written speeches. 
  
Table 2 Functional categorizations of four-word lexical bundles 

Functional Type % 

Referential expressions (EFL, ESL) 248 43.89 

Stance bundles (EFL, ESL) 237 41.95 

Discourse organizers (EFL, ESL) 80 14.16 

Total 565 100 

  The three applied linguists agreed and selected 565 items of the four-word Lexical bundles 
categorized as: ‘referential expressions’ (248 types, 43.89%), ‘stance bundles’ (237 types, 41.95%) 
and ‘discourse organizers’ (80 types, 14.16%) respectively. 
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 3. Types and frequencies of four-word lexical bundles  
 The frequencies of four-word lexical bundles were tabulated below. 
 
 Table 3 Types and frequencies of four-word lexical bundles 

Four-word lexical bundles Lexical Bundle Types Frequencies 
Stance (e.g. I would like to; I am pleased that, etc.) 237 519 

Referential (e.g. a member of the, a religion of peace, etc.) 248 372 

Discourse (e.g. all the compatriots who; a clear sense of, etc.) 80 101 

Total 565 992 
  
 The three applied linguists agreed and selected 565 items types and frequencies of four-word 
lexical bundles as: ‘referential expressions’ (248 types, Freq.372), ‘stance bundles’ (237 types, 
Freq.519) and ‘discourse organizers’ (80 types, Freq.101) respectively. 
 
4. Different use of four-word lexical bundles  
 According to Figure 2, the line graph shows the percentage of ESL and EFL ASEAN key persons’ 
different uses of four-word lexical bundles.  
 

 
Figure 2 Different uses of lexical bundles between ESL and EFL ASEAN Key Persons  
 
        According to the line graph, the different use of lexical bundles between ESL and EFL ASEAN 
KPs can be summarised: ‘stance bundles’ (ESL 24.95 %, EFL 14.15%); ‘discourse organizers’ (ESL 
9.23 %, EFL 5.50%), and ‘referential expressions’ (ESL 24.36 %, EFL 21.81%). 
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CONCLUSION  
 According to the data obtained, it can be concluded that all types of lexical bundles: ‘stance 
bundle’, ‘discourse organizer’, and ‘referential expression’ were highly used and frequently found in 
ESL ASEAN KPs written speeches. The ‘discourse organizers’ were the least found in both ESL and 
EFL ASEAN KPs’ written-speech discourses or non-native speakers’ (ASEAN) political register. This 
supported previous studies conducted by Chan, Kashiha, and Tan (2014); Csomay (2013); Jablonkai 
(2009); Vongsilodkul (2015) in finding that discourse organizers were the least used in group 
discussion, in classroom discourse, in online news (regarding the EU), and in written speeches 
(regarding the World Economic Forum). It is suggested that ESL and EFL ASEAN KPs mainly focused 
on the audience's attention more than creating coherences in both written and spoken discourses 
since each functional lexical bundle is differently served in individual registers.  In addition, the 
findings from this study are likely to help raise EFL and ESL learners’/users’ awareness of how to 
effectively employ different types of lexical bundles as natural linguistic devices to meaningfully serve 
their communicative purposes in both written and spoken discourses. 
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ปัญหากฎหมายอันเก่ียวด้วยเดก็ที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
เม่ือชายหรือหญิงคู่สมรสถงึแก่ความตาย 

The Legal problems of posthumous reproduction 
 

วิณัฏฐา  แสงสุข1* 

Winatta  Saengsook1* 

 
บทคัดย่อ 

 เมื่อคู่สมรสสามารถให้ก าเนิดบุตรภายหลงัการตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เพราะเหตเุทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้เซลล์เจริญพันธุ์ของตนเองหรือผู้บริจาค ท าให้เกิดประเด็น
ทางกฎหมายตามมาไมว่า่จะเป็นปัญหาอนัเก่ียวด้วยการพิจารณาสิทธิความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย สิทธิ
ในการเข้ารับมรดกของเดก็ ประเดน็เก่ียวด้วยศีลธรรมจริยธรรมความเหมาะสม และระยะเวลาในการอนุญาตให้
ด าเนินการให้ก าเนิดเดก็ภายหลงัการตายของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่นัน้ ในประเด็นปัญหาดงักล่าวเมื่อพิจารณา
ตามกฎหมายไทยรวมทัง้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 กลบัมิอาจคุ้มครองได้ครอบคลุมในประเด็นปัญหากฎหมายดงักล่าว จึง
น ามาสู่การศึกษาวิจัยทางกฎหมายในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหราชอาณาจักรและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับประเทศไทยเพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหากฎหมายดงักลา่วตอ่ไป 
 

ABSTRACT 
 We are able to use cryopreserved gametes and use donated gametes posthumously. These 
pose legal issues, legitimacy of the child born, inheritance rights of the child, moral evaluation and the 
limitation time embarking on posthumous assisted reproductive technology on the surviving spouse. 
Thai provision and all rules such as the protection of the child born on assisted reproductive 
technology Act, 2015 are not able to shield the right of posthumous child in these legal issues and 
need amendment. According to legal comparative research, the US the UK and Germany are 
considered and analyzed the nature of posthumous conception faces large gab in Thai legal 
framework.  
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บทน า 
 เมื่อสามีภรรยาคู่ใดตกอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากหรือมีเหตุใดๆอันท าให้ไม่สามารถมีบุตรได้ในเวลาท่ี
ต้องการ สามีภรรยาผู้มีความมุ่งหวงัในการท่ีจะเติมเต็มครอบครัวของตนจึงมีความเพียรพยายามในการท่ีจะ
ด าเนินการทางการแพทย์ให้มีบุตร โดยในปัจจุบนัเมื่อการแพทย์มีการพฒันาจนน ามาสู่การประสบความส าเร็จ
จากการน าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์เข้ามาช่วยคูส่มรสที่ประสบปัญหาการมีบตุรยาก ซึง่เทคนิคท่ีน ามาใช้นัน้
มีหลายวิธี เช่น การฉีดผสมเทียม (artificial insemination) การปฏิสนธิภายนอกร่างกายหรือการท าเด็ก
หลอดแก้ว (In vitro Fertilisation) หรือแม้แตก่ารให้หญิงอ่ืนตัง้ครรภ์แทน (surrogate mother)  
 การที่คูส่มรสจะตดัสินใจในการมีบุตรหรือไม่ เว้นระยะห่างการมีบุตรเพียงไร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อจ านวนบุตร ถือเป็นสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์ (reproductive rights) คือสิทธิท่ีถูกรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2491 (the Universal Declaration of Human Rights-UDHR,1948) อนัเป็นสิทธิ
มนุษยชนหรือสิทธิพืน้ฐานของบุคคลและของคู่สมรส แต่อย่างไรก็ตามมีข้อพิจารณาว่าสิทธิอนามยัเจริญพนัธุ์นี ้
จะรวมถึงการมีสิทธิในการมีบุตรด้วยวิธีใดๆโดยไม่จ ากัดรวมทัง้ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาได้หรือไม่ เพราะเมื่อ
พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีดงักล่าวข้างต้นนัน้ไม่ใช่เพียงท าให้เกิดการตัง้ครรภ์เมื่อสามีภรรยายงัมีชีวิต
อยู่เท่านัน้  หากแต่เมื่อสามีหรือภรรยาได้เสียชีวิตแล้วก็ยังสามารถน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาช่วยท าให้เกิดการ
ตัง้ครรภ์ได้  ท าให้เกิดค าถามตามมาวา่ภายใต้ทฤษฎีอนัรับรองสิทธิของชายหญิงคูส่มรสในการมีบุตรคือหลกัการ
วา่คูส่มรสย่อมได้รับการรับรองโดยรัฐว่ามีสิทธิในการสมรส (the right to foundfamily) และมีสิทธิในชีวิตส่วนตวั
และชีวิตครอบครัวของตน (the right to privacy and family life) อนัเป็นการรับรองภายใต้ปฏิญญาสากลวา่ด้วย
สิทธิมนษุยชน พ.ศ.2491 (the Universal Declaration of Human Rights-UDHR,1948) อนุสญัญายุโรปว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้มูลฐาน พ.ศ.2493 (Europe Covenant on Economic,Social and Cultural 
Rights 1950) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม พ.ศ.2509 ( International 
Covenant on Economic,Social and Cultural Rights 1966) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง พ.ศ.2509 (International on Civil and Political Rights 1966) รัฐจะมิอาจออกกฎหมาย
ละเมิดสิทธิดงักลา่ว ดงันีย้่อมน าสู่การเคารพและรับรองว่าคู่สมรสนัน้ย่อมมีสิทธิในการเจริญพนัธุ์ต่อไปโดยสิทธิ
มนุษยชนอนัเก่ียวด้วยสิทธิในการเจริญพันธุ์หรือการให้ก าเนิด ได้แก่ สิทธิอนามยัเจริญพันธุ์หรือการให้ก าเนิด 
(reproductive rights) สิทธิในความมีอิสระในการปกครองตนเอง (reproductive autonomy) สิทธิในความเป็น
ส่วนตวั (right to privacy) และสิทธิในการเลือกวิธีการในการให้ก าเนิด (reproductive choice) ชายหรือหญิงคู่
สมรสที่ถงึแก่ความตายและคูส่มรสท่ียงัมีชีวิตอยู่นัน้ ยงัคงมีสิทธิเช่นนีอ้ยู่เพียงใด เมื่อต้องพิจารณาโดยตระหนกั
ถึงสิทธิของเด็กท่ีจะเกิดมาภายหลงัการตายของบิดาหรือมารดาภายใต้ทฤษฎีประโยชน์สูงสุดของเด็กนัน้และ
ทฤษฎีเจตจ านงและอ านาจแห่งสิทธิรวมทัง้ความตระหนกัต่อทฤษฎีอนัเก่ียวด้วยศีลธรรมและจริยธรรม โดยใน
ต่างประเทศต่างมีกฎหมายเก่ียวข้องในกรณีดงักล่าวนัน้ซึ่ง ประเทศสหราชอาณาจักร ภายใต้กฎหมาย The 
Human Fertilisation and Embryology Act 2008 และประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีกฎหมายแม่บทคือ The 
Uniform Parentage Act 2002 และ The Uniform Probate Act 2008 ซึง่มลรัฐต่างๆใช้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาได้รวมทัง้แม้มีบางมลรัฐมิได้ออกกฎหมายเพ่ือกรณีเช่นนีโ้ดยชดัแจ้ง แต่ก็ยงัมีแนววินิจฉัยของศาลเป็น
แนวทางได้ จงึนบัวา่ทัง้สองประเทศตา่งมีหลกัเกณฑ์ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจน มีผลทางกฎหมายบงัคบัได้ชดัแจ้งวา่จะ
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คุ้มครองสิทธิของเด็กในลกัษณะเช่นนีแ้ค่ไหนเพียงใด ในขณะท่ีประเทศสหพนั ธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้บญัญัติ
กฎหมายห้ามการกระท าดงักล่าวไว้อย่างชดัแจ้งใน the Embryo Protection Act 1990 ส่วนประเทศไทยนัน้แม้
จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และได้
บัญญัติในส่วนการอนุญาตให้ด าเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หลังการตายได้ไว้ใน
มาตรา 43 รวมทัง้มีประกาศแพทยสภา ท่ี 95(10)/2558  ก็ก าหนดอนุญาตไว้ แต่จากการศึกษายังพบว่า 
กฎหมายท่ีมีอยู่ของไทยยังคงมีปัญหากฎหมายเพราะความไม่ชัดแจ้งของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึ่งได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.  2558 และประกาศ
แพทยสภา อีกทัง้เมื่อได้พิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยงัมีช่องว่างในการพิจารณาปัญหาอนัเกิด
จากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ในลกัษณะดงักล่าว เน่ืองจากเมื่อคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความ
ตายการสมรสย่อมสิน้สดุลง ตามมาตรา 1501 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะคุ้มครองเด็กท่ีเกิดหลงัการ
ตาย เช่นนัน้ ในกรณีชายบิดาถงึแก่ความตายตามมาตรา 1536 หากเดก็คลอดแล้วอยู่รอดภายใน 310 วนั นบัแต่
วนัท่ีชายบิดาถึงแก่ความตายหากเกินระยะเวลา 310 วนั เด็กนัน้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองในความเป็นบุตรท่ี
ชอบด้วยกฎหมายและย่อมไม่ได้รับมรดกต้องห้ามตามมาตรา 1604 ประกอบ มาตรา 15 ส่วนกรณีหญิงมารดา
ซึง่เป็นภรรยาถึงแก่ความตาย เช่นนีต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่มีการบญัญัติรับรองสิทธิใด ๆ ไว้
เลย เพราะตามมาตรา 1546 นัน้ความเป็นมารดาและบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายต้องเกิดจากการให้ก าเนิด แม้จะ
พิจารณาตามข้อยกเว้นของมาตรา 1546 ท่ีให้ไปพิจารณาตามพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ก็ตาม ก็จะพบว่า กฎหมายดงักล่าวมิได้บญัญัติไว้โดยชดัแจ้งว่าจะ
คุ้มครองเด็กในกรณีเช่นนีอ้ย่างไร ดงันีจ้ึงน ามาสู่ปัญหากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีการรับรองสถานะของเด็กท่ี
เกิดหลงัการตายของชายหรือหญิง กรณีความเหมาะสมในการให้สิทธิแก่คู่สมรสใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของผู้บริจาค 
รวมทัง้สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทของเดก็และทายาทคนอื่นๆและปัญหาการก าหนดระยะเวลาในการให้
ก าเนิดภายหลงัตายของชายหรือหญิงไม่ชัดแจ้ง จึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายของประเทศไทยในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศกึษาถงึ ความเป็นมา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีอนัเน่ืองด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์
เมื่อบิดาหรือมารดาหรือบิดาถึงแก่ความตายแล้ว รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการ      
เจริญพันธุ์ เมื่อบิดาหรือมารดาถึงแก่ความตายแล้วของทัง้กฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสหราช
อาณาจกัร ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 2. เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ถึงสถานะของกฎหมายไทยท่ีบงัคบัใช้ในปัจจุบนัว่าจะมีปัญหาการบงัคบัใช้
กับปัญหาอันเน่ืองด้วยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เมื่อบิดาหรือมารดาถึงแก่ความตายแล้วโดย
เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหพัน ธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
 3. เพ่ือศกึษาถึงแนวทางอนัเป็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากฎหมายอนัเน่ืองด้วยการใช้เทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพนัธุ์เม่ือบิดาหรือมารดาถงึแก่ความตายแล้ว 
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ขอบเขตการวิจัย 

 งานวิจัยฉบับนี ้มุ่งท่ีจะศึกษาปัญหากฎหมายท่ีเกิดจากการน าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์มาใช้เมื่อ     
คู่สมรสนัน้ถึงแก่ความตายแล้วโดยศึกษาเฉพาะกรณีท่ีชายหรือหญิงถึงแก่ความตาย โดยไม่รวมถึงกรณีท่ีชาย
และหญิงนัน้ถึงแก่ความตายทัง้คู่เน่ืองจากกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้องก าหนดหลกัเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่า มิให้มีการ
ด าเนินการดงักลา่ว  
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 การศกึษาวิจยันีมุ้่งเน้นท่ีจะวิเคราะห์หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายเก่ียวข้อง  ท่ี
จะสามารถน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการออกกฎหมายในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยวิ ธีการ
ศกึษาวิจยัจะเป็นการวิจยัเอกสาร (documentary research) ทัง้ท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูปฐมภมูิ (primary source) อนั
ได้แก่ บทบญัญตัิกฎหมาย ค าพิพากษาของศาล และแหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิ (secondary source) อนัได้แก่ หนงัสือ
และต าราทางวิชาการ บทความในวารสารวิชาการ รวมถึงรายงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ โดยการศึกษาวิจัย
ดงักล่าวจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศ สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

 
ผลการวิจัย 

 ประการแรก ปัญหาการพิจารณาความเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของชายหรือหญิงบิดามารดาท่ีถึง
แก่ความตายไปโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์หลงัการตายนัน้ ซึง่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสหราช
อาณาจักรต่างมีกฎหมายท่ีบัญญัติรับรองสถานะท่ีมีความชัดแจ้ง โดยประเทศสหราชอาณาจักร ตาม  The  
Human Fertilisation and Embryology Act 2008 มาตรา39 จะคุ้มครองเพียงให้มีสิทธิน าช่ือชายท่ีถึงแก่ความ
ตายนัน้มาใสใ่นสตูิบตัรวา่เป็นบิดา สว่นประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวทางในการคุ้มครองทัง้ความเป็นบตุรและสิทธิ
รับมรดกตามกฎหมายต้นแบบคือ The Uniform Parentage Act 2002 มาตรา707 และ The Uniform Probate 
Act 2008 มาตรา2-120 และ2-121ซึง่แตล่ะมลรัฐตา่งพิจารณาความเหมาะสมตามขอบเขตท่ีได้ก าหนดแนวทาง
ไว้ตามกฎหมายต้นแบบทัง้สองฉบับ รวมทัง้บางมลรัฐแม้อาจมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายต้นแบบ
ดงักลา่วแตก่็จะใช้ค าพิพากษาของศาลเป็นหลกัเกณฑ์ในการคุ้มครองเด็กท่ีเกิดในกรณีเช่นนี ้ แต่ส าหรับประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้ว  ตาม The Embryo Protection 1990 มาตรา4 ได้ก าหนดห้ามด าเนินการ
ลกัษณะเช่นนีไ้ว้เป็นการเด็ดขาดโดยมีการก าหนดเป็นบทลงโทษทางอาญาส าหรับผู้ ท่ีท าการฝ่าฝืนด้วย ส่วน
ประเทศไทยนัน้ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ . 
2558 มาตรา 29 30 และ43ยังบัญญัติไม่ชัดแจ้งว่าได้คุ้มครองสถานะความเป็นบุตรไว้หรือไม่ อย่างไร จึงควร
แก้ไขบทบญัญัติในมาตรา 29 ให้รับรองสิทธิความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดในกรณีดงักล่าว
โดยชัดแจ้งและต้องไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นการเพิกถอนความยินยอมของชายหรือหญิงในการด าเนินการ
เช่นนัน้ด้วยไว้ในพระราชบญัญตัิไมค่วรไปจดัท าเป็นประกาศแพทยสภา 
 ประการท่ีสอง ปัญหาการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์โดยใช้เซลล์เจริญพันธุ์ของผู้
บริจาค โดยกรณีเช่นนีม้ีข้อพิจารณาเบือ้งต้นคือ หากชายผู้ เป็นสามีถึงแก่ความตาย หญิงภริยาอาจใช้อสุจิผู้
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บริจาคมาผสมกบัไข่ของตน หรือใช้อสจิุของสามีท่ีถึงแก่ความตายผสมกับไข่ของผู้บริจาค หรือใช้ตวัอ่อนของผู้
บริจาคด าเนินการให้ตนตัง้ครรภ์ แตห่ากเป็นกรณีหญิงภรรยาถงึแก่ความตาย ชายผู้ เป็นสามีนัน้อาจใช้อสุจิของผู้
บริจาคผสมกับไข่ของภรรยาหรือใช้ไข่ของผู้บริจาคผสมกบัอสจิุของสามี หรือใช้ตวัอ่อนของผู้บริจาคโดยจะเป็น
การน าไปให้หญิงอ่ืนตัง้ครรภ์แทนได้ ซึง่กรณีดงักลา่วนี ้ประเทศสหรัฐอเมริกานัน้สามารถด าเนินการได้และเด็กท่ี
เกิดมานัน้จะได้รับการรับรองสถานะทางกฎหมายว่าเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายตาม the Uniform Parentage 
Act 2002 มาตรา 707  ในขณะท่ีประเทศสหราชอาณาจกัรสามารถด าเนินการได้เฉพาะกรณีสามีถงึแก่ความตาย
แล้วหญิงภรรยาใช้อสจิุของผู้บริจาคได้เท่านัน้ ท่ีเด็กจะยงัคงได้รับการคุ้มครองโดยเป็นเพียงการใส่ช่ือชายผู้ เป็น
สามีท่ีตายไปนัน้ในสูติบตัรว่าชายนัน้เป็นบิดาไม่อาจอ้างสิทธิอื่นใดได้อีกตาม the Human Fertilisation and 
Embryology Act 2008 มาตรา40 ส่วนประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก าหนดห้ามมิให้ด าเนินการลกัษณะ
เช่นนี ้ไว้เป็นการเด็ดขาดตาม the Embryology Protection Act 1990 มาตรา4 ส่วนประเทศไทยนัน้ โดย
พระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 29 และ 
43 รวมถึงประกาศแพทยสภา ได้ก าหนดถึงการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์โดยใช้เซลล์สืบพนัธุ์
ของผู้บริจาคมาด าเนินการได้แม้ชายหรือหญิงถงึแก่ความตาย  ซึง่ผู้ วิจยัไม่เห็นพ้องด้วย กฎหมายควรอนุญาตให้
มีการใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของสามีหรือภรรยากบัการใช้เซลล์การเจริญพนัธุ์ของผู้บริจาคในบางกรณีเท่านัน้คือควร
ให้มีการใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของผู้บริจาคกบัเซลล์เจริญพนัธุ์ของชายหรือหญิงคู่สมรสท่ีถึงแก่ความตายไปก่อนนัน้
อย่างมีข้อจ ากัดโดยควรห้ามการใช้เซลล์เจริญพันธุ์ของผู้บริจาคกบัชายหรือหญิงคู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู่โดยไม่มี
เซลล์เจริญพันธุ์ของชายหรือหญิงคู่สมรสท่ีถึงแก่ความตาย เน่ืองจากเด็กท่ีเกิดนัน้จะขาดความสัมพันธ์ทาง
สายโลหิตรวมถงึยีนส์และโครโมโซมกบัชายหรือหญิงสามีภรรยาท่ีถงึแก่ความตาย เด็กจะมีรูปร่างหน้าตาท่ีจะผิด
แปลกแตกต่างจากชายหรือหญิงสามีภรรยาด้วยอนัน ามาสู่ความสมัพันธ์กบัเครือญาติในความสงสยัความเป็น
บตุรและความเป็นทายาทของเดก็ท่ีเกิดมาซึง่เดก็เหล่านีจ้ะอยู่ในสภาพกึ่งก าพร้ามาแต่ก าเนิดอยู่แล้วหากยงัต้อง
เผชิญกบัสภาวะท่ีต้องมีความกดดนัทางจิตใจและความรู้สกึอีก ย่อมเป็นการขดัตอ่ทฤษฎีประโยชน์สงูสดุของเด็ก
และทฤษฎีเจตจ านงและอ านาจแห่งสิทธิ รวมทัง้ขดัตอ่หลกัการและทฤษฎีทางศีลธรรมและจริยธรรมด้วย  จึงเป็น
กรณีท่ีต้องค านงึถงึสิทธิของเดก็มากกวา่สิทธิเจริญพนัธุ์ของชายหรือหญิงคูส่มรส เช่นนี ้จงึควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 43 โดยห้ามมิให้ใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของผู้บริจาคกบัเซลล์เจริญพนัธุ์ของคู่สมรสชายหรือหญิงท่ียงัไม่ถึงแก่
ความตายเท่านัน้จะต้องมีเซลล์เจริญพนัธุ์ของชายหรือหญิงคูส่มรสที่ถงึแก่ความตายแล้วรวมอยู่ด้วย 
 ประการท่ีสาม ปัญหากฎหมายในการพิจารณาสิทธิการเป็นทายาทและสิทธิการเข้ารับมรดกแทนท่ีของ
เด็ก ประเทศสหราชอาณาจักรมิได้อนุญาตให้เด็กท่ีเกิดในกรณีเช่นนีม้ีสิทธิรับมรดกมีเพียงสิทธิท่ีหญิงมารดาคู่
สมรสที่ยงัมีชีวิตนัน้จะย่ืนขอจดทะเบียนการเกิดโดยใช้ช่ือสามีหรือชายท่ีถงึแก่ความตายไปก่อนนัน้ได้เท่านัน้ โดย
เด็กนัน้จะไม่มีสิทธิรับมรดกด้วย ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้  คือ the Uniform Parentage Act 
2002 มาตรา707 และthe Uniform Probate Act 2008 มาตรา2-120 และ2-121 กฎหมายต้นแบบทัง้สองฉบบัมี
ความชดัแจ้ง หลายมลรัฐได้น าไปเป็นต้นแบบในการบญัญัติกฎหมายครอบครัวและมรดกท่ีเก่ียวข้องท าให้เด็กท่ี
เกิดในกรณีเช่นนีม้ีความเป็นบุตรรวมทัง้สิทธิรับมรดกรวมถึงการเข้ารับมรดกแทนท่ีด้วย  ในประเด็นปัญหานี ้
กฎหมายไทยยังมีปัญหาเน่ืองจากมีผลมาจากการท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 และประกาศแพทยสภายงัก าหนดหลกัเกณฑ์อนัเก่ียวด้วยกรณีดงักล่าวไม่
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ชดัแจ้ง อีกทัง้เมื่อพิจารณาตามบทบญัญตัิในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกแล้ว 
โดยเฉพาะการพิจารณาสถานะทางกฎหมายในการเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมายของชายหญิงบิดามารดาอนัเป็น
คู่สมรสท่ีด าเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เมื่อคู่สมรสอีกฝ่ายถึงแก่ความตาย ย่อมท าให้การพิจารณา
สิทธิการเป็นทายาทและการเข้ารับมรดกมีปัญหาทางกฎหมายในการพิจารณาไปด้วย ซึง่ผู้ วิจยัเห็นว่าเด็กนัน้ควร
ได้รับมรดกภายได้เง่ือนไขเร่ืองระยะเวลาของการเกิดตามท่ีจะได้วิเคราะห์ไว้ในปัญหาประการสี่ ส่วนการเข้ารับ
มรดกแทนท่ีชายบิดาหรือหญิงมารดานัน้ย่อมใช้สิทธิได้ภายใต้เง่ือนไขว่าเด็กนัน้ต้องเกิดมาก่อนเจ้ามรดกท่ีเด็ก
นัน้จะใช้สิทธิเข้ารับมรดกแทนท่ีทายาทโดยธรรมท่ีถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกนัน้โดยต้องแก้ไขเพ่ิมเติมทัง้ใน
ส่วนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 และมาตรา1644 และตามพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ี
เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 34   
 ประการท่ีสี่ ปัญหาการก าหนดระยะเวลาการเกิดของเด็กท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์
หลงัการตายของชายหรือหญิงคูส่มรสนัน้ ในกรณีนี ้การไมก่ าหนดระยะเวลาไว้ว่าจะพิจารณาสิทธิการเป็นบุตรท่ี
ชอบด้วยกฎหมายหรือสิทธิการเข้ารับมรดกรวมทัง้การเข้ารับมรดกแทนท่ีให้กับเด็กท่ีเกิดในกรณีดงักล่ าวนีใ้น
ระยะเวลาเท่าใด ย่อมจะเป็นปัญหาการพิจารณาสิทธิของเดก็และเป็นการกระทบสิทธิของบคุคลอื่นได้ เพราะการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หลังการตายนี ้ย่อมใช้เวลาและไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะด าเนินการประสบ
ความส าเร็จได้เมื่อใด ดงันีจ้ึงต้องพิจารณาระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1536 ซึ่ง
ก าหนดระยะเวลาไว้ท่ี 310 วนั นบัแต่วนัตายของเจ้ามรดกท่ีเป็นบิดานัน้ ซึง่ในกรณีเช่นว่านีเ้ด็กจะไม่อาจเกิดใน 
310 วัน ได้เลย รวมทัง้กรณีหญิงมารดาอันเป็นเจ้ามรดกไม่มีบทบัญญัติก าหนดไว้จึงต้องไปพิจารณาตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ซึง่ก็มิได้ก าหนด
หลกัเกณฑ์ไว้เลย จงึควรต้องมีการก าหนดระยะเวลาไว้ให้ชดัแจ้งด้วย ในส่วนของประเทศสหราชอาณาจกัรตาม 
The Human Fertilisation and Embryology Act ,2008 มาตรา39และมาตรา40ได้ นัน้มีการก าหนดระยะเวลา 
42 วนันบัแตว่นัท่ีเดก็เกิด เพ่ือใช้ช่ือสามีท่ีถงึแก่ความตายมาแจ้งเกิดในสตูิบตัรว่าเป็นบิดาเท่านัน้ เน่ืองจากไม่ได้
ให้สิทธิรับมรดกด้วยจึงไม่จ าต้องก าหนดระยะเวลาแห่งการเกิดของเด็กไว้ด้วย ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายต้นแบบรวมถงึกฎหมายในหลายมลรัฐมีความชดัแจ้งวา่จะอนญุาตหรือไมอ่นญุาตให้เดก็มีสิทธิรับมรดก
ภายใต้การก าหนดระยะเวลาท่ีมีความแน่ชัดว่าหากอนุญาตแล้วเด็กต้องเกิดมาในระยะเวลาเท่าใด ซึ่ง The 
Uniform Probate Code 2008 มาตรา2-120 และ2-121 ได้ก าหนดว่าเด็กนัน้จะต้องได้ปฏิสนธิภายใน 36 เดือน 
และก าเนิดภายใน 45 เดือนหลังการตายของชายหรือหญิงบิดามารดานัน้  โดยการก าหนดดังกล่าวเช่นนี ้
สอดคล้องกบั the National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) ซึง่ได้ข้อมลู
มาจากการวิจัยรวมทัง้สอดคล้องกับความเห็นของ  the Center for Disease Control ซึ่งสงักัดอยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสขุวา่ตวัชายหรือหญิงท่ียงัไม่ถึงแก่ความตายนัน้ต้องการเวลาท่ีจะท าใจและตดัสินใจว่าตนจะ
ยงัด าเนินการเพ่ือให้ก าเนิดหลงัจากการตายของคูส่มรสชายหรือหญิงนัน้อีกหรือไม่ อีกทัง้การด าเนินการตัง้ครรภ์
ในลกัษณะดงักล่าวอาจไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ในทนัที นอกจากนีผู้้ วิจัยมีข้อสงัเกตจากคดีท่ีเก่ียวกับ
การเรียกร้องสิทธิของเดก็ท่ีขึน้สูศ่าลในคดีท่ีเดก็เกิดหลงัการตายของชายโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์
นัน้ จะพบว่า เด็กท่ีเกิดลกัษณะเช่นนีจ้ะเกิดในระยะเวลา 2 ถึง 3 ปี เช่น คดี woodward เป็นต้น ในประเด็น
ปัญหานีก้ฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้องยังคงมีช่องว่างของกฎหมาย โดยผู้ วิจัยเห็นว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายประเทศ

540

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



สหรัฐอเมริกาก าหนดไว้เป็นต้นแบบนัน้มีความเหมาะสม ผู้ วิจยัเห็นว่าควรได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติ
คุ้มครองเดก็ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 
 

สรุป 
 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ท าให้ชายหญิงคู่สมรสอาจให้ก าเนิดบุตรแม้หลงัจากชาย
หรือหญิงนัน้ถึงแก่ความตายแล้ว กรณีเช่นนีย้่อมน ามาซึง่ประเด็นปัญหากฎหมายไม่ว่า สถานะความเป็นบุตรท่ี
ชอบด้วยกฎหมาย การใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของผู้บริจาค สิทธิในการรับมรดก และระยะเวลาในการพิจารณาสิทธิ
ของเด็กท่ีเกิดในกรณีดงักล่าว โดยกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจกัร คือThe Human Fertilisation and 
Embryology Act 2008 แม้จะมีการปรับแก้กฎหมายให้ยอมรับการให้ก าเนิดภายหลงัการตายของชายหญิงได้ก็
ตาม ก็เป็นเพียงการรับรองให้ด าเนิการได้เฉพาะกรณีท่ีชายถึงแก่ความตายเท่านัน้ และมิได้มีการรับรองไปถึง
สถานะของเด็กโดยทันที หญิงภรรยาจะต้องด าเนินการแจ้งเกิดเด็กและขอใส่ช่ือชายสามีในสูติบัตรของเด็ก 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และแม้หญิงภรรยาจะได้ด าเนินการตามระยะเวลาแล้ว เด็กนัน้ก็มีสิทธิเพียงได้รับการ
ระบช่ืุอบิดาในสตูิบตัรเท่านัน้ ไมม่ีสิทธิทางกฎหมายอ่ืน ๆ อีก ในขณะท่ีกฎหมายของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนีโดย the Embryo Protection 1990 กลบัไมม่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมเลยยงัคงค านึงถึงการรับรองสิทธิของชาย
หญิง และสถานะของเด็กภายใต้การเกิดตามวิธีธรรมชาติเท่านัน้ แต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกาคือ the Uniform Parentage Act 2002 และthe Uniform Probate Act 2008 ได้มีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายไปตามพลวตัรของสงัคม โดยกฎหมายทัง้สองฉบบัมีหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีรับรองสิทธิของ
ชายหญิงในการให้ก าเนิดภายหลงัการตายของบุคคลนัน้ รวมทัง้รับรองสถานะทางกฎหมายแก่เด็กท่ีเกิดในกรณี
ดังกล่าวด้วย จึงอาจเป็นแนวทางการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยต่อไป ภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการ ระยะเวลา ในการก าเนิดชีวิตของมนุษย์ สังคมไทยจะเข้าใจและยอมรับพลวัตร
ดงักล่าวเพียงใดเป็นกรณีท่ีนกักฎหมายไทยต้องตระหนกั โดยควรได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องคือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และพระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. 2558 ตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัญหาการพิจารณาความเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์
หลงัการตายของชายหรือหญิงคูส่มรส 

ในประเดน็ปัญหากฎหมายนี ้ผู้ วิจยัเสนอวา่ ควรได้มีการแก้ไข บทบญัญตัิในพระราชบญัญัติคุ้มครอง
เด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีการก าหนดรับรองสถานะความ
เป็นบตุรเมื่อชายหญิงคูส่มรสที่ชอบด้วยกฎหมายนัน้ได้ให้ความยินยอมเป็นหนงัสือแล้วโดยไม่ปรากฏพฤติการณ์
ใด ๆ อนัเพิกถอนการยินยอมเช่นนัน้และเม่ือถงึแก่ความตายได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีใด ให้พิจารณาว่าเด็กท่ีเกิดภายหลงัเช่นนัน้เป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของชายหญิงคู่สมรสนัน้ โดย
เพ่ิมเติมในมาตรา 29 เป็นมาตรา 29 วรรคสาม  

พระราชบญัญตัิคุ้มครองเดก็ท่ีเกิดจาการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 โดย
ตามมาตรา 29 เดิม ไมม่ีบทบญัญัติในวรรคท่ีสาม จึงควรมีการเพ่ิมเติมเป็นมาตรา 29 วรรคท่ีสาม ให้บญัญัติว่า  
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เด็กท่ีเกิดจากการท่ีชายหญิงคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมายนัน้ได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใดเมื่อชายหรือหญิงนัน้ได้ถึงแก่ความตายโดยได้ให้ความยินยอมเป็นหนงัสือ
แล้ว ให้พิจารณาวา่เดก็ท่ีเกิดภายหลงัเช่นนัน้เป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมายของชายหญิงคูส่มรสนัน้  

อนึง่การให้ความยินยอมในการด าเนินการดงักลา่ว ต้องไมป่รากฏพฤติการณ์ใดๆอนัเป็นการเพิกถอน
ความยินยอมเช่นนัน้ หรือ มีการด าเนินการฟ้องหย่าของชายหญิงนัน้เกิดขึน้ก่อนการตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งนัน้ ย่อมเป็นการสิน้สิทธิการใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของคู่สมรสอีกฝ่าย รวมทัง้กรณีท่ีการสมรสเข้าเง่ือนไขท่ีการ
สมรสนัน้เป็นโมฆะ หากด าเนินการไปจะถือวา่เดก็นัน้มิใช่บตุรของคูส่มรสที่ถงึแก่ความตายก่อนหน้านัน้  
 2. ปัญหาการพิจารณาความเป็นบุตรท่ีชอบด้วยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์
หลงัการตายของชายหรือหญิงคูส่มรสโดยใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของผู้บริจาค 

ผู้ วิจัยเสนอว่า ไม่ควรอนุญาตให้เซลล์เจริญพันธุ์ของผู้บริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขในกรณีเช่นนีจ้ึง
ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 43  โดยตาม มาตรา 43 เดิม ไม่มีบทบญัญัติในวรรคท่ีสอง จึงควรเพ่ิมเติมเป็นมาตรา 43 วรรคท่ีสอง ให้
บญัญตัิวา่ อนึง่ การใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์หลงัการตายของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นนัน้ ต้องปรากฏ
วา่ได้มีการใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของคูส่มรสฝ่ายท่ีถงึแก่ความตายนัน้รวมอยู่ด้วย โดยต้องมิใช่การใช้เซลล์เจริญพนัธุ์
ของผู้ บริจาคและเซลล์เจริญพันธุ์ของคู่สมรสท่ียังมีชีวิตเท่านัน้ และหนังสือแสดงความยินยอมใดท่ีขัดต่อ
บทบญัญตัิมาตรานีใ้ห้เป็นอนัยกเลิกในสว่นนัน้ไป               
 3. ปัญหาสิทธิในการรับมรดกของเด็กท่ีเกิดจากการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์หลงัจากบิดาหรือ
มารดาถงึแก่ความตาย     

จากการศกึษาและวิเคราะห์ในประเด็นปัญหาดงักล่าวแล้วนัน้ ผู้ วิจยัเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิม
กฎหมายให้มีความชดัแจ้งในสองส่วนเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิรับมรดกและสิทธิเข้ารับมรดกแทนท่ีของเด็กคือ 
แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการแก้ไขพระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ส าหรับการแก้ไขในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นัน้ ควรแก้ไขมาตรา 
1604 และ 1644 โดย 

มาตรา 1604 วรรคสอง เดิม บญัญัติว่า เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี ้ให้ถือว่าเด็กท่ีเกิดรอดอยู่ภายใน
สามร้อยสิบวนันบัแตว่นัท่ีเจ้ามรดกถงึแก่ความตาย เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาท่ีเจ้ามรดกถงึแก่ความตาย 

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 1604 วรรคสอง บญัญัติว่า เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี ้ให้ถือว่าเด็กท่ีเกิด
รอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวนันบัแตว่นัท่ีเจ้ามรดกถงึแก่ความตาย เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาท่ีเจ้ามรดก
ถงึแก่ความตาย เว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืน 

แก้เพ่ิมเติม มาตรา 1644  โดย มาตรา 1644 เดิม บญัญตัิวา่ ผู้สืบสนัดานจะรับมรดกแทนท่ีได้ต่อเมื่อ
มีสิทธิบริบรูณ์ในการรับมรดก 

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 1644 บญัญตัิวา่ ผู้สืบสนัดานจะรับมรดกแทนท่ีได้ต่อเมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ใน
การรับมรดกเว้นแตจ่ะมีกฎหมายบญัญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืน 

นอกจากนีผู้้ วิจัยเห็นสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมในมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจาก
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ในกรณี เมื่อชายหรือหญิงนัน้ถึงแก่ ความตายแล้ว
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เน่ืองจากยงัขดัและแย้งกบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างมาก โดยแก้ไข บทบญัญัติเดิม และเพ่ิมเติม
บทบญัญตัิในวรรคท่ีสองขึน้ 

มาตรา 34 เดิม บญัญตัิวา่ ให้น าบทบญัญตัิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว
และมรดกมาใช้บงัคบัโดยอนโุลม เพียงเท่าท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบับทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัินี  ้

แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 34 ให้บญัญตัิวา่ การพิจารณาความเป็นบุตรและสิทธิรับมรดกในกรณีเด็ก
ท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ในกรณี เมื่อชายหรือหญิงนัน้ถึงแก่ความตาย ให้พิจารณา
โดยบทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัินี ้  
 4. ปัญหาการก าหนดระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เม่ือชายหรือหญิงถึงแก่ความตาย
แล้ว    

ตามท่ีผู้ วิจยัได้ศกึษาและวิเคราะห์รวมทัง้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขในประเด็นปัญหากฎหมายท่ี 1
และ 3 แล้วนัน้ จะมีความสมัพนัธ์กบัประเดน็ปัญหากฎหมายท่ี 4 นี ้โดยหากได้แก้ไขบทบญัญตัิของกฎหมายโดย
ก าหนดระยะเวลาให้ชดัแจ้งวา่เดก็ท่ีจะมีสิทธิความเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้สิทธิรับมรดกและสิทธิการ
เข้ารับมรดกแทนท่ีได้นัน้ ต้องมีการก าหนดระยะเวลาไว้ให้ชัดแจ้ง  ดงันี ้เด็กท่ีเกิดหลงัระยะเวลาดงักล่าวย่อม       
มิอาจได้สิทธิใด ๆ อีก  จึงควรได้แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 34 พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558  โดยตาม มาตรา 34 เดิมไมม่ีบทบญัญตัิวรรคท่ีสอง 

ให้แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น มาตรา 34 วรรคสอง บัญญัติว่า การเข้าใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์หลงัการตายนัน้ เด็กท่ีจะได้การรับรองความชอบด้วยกฎหมายและสิทธิรับมรดก จะต้องเกิดภายใน
ระยะเวลา 1) มีการปฏิสนธิในครรภ์ไมเ่กิน 36 เดือนหลงัการตายของชายหรือหญิงผู้แสดงความยินยอมให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์หลงัการตายของตน 2) มีการเกิดภายหลงัการตายนัน้ไม่เกิน 45 เดือน นับแต่ผู้
เป็นเจ้าของเซลล์เจริญพนัธุ์นัน้ถงึแก่ความตาย 

ดงันี ้หากพิจารณาตามกฎหมายท่ีแก้ไขใหมท่ัง้หมดตามท่ีผู้ วิจยัเสนอแล้ว เดก็ท่ีเกิดโดยชายหรือหญิง
มารดาได้ให้ความยินยอมไว้เป็นหนังสือตัง้แต่ก่อนตายว่าจะยินยอมให้มีการใช้เซลล์เจริญพันธุ์ของตนโดยไม่
รวมถึงเซลล์เจริญพันธุ์ของผู้บริจาคภายหลงัการตายของชายหรือหญิงคู่สมรสนัน้ โดยต้องปรากฏด้วยว่า ไม่
ปรากฏพฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นการเพิกถอนความยินยอมเช่นนัน้ หรือ มีการด าเนินการฟ้องหย่าของชายหญิงนัน้
เกิดขึน้ก่อนการตายของคูส่มรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่นัน้ ย่อมเป็นการสิน้สิทธิการใช้เซลล์เจริญพนัธุ์ของคูส่มรสอีกฝ่าย 
รวมทัง้กรณีท่ีการสมรสเข้าเง่ือนไขท่ีการสมรสนัน้เป็นโมฆะ หากด าเนินการไปจะถือว่าเด็กนัน้มิใช่บุตรของคู่
สมรสที่ถงึแก่ความตายก่อนหน้านัน้ อีกทัง้เดก็ท่ีเกิดในกรณีจะต้องเกิดภายในระยะเวลา 1) มีการปฏิสนธิในครรภ์
ไมเ่กิน 36 เดือนหลงัการตายของชายหรือหญิงผู้แสดงความยินยอมให้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัธุ์หลงั
การตายของตน 2) มีการเกิดภายหลงัการตายนัน้ไม่เกิน 45 เดือน นับแต่ผู้ เป็นเจ้าของเซลล์เจริญพันธุ์นัน้ถึงแก่
ความตาย เดก็นัน้จงึจะมีความเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมายและมีสิทธิเข้ารับมรดกรวมทัง้การรับมรดกแทนท่ีชาย
หญิงบิดามารดาท่ีถงึแก่ความตายก่อนตนเกิดได้ 
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Media convergence of local mass media:  
The case study of news department of Atv cable TV station, Phranakhon Si Ayutthaya Province.  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองการหลอมรวมสื่อของสื่อมวลชนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบพัฒนาการของ                     
การด าเนินงานของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีจากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ินไปสู่การเป็นสื่อแบบหลอมรวม และเพ่ือ
วิเคราะห์การตอบสนองต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อด าเนินงานของโทรทัศน์ท้องถ่ิน ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพ ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลกึ การวิเคราะห์เนือ้หาสื่อ และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการวิจยัพบว่าฝ่าย
ข่าวของสถานีโทรทศัน์เอทีวีได้หลอมรวมสื่อท้องถ่ินหลายชนิดเข้าด้วยกนั ได้แก่ รายการโทรทศัน์เคเบิล วิทยุชุมชน 
หนงัสือพิมพ์แจกฟรี และการจดักิจกรรมพิเศษ ซึง่สนองประโยชน์ของท้องถ่ิน และหลอมรวมกบัสื่อใหม่ในการท างาน
ผลิตรายการข่าวทัง้หมด ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชนัไลน์สื่อสารในฝ่ายข่าว การเผยแพร่รายการข่าวโทรทศัน์ทางเฟ
ซบุ๊กและยูทูบ การหลอมรวมสื่อเป็นวิธีท่ีฝ่ายข่าวใช้ต่อรองกบัแรงกดดนัในบริบททางข่าวสาร เศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมืองในระดบัท้องถ่ิน การหลอมรวมสื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยืนได้นัน้เกิดจากการผลิตเนือ้หาท่ีเหมาะส าหรับ
สื่อแต่ละประเภท การเช่ือมโยงสื่อท้องถ่ินกบัสื่อมวลชนระดบัชาติ ความเป็นนกัวิชาชีพของบรรณาธิการฝ่ายข่าว ผู้
ซึง่ได้รับความเช่ือถือเน่ืองจากมีคณุสมบตัิในด้านความเป็นกลาง ความรักในท้องถ่ิน และการรับใช้สงัคม นอกจาก
จะเป็นผู้สื่อข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนระดบัชาติท่ีได้รับรางวลัผู้สื่อข่าวดีเดน่หลายรางวลั  
 

ABSTRACT 
 In this research, the mass media convergence of Atv’s news department, which transformed a 
provincial cable TV into convergent media agency, was defined along with investigating factors effecting its 
development. To trace the results, in-depth interviews, content analysis, and non-participant observation were 
conducted. The results showed that, to confront with changing information context, economic, social and 
political pressures, Atv’s news department converged various types of local media, including cable TV, 
community radio, free newspaper and event organizing. Moreover, it also entirely adapted its reporting process 
to social media, i.e. Line Facebook and YouTube, which facilitated it to converge old cable TV technology with 
new media. The key factor affected the growth and stability of this local mass media business is media 
professional of the news editor who possesses admired qualifications of neutrality, localism and public mind 
beyond his credit of working with national news agencies and being a reporter who gains national awards.  
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บทน า  
กว่าทศวรรรษท่ีผ่านมาแนวคิดสื่อแบบหลอมรวม (Media convergence) ได้อธิบายการหลอมรวมกัน

ของเครือข่ายระบบการสื่อสาร 3 ระบบเข้าด้วยกนั ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่ายวิทยุและโทรทศัน์ และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่เป็นสาเหตท่ีุท าให้อตุสาหกรรมสื่อมวลชนทัว่โลกท่ีเป็นสื่อเก่าต้องปรับตวั ในระยะแรก
สื่อแบบหลอมรวมมกัเป็นการขยายฐานธุรกิจสื่อเพ่ือสร้างผลก าไร เช่น ผลิตรายการข่าวโทรทศัน์รายการหนึ่งให้
สามารถใช้ถ่ายทอดต่อไปในสื่ออื่นเพ่ือประหยดัต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกนัก็ท าให้สามารถขายโฆษณาได้
หลากหลายช่องทางมากขึน้ และยังสามารถเข้าถึงตลาดของผู้ รับสารท่ีใช้สื่อใหม่ได้อีกด้วย ต่อมาการปรับตัว    
มกัเป็นไปในแนวทางเพ่ือความอยู่รอดของสื่อเก่าท่ีก าลงัเสื่อมความนิยม   

ในประเทศไทยการปรับเปลี่ยนเข้าสู่การหลอมรวมสื่อไม่ได้มีเฉพาะองค์กรสื่อมวลชนรายใหญ่ องค์กร
สื่อมวลชนขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีการปรับตัวด้วยเช่นกัน  ดังท่ีสุกัลยา คงประดิษฐ์ (2557) พบว่า
หนังสือพิมพ์ขนาดกลางในประเทศมีการปรับตวัเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของ
ผู้อ่าน เป็นการหลอมรวมสื่อท่ีไม่ใช่แค่เพียงเพ่ิมช่องทางเผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์และสื่อสงัคมออนไลน์ไปสู่
ผู้อ่านควบคู่ไปกบัสื่อเก่าเท่านัน้ แต่การหลอมรวมยงัต้องปรับการด าเนินงานของกองบรรณาธิการ และบทบาท
หน้าท่ีของผู้ สื่อข่าวให้รองรับการรายงานข่าวหลายช่องทางโดยใช้อุปกรณ์ทันสมยัเข้าช่วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า    
การหลอมรวมสื่อเพ่ือการอยู่รอดของสื่อเก่าไมใ่ช่แคเ่พียงการหลอมรวมมิตเิทคโนโลยีสื่อสารเท่านัน้ แต่มีการปรับ
การด าเนินบทบาทหน้าท่ีของสื่อมวลชนแต่ละประเภทในการตอบสนองความต้องการของสงัคม  สื่อเก่าไม่ว่าจะ
เป็นสื่อหนงัสือพิมพ์ หรือนิตยสารก็จ าเป็นต้องปรับบทบาทของตนเองไปตามความต้องการข่าวสารและลกัษณะ
การบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนไปของผู้ รับสาร โดยผู้ รับสารผ่านสื่อออนไลน์จะมีอ านาจในการเลือกข่าวสารท่ีตนเองสนใจ
มากกวา่จะยดึติดแบรนด์ขององค์กรสื่อ 

 ในส่วนของสื่อโทรทัศน์ก็ได้รับผลกระทบจากสื่อสังคมออนไลน์ท่ีท าให้มีผู้ ชมโทรทัศน์ลดน้อยลง 
สถานีโทรทศัน์จงึต้องปรับตวัเข้าสูส่ื่อแบบหลอมรวมเป็นโทรทศัน์ออนไลน์ และยงัต้องเผชิญกบัการแข่งขนัในด้าน
รายได้ท่ีดุเดือดเมื่อสถานีโทรทัศน์ภาคพืน้ดินของไทยก้าวไปสู่ยุคโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในปี พ.ศ. 2557 อย่างไร    
ก็ตามผลปรากฏว่าผู้ประกอบการโทรทศัน์ดิจิทลับางรายไม่ประสบความส าเร็จจนต้องยุติการด าเนินกิจการคือ 
บริษัท ไทยทีวี จ ากัด ผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 2 ช่อง คือ ช่อง LOCA และช่องไทยทีวี ท่ีต้องยุติกิจการเป็น    
รายแรก สว่นช่อง One HD  และช่องอมรินทร์ทีวีซึง่เป็นกิจการของสื่อมวลชนแบบหลอมรวมแล้ว ก็ยงัต้องปรับตวั
ทางด้านธุรกิจโดยขายหุ้ นกิจการส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่ ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กับสื่อระดับชาติ นี ้
ชีใ้ห้เห็นวา่ การด าเนินกิจการสื่อมวลชนในบริบทสงัคมยุคดิจิทลัต้องปรับตวัอย่างหนกัทัง้กลยุทธ์การสื่อสารและ
ธุรกิจ 

ในขณะท่ีสื่อมวลชนท้องถ่ินซึง่จดัวา่เป็นกิจการขนาดเลก็ มีทนุประกอบกิจการจ ากดัอย่างอย่างโทรทศัน์
เคเบิลท้องถ่ินบางแห่งยังสามารถปรับตัวไปสู่การเป็นสื่อแบบหลอมรวมเพ่ือความอยู่รอดได้ ทัง้นีเ้น่ืองจาก
โทรทัศน์เคเบิลท้องถ่ินต้องเติบโตมาภายใต้บริบททางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจท่ีไม่เอือ้อ านวยมาตัง้แต่
แรกเร่ิม ในฐานะท่ีเป็นสื่อทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับท้องถ่ินท่ีอบัสญัญาณโทรทัศน์ภาคพืน้ดิน  จนต่อมา
เป็นท่ีนิยมประกอบกิจการมากขึน้  แต่ด้วยไม่มีกฎหมายใด ๆ รองรับจึงไม่เป็นท่ีไว้วางใจจากภาครัฐท่ีมกัมองว่า
โทรทัศน์เคเบิลเป็นธุรกิจเถ่ือนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ผู้ ประกอบการทั่วประเทศจึงก่อตัง้สมาคม
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เคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยและร่วมกนัเรียกร้องจนรัฐบาลออกใบอนญุาตผู้ประกอบการโทรทศัน์ทางสายมาตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2530  อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัแม้วา่การก ากบัดแูลกิจการวิทยโุทรทศัน์จะเปลี่ยนจากรัฐบาลไปสู่องค์กร
อิสระอย่าง กสทช. โดยมีพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และให้
ใบอนุญาตแก่ผู้ ประกอบการโทรทัศน์เคเบิลท้องถ่ินแล้ว แต่ก็ยังเป็นเพียงการให้อนุญาตแบบปีต่อปี ซึ่งเป็น
อปุสรรคในการด าเนินงานให้ยัง่ยืน (นฤมล ป่ินโต, 2553) ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโทรทศัน์เคเบิลท้องถ่ินยงัต้อง
แข่งขนักบัสื่อโทรทศัน์ท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ต้องช่วงชิงผู้ ชมกบัโทรทศัน์เคเบิลรายใหญ่จากส่วนกลางซึ่งขยาย
ฐานผู้ ชมไปสู่ท้องถ่ิน ต้องต่อสู้กับการขยายธุรกิจของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมท่ีไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน     
การเปลี่ยนแปลงของโทรทศัน์ระดบัชาติจากระบบอะนาล็อคไปสู่ระบบดิจิทลั ซึง่ท าให้มีคณุภาพการออกอากาศ
ท่ีดีขึน้และช่องท่ีมากขึน้  รวมทัง้การแผ่ขยายอิทธิพลของสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีดงึสนใจของผู้ชม
ไปจากสื่อมวลชนเก่าในภาพรวม ท่ามกลางอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าว  สื่อมวลชนท้องถ่ินก็ยังสามารถปรับตัว      
ทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและกระบวนการท างานให้พฒันาสอดคล้องไปกบัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสาร
และสงัคมท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้สื่อแบบหลอมรวมอนัเป็นแนวโน้มของสื่อมวลชนทัง้หลายท่ีเกิดขึน้
พร้อมกบัการขยายตวัของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูไปสู่ท้องถ่ินต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งโทรทัศน์เคเบิล
ท้องถ่ินสว่นหนึง่ได้เร่ิมใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในการแพร่ภาพอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม การตอบสนอง
ด้านเทคโนโลยียังมิใช่ปัจจัยเดียวของความอยู่รอดของโทรทัศน์เคเบิลท้องถ่ิน แต่อยู่ท่ีการตอบสนองความ
ต้องการด้านเนือ้หาข่าวสารของคนในท้องถ่ินอันเป็นช่องว่างท่ีสื่อมวลชนอย่างสถานีโทรทัศน์ระดับชาติ            
ไมส่ามารถตอบสนองได้  
 สถานีโทรทศัน์เอทีวี (Ayutthaya TV: Atv) เป็นองค์กรสื่อมวลชนท้องถ่ินท่ีพฒันามาจนมีบทบาทโดดเด่น
ตอบสนองความจ าเป็นในด้านข่าวสารส าหรับภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ 
หน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัในการท าให้สถานีโทรทัศน์นีม้ีช่ือเสียง และด าเนินงานได้อย่างเติบโตต่อเน่ืองคือ            
“ฝ่ายข่าวของสถานี” ท่ีแต่เดิมเป็นหน่วยงานย่อยท่ีสถานีมอบหมายให้ผลิตเฉพาะรายการข่าวท้องถ่ินเป็นช่อง
รายการหนึ่งเท่านัน้ แต่กลบัเป็นหน่วยงานท่ีสามารถปรับตวัตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน และปัจจัยท่ี  
เป็นแรงกดดนักิจการสื่อมวลชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวีจึงเหมาะสมท่ีจะเป็น
กรณีศกึษาเพ่ือค้นหาแบบแผนการด าเนินงานของโทรทศัน์เคเบิลท้องถ่ินว่ามีการปรับตวัจากสื่อเก่ามาสู่การเป็น
สื่อหลอมรวมให้สามารถอยู่รอดและประสบความส าเร็จในการท าหน้าท่ีสื่อมวลชนท้องถ่ินภายใต้ปัจจยัแวดล้อม
ในปัจจบุนัได้อย่างไร  โดยแบบแผนดงักล่าวสามารถน าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการด าเนินงาน
ของสื่อมวลชนท้องถ่ินให้เกิดความยั่งยืนต่อไป รวมทัง้ยังเป็นองค์ความรู้ท่ีมีประโยชน์ทางวิชาการส าหรับ        
การปรับปรุงหลกัสตูรทางนิเทศศาสตร์ด้วย  วตัถปุระสงค์ของการวิจยันีจ้ึงได้แก่ 1) เพ่ือทราบพฒันาการของการ
ด าเนินงานของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีจากสื่อโทรทัศน์ท้องถ่ินไปสู่การเป็นสื่อแบบหลอมรวม และ 2) 
วิเคราะห์การตอบสนองตอ่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ด าเนินงานของการสื่อโทรทศัน์ท้องถ่ิน  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
กรณีศึกษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูร่วมกัน 3 แบบ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล

แบบสามเส้า ได้แก่ การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ ให้ข้อมลูหลกั การวิเคราะห์เนือ้หาสื่อ และการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม    
ส าหรับกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้พิจารณาตามทฤษฎีวิพากษ์ของส านักคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง 
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โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในฐานะท่ีเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชน องค์กร
สื่อมวลชน และผลผลิตของสื่อมวลชน ตามแบบจ าลองของ Denis McQuail (2002) ซึง่แสดงทัง้ปัจจยัภายใน
และภายนอกองค์กรท่ีมีอิทธิพลตอ่องค์กรสื่อมวลชนอย่างฝ่ายข่าวของสถานีโทรทศัน์เอทีวี 

 

Figure 1   The media organization in a field of social forces, Denis McQuail (2002, p. 250) 
  การสมัภาษณ์เชิงลกึได้ใช้หาข้อมลูจากผู้ ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ บรรณาธิการข่าว และบุคลากรฝ่ายข่าว    

เพ่ือศึกษาปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเป็นนักวิชาชีพ การบริหารจัดการ และเทคนิคการผลิต ซึ่งน าไปสู ่                   
การด าเนินงานสื่อแบบหลอมรวมของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี  และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายข่าว
สถานีโทรทศัน์เอทีวีกบัปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยบริบทของข้อมลูข่าวสาร แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
การเมือง การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงไปท่ีบุคคลผู้ เก่ียวข้องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายและ          
การปฏิบตัิการผลิตข่าว  

การวิเคราะห์เนือ้หาได้ศึกษาเนือ้หาและรูปแบบการเสนอข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น คลิปรายการข่าว 
หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อและเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือศึกษาผลผลิตของการด าเนินงานสื่อแบบ      
หลอมรวม  

ในสว่นของการสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วมนัน้ ผู้ วิจยัได้เข้าสงัเกตกระบวนการสื่อข่าวของบรรณาธิการข่าว 
การผลิตรายการข่าวโทรทศัน์เพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินงานของสื่อมวลชนท้องถ่ินในภาคปฏิบตัิ โดยพิจารณา
ตามแนวคิดวารสารศาสตร์แบบหลอมรวมสื่อ (Convergent journalism) ของ Stephen Quinn และ Vincent F. 
Filak (2005) ท่ีเสนอว่าลกัษณะการหลอมรวมในงานวารสารศาสตร์คือ การหลอมรวมเกิดขึน้ภายในห้องข่าว           
เมื่อกองบรรณาธิการข่าวร่วมกันผลิตข่าวสารหลากหลายรูปแบบส าหรับเผยแพร่ในหลายช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือให้สามารถเข้าถงึผู้ รับสารได้จ านวนมาก โดยเน้นการน าเสนอข่าวสารท่ีผู้ รับสารสามารถเข้ามามีสว่นร่วม  

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

พัฒนาการของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทวีีไปสู่การเป็นส่ือแบบหลอมรวม  
สถานีโทรทัศน์เอทีวีเป็นสถานีโทรทัศน์บอกรับสมาชิกแพร่ภาพทางสายเคเบิล ด าเนินการโดยห้าง

หุ้นสว่นจ ากดั อยธุยาเน็ตเวิร์ค เป็นผู้ ให้บริการติดตัง้อปุกรณ์และแพร่ภาพไปยงักบัสมาชิก มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2543 

มี นายอุดมสิน โยธินสมัพันธ์ เป็นผู้ก่อตัง้และเป็นเจ้าของกิจการ ปัจจุบนัมีสมาชิกประมาณ 6,000 ราย ในเขต

548

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อทุัย  นครหลวง วงัน้อย ท่าเรือ และบางปะอิน ถ่ายทอดสญัญาณผ่านสายไฟเบอร์    

ออปติก         90 ช่องสญัญาณ  ตอ่มาเม่ือมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเข้ามาในจงัหวดั จึงแพร่ภาพผ่านสาย

อินเทอร์เน็ตซึง่เป็นทางเลือกท่ีเหมาะส าหรับสมาชิกในพืน้ท่ีท่ีห่างจากสถานี เนือ้หาสว่นใหญ่ท่ีแพร่ภาพได้มาจาก

แหล่งภายนอก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียม ช่องรายการท่ีซือ้ลิขสิทธ์ิ โดยมี

ช่องรายการที่ผลิตโดยสถานีเองเพียง 2 ช่อง คือ Atv1 เสนอข่าวท้องถ่ินซึง่เร่ิมผลิตรายการในปี พ.ศ. 2545 และ  

Atv2 CRE TV (music)   

ส าหรับ Atv1 เจ้าของสถานีได้เชิญนายสมัฤทธ์ิ เจียมเจริญพรกุล ผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคของหนงัสือพิมพ์

เดลินิวส์ ส านกัข่าวไทย อ.ส.ม.ท. และเป็นผู้สื่อข่าวอิสระให้กบัหลายส านกัข่าวมาท าหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการข่าว   

ผลิตรายการข่าวประจ าวนัเพ่ือสร้างจุดขายของสถานี เพราะมีช่อง Atv1 ผลิตข่าวท้องถ่ินเพียงช่องเดียวของทัง้

จงัหวดัจนถงึปัจบุนั ท าให้เกิดเป็นฝ่ายข่าวท่ีเร่ิมผลิตรายการข่าวท้องถ่ินจากวนัละ 30 นาที เมื่อแพร่ภาพไประยะ

หนึง่ปรากฏผลตอบรับดีขึน้ตามล าดบั ทางสถานีจงึขยายเวลาของรายการข่าวมากขึน้จนในปัจจบุนัมีรายการข่าว

ประจ าวนั 5 ช่วง ช่วงละ 40 นาที เมื่อรายการข่าวประจ าวนัเป็นท่ีนิยมแล้ว ฝ่ายข่าวจึงได้ขยายไปสู่การผลิต

รายการในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัข่าว ได้แก่ สารคดีเชิงข่าว และรายการสนทนาข่าวเพ่ือตอบสนองทัง้ความ

ต้องการข่าวสารในเร่ืองใกล้ตวัส าหรับประชาชนในท้องถ่ิน และความต้องการสื่อเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจงัหวดั รายการท่ีผลิตโดยฝ่ายข่าว ได้แก่ รายการคยุหลงัข่าว ท่ีน่ีอยุธยา เก็บมา

ฝากหน้าเลนส์หลงัข่าว และตะลุยอาชีพ การท างานในลกัษณะนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นสื่อแบบหลอมรวม 

กลา่วคือเม่ือฝ่ายข่าวต้องท างานร่วมกนัในการผลิตข่าวสารส าหรับเผยแพร่ในหลากหลายรูปแบบ แม้ในระยะแรก

จะยงัเป็นการเผยแพร่ทางโทรทศัน์เพียงช่องทางเดียว แตต่อ่มาเนือ้หาของรายการเหลา่นีไ้ด้เผยแพร่ไปในช่องทาง

สื่อประเภทอื่น ไมว่า่จะเป็นวิทยชุมุชน หนงัสือพิมพ์ รวมทัง้เม่ือผู้ด าเนินรายการมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของประชาชน

ก็รับหน้าท่ีเป็นพิธีกรบนเวทีในงานกิจกรรมพิเศษท่ีจดัโดยหน่วยงานตา่ง ๆ ในจงัหวดัอีกทางหนึง่ด้วย  อนัเป็นการ

หลอมรวมระหว่างสื่อเก่าเพ่ือใช้ประโยชน์จากเนือ้หาข่าวสารให้ได้มากท่ีสุด จนเมื่อสื่อโซเชียลอย่างยูทูบและ    

เฟซบุ๊กมีความนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนือ้หารายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ตลอดจนภาพข่าว และกิจกรรม

พิเศษจงึได้เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลในเวลาตอ่มา 

การตอบสนองต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทวีี 

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวี พบว่าการตอบสนอง

ของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวีต่อปัจจยัต่าง ๆ มีลกัษณะเป็นการขบัเคลื่อนด้วยปัจจยัภายในท่ีมีพลงัผสานกนั

อย่างเข้มแข็งสง่ผลให้สามารถรับมือกบัปัจจยัภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลา่วคือในด้านการบริหารจดัการ         

การปฏิบตัิงานฝ่ายข่าวเป็นอิสระจากเจ้าของสถานี โดยขึน้ตรงกบับรรณาธิการข่าวคือนายสมัฤทธ์ิ เจียมเจริญพร

กลุ ผู้ ต้องบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่คอ่นข้างจ ากดั เน่ืองจากได้รับงบประมาณคา่ผลิตรายการเพียง 25,000 บาทต่อ

ช่องต่อวนั การหางบประมาณจากการรับโฆษณาจากผู้สนับสนุนรายการก็เป็นไปได้อย่างจ ากดัเพราะสถานีให้
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เวลาออกอากาศน้อย แต่ต้องใช้จ่ายให้เพียงพอส าหรับทีมผู้สื่อข่าว 14 คน ท่ีจะต้องผลิตอย่างน้อยข่าว 7-8 ข่าว

ต่อวัน ข้อจ ากัดนีเ้ป็นปัจจัย ท่ีท าให้บรรณาธิการข่าวตัดสินใจลงทุนประกอบกิจการหนังสือพิมพ์แจกฟรี             

“เอทีวีวิชั่น” ด้วยตนเองเพ่ือเป็นช่องทางหาทุนสนับสนุนการท างานของฝ่ายข่าวโดยตีพิมพ์เผยแพร่มาตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2556 เป็นการหลอมรวมสื่อโทรทศัน์เข้ากบัสื่อเก่าอย่างหนงัสือพิมพ์ นบัเป็นการใช้ประโยชน์จากเนือ้หาของ

รายการโทรทศัน์ไปเผยแพร่อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการใช้ประโยชน์จากคณุลกัษณะเด่นของสิ่งพิมพ์ท่ีเหมาะ

ส าหรับเป็นสื่อประชาสมัพนัธ์เพราะให้ข้อมลูได้ละเอียดและคงทนมากกกว่ารายการโทรทศัน์ ส่วนในด้านเทคนิค

การผลิตได้มีการผสานก าลงักบัด้านความเป็นนกัวิชาชีพ โดยบรรณาธิการข่าวได้น าประสบการณ์จากการเป็น

ผู้สื่อข่าวของส านักข่าวระดบัชาติมาปรับให้เหมาะสมกับเทคนิควิธีการสื่อข่าวส าหรับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท้องถ่ิน 

และให้เหมาะสมกับช่องสื่อ เช่น ข่าวสารใดท่ีคนในท้องถ่ินจ าเป็นต้องทราบเพ่ือใช้ประโยชน์ ก็จะใช้ช่องทาง

สื่อมวลชนท้องถ่ิน ในขณะท่ีข่าวใดเป็นเร่ืองความสนใจของคนทัว่ไป หรือจะสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ของคน

ในท้องถ่ินก็จะเลือกสง่ข่าวไปทางสื่อมวลชนระดบัชาติ  ท าให้ฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวีผลิตเนือ้หาท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการของประชาชนและหน่วยงานในจงัหวดั แต่ก็ต้องมีมาตรฐานเพียงพอท่ีจะสามารถเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนระดบัชาติได้อีกด้วย  

นอกจากนีฝ่้ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวียังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์           

ในการผลิตข่าวตัง้แต่กระบวนการสื่อข่าวโดยใช้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการสื่อสารระหว่างทีมผู้ สื่อข่าวของ

สถานีโทรทศัน์ภาคสนามกบักองบรรณาธิการ ใช้ระบบถงัข่าวหรือศนูย์แลกเปลี่ยนข้อมลูในกลุ่มผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ตา่งส านกัข่าว การผลิตงานภาพข่าวโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัความละเอียดสงู ไปจนถึงการเผยแพร่โดยใช้โซเชียล

มีเดียหรือสื่อสงัคมออนไลน์ร่วมกบัสื่อโทรทศัน์เคเบิลที่เร่ิมครัง้แรกเม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย      

ยูทูบ “สถานีข่าวเอทีวีอยุธยา” ส าหรับเผยแพร่รายการท่ีมีการแพร่ภาพทางโทรทศัน์เคเบิล และเฟซบุ๊ก “สถานี

ข่าว   เอทีวี” ส าหรับเผยแพร่คลิปข่าว ภาพข่าว เนือ้หาข่าวสารความเคลื่อนไหวในจงัหวดั เพ่ือขยายฐานผู้ชมให้

กว้างกวา่ฐานสมาชิกของโทรทศัน์เคเบิล และเป็นช่องทางให้ผู้ชมแสดงความคิดเห็น หรือมีสว่นร่วมเป็นแหล่งข่าว 

เฟซบุ๊ กมีบทบาทแทนเว็บไซต์ทางการของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีคือ  www.http.news-atv.net/ ท่ีมีผู้ ใช้

น้อยลงไปในปัจจบุนัมีผู้ติดตามเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวเอทีวี” ประมาณ 3,000 คน  

ลกัษณะการหลอมรวมสื่อของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีไม่ได้มีแต่การใช้สื่อใหม่ หากแต่หลอมรวม           

สื่อเก่าในท้องถ่ินหลายประเภทไปพร้อม ๆ กัน ตามลักษณะการใช้ประโยชน์และความต้องการเฉพาะของ

ประชาชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน ได้แก่ หนังสือพิมพ์แจกฟรี “เอทีวีวิชั่น”  รายการวิทยุ “เอทีวีออนแอร์” ทาง

สถานีวิทยุชุมชน    โทเทิลเรดิโอ 90.25 MHz และการจดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัหน่วยงานในจงัหวดัเน่ืองในวนั

ส าคัญและเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียว นับเป็นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจากกระบวนการผลิตข่าว 

คณุลกัษณะของสื่อแตล่ะชนิดและศกัยภาพของบคุลากรของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวี ซึง่บุคคลากรส่วนใหญ่

มีความสามารถในการท างานได้หลายหน้าท่ีในคน ๆ เดียว  
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หวัใจส าคญัในการเอาชนะแรงกดดนัจากปัจจยัภายนอก คือ ปัจจยัความเป็นนกัวิชาชีพ บรรณาธิการ
ข่าวมีความเข้มงวดและพยายามอบรมปลกูฝังบุคลากรทุกคนในฝ่ายข่าวให้รักษาความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีสื่อมวลชน การรับอามิสสินจ้างนอกเหนือจากเง่ือนไขการลงโฆษณาของสถานีเป็นสิ่งต้องห้าม จงึท าให้เป็น
สื่อมวลชนท้องถ่ินท่ีสามารถจัดการกับแรงกดดนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองได้ โดยท าหน้าท่ีตรวจสอบ
วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานตา่ง ๆ และน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี ในขณะเดียวกนั     
ก็ยังคงมีความสมัพันธ์อนัดีกับทุกหน่วยงานและทุกกลุ่มการเมืองได้  นอกจากนี ้ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวี
ยังคงเป็นช่องทางสื่อสารและให้ความช่วยเหลือภารกิจของหน่วยราชการ บริการสังคม และประชาชนอย่าง
ตอ่เน่ือง เช่น การให้ค าปรึกษาและช่วยผลิตสื่อประชาสมัพนัธ์ให้โดยไม่คิดมลูค่าหรือคิดในราคาประหยดั การมี
สว่นร่วมในกิจกรรมพิเศษของจงัหวดั และการประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้
ความสมัพนัธ์ สว่นบคุคลโดยไมจ่ าเป็นต้องน ามาเสนอเป็นข่าวเสมอไป เป็นต้น    

สรุป  
พฒันาการของการด าเนินงานของฝ่ายข่าวสถานีโทรทศัน์เอทีวีจากสื่อโทรทศัน์ท้องถ่ินไปสู่การเป็นสื่อ

แบบหลอมรวม มิใช่เป็นเพียงการหลอมรวมสื่อเก่าเข้ากบัสื่อใหม่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กทางเฟซบุ๊กและยูทูบตาม            
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึง่เป็นการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของสื่อมวลชนโดยทัว่ไป หากแต่มีการหลอม
รวมกบัสื่อเก่า ได้แก่ วิทยชุมุชน หนงัสือพิมพ์แจกฟรี และการจดักิจกรรมพิเศษ รวมทัง้ได้ค านึงถึงการตอบสนอง
การใช้ประโยชน์จากข่าวสารของคนในท้องถ่ินโดยเฉพาะ แตกต่างจากการรายงานข่าวท้องถ่ินของสื่อมวลชน
ระดบัชาติ ดงัท่ีวิริยะ กลิ่นเสาวคนธ์ (2535) พบว่ารายการท่ีผลิตโดยสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสมัพนัธ์ใน
ส่วนท้องถ่ินนัน้ ได้น าเสนอเนือ้หาสาระตามนโยบายขององค์กรผู้ ผลิตมากกว่าท่ีจะสนองต่อผู้ ชมในท้องถ่ิน 
เนือ้หาสาระโดยส่วนใหญ่เป็นเร่ืองในวงราชการและเร่ืองในระดับประเทศ มิได้มีแต่เนือ้หาในระดับท้องถ่ิน
โดยเฉพาะ หฤทัย ขัดนาค (2549) พบว่าผู้ ชมมีทัศนคติต่อสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ว่าเป็นของ
รัฐบาล รายการขาดความต่อเน่ือง และผังรายการขาดความแน่นอน ไม่สามารถแสดงศกัยภาพและบทบาทใน
การเป็นสถานีโทรทศัน์ท้องถ่ินเพ่ือชมุชนได้อย่างเตม็ท่ี ผู้ชมยงัขาดข้อมลูข่าวสารในเร่ืองใกล้ตวั ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่
การประกอบอาชีพ การเมืองท้องถ่ิน และปัญหาสงัคมในระดบัท้องถ่ินของตนเอง   

 สว่นงานวิจยัเนตรชนก ไชยาคา (2553) พบวา่ประชาชนในท้องถ่ินใช้ประโยชน์จากรายการข่าวท้องถ่ิน 
โดยเน้นไปท่ีสาระเร่ืองใกล้ตัว สามารถตอบสนองความต้องการ และน าไปประยุกต์ใช้ หรือปรับปรุงให้เกิด
ประโยชน์แก่ตวัเอง โดยสื่อมวลชนท้องถ่ินถูกคาดหวงัจากประชาชนว่าให้มีบทบาทหน้าท่ีเหมือนกับสื่อมวลชน
โดยทัว่ไปโดยเฉพาะการร้องทกุข์ และการตรวจสอบผู้มีอ านาจทางการเมือง  ซึง่สอดคล้องกบับทบาทหน้าท่ีของ
ฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์เอทีวีท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการสนองความต้องการของท้องถ่ิน แม้แต่หน่วยงานภาครัฐ
รวมถึงผู้ ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังเล็งเห็นว่าฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์เอทีวีเป็นช่องทางการ
สื่อสารที่เข้าถงึและเข้าใจความต้องการของประชาชนในจงัหวดัได้ดีกวา่หน่วยงานประจ าด้านการประชาสมัพนัธ์ 

ผลการวิเคราะห์การตอบสนองต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อด าเนินงานของการสื่อโทรทศัน์ท้องถ่ิน ในกรณี
ของสถานีโทรทศัน์เอทีวีนัน้พบว่าการหลอมรวมสื่อเป็นวิธีท่ีฝ่ายข่าวใช้ต่อรองกบัแรงกดดนัในบริบททางข่าวสาร 
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองในระดบัท้องถ่ิน  การหลอมรวมสื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนได้นัน้เกิดจากการ
ผลิตเนือ้หาท่ีเหมาะส าหรับสื่อแต่ละประเภท การเช่ือมโยงสื่อท้องถ่ินกับสื่อมวลชนระดับชาติ ความเป็นนัก
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วิชาชีพของบรรณาธิการฝ่ายข่าว ผู้ซึง่ได้รับความเช่ือถือเน่ืองจากมีคณุสมบตัิในด้านความเป็นกลาง ความรักใน
ท้องถ่ิน และการรับใช้สงัคม นอกจากจะเป็นผู้สื่อข่าวขององค์กรสื่อสารมวลชนระดบัชาติท่ีได้รับรางวลัผู้สื่อข่าว
ดีเดน่หลายรางวลั  ความสามารถของบรรณาธิการยงัเป็นปัจจยัท่ีสร้างความยัง่ยืนให้แก่องค์กรและความเช่ือถือ
จากสังคมท้องถ่ินอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เป็นผู้ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรฝ่ายข่าว ซึ่งแม้ว่า
บรรณาธิการจะไม่ได้จบการศกึษาด้านการสื่อสารมวลชน แต่อาศยัประสบการณ์ของผู้สื่อข่าวส่วนภูมิภาคของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และส านักข่าวไทย อ.ส.ม.ท. มาใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้และอุดมการณ์สื่อมวลชนให้แก่
บคุลากร ประกอบกบับคุลากรเกือบทัง้หมดเป็นชาวพระนครศรีอยธุยาท าให้มีอดุมการณ์ในการท างานและความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบในท้องถ่ิน  นับเป็นการแก้ปัญหาท่ีมกัจะเกิดขึน้กบัสื่อมวลชนท้องถ่ิน ดงัข้อค้นพบของ 
ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา และศภุราภรณ์ ทวนน้อย (2557) ท่ีว่า ผู้ประกอบการโทรทัศน์เคเบิลท้องถ่ินมองว่าตนเอง
เป็นเพียงองค์กรธุรกิจมากกว่าการเป็นองค์กรสื่อมวลชน จึงผลิตรายการเองเพ่ือท้องถ่ินในสดัส่วนท่ีน้อยกว่า
รายการที่ซือ้จากภายนอก การผลิตข่าวสารท้องถ่ินไมต่อ่เน่ือง ขาดแคลนบคุลากร งบประมาณ และความเป็นมือ
อาชีพ เช่นเดียวกบั ปนิดา พยหุกฤษ (2554) พบวา่ ผู้สื่อข่าวท้องถ่ินส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนจบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
เข้าสูก่ารท างานโดยอาศยัระบบเครือญาติมากกวา่ความสามารถและการศกึษา ท าให้เกิดปัญหาการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสงัคม มีการรับ อามิสสินจ้าง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก และสร้างผลกระทบต่อผู้สื่อข่าวท่ีท าหน้าท่ี
อย่างถกูต้องได้   
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ลักษณะร่วมอันเป็นสากลของมนุษยชาตใินนิทานพืน้บ้านอาเซียนและเกาหลีใต้: กรณีศึกษา
นิทานพืน้บ้านไทยเร่ืองปลาบู่ทองและนิทานพืน้บ้านเกาหลีใต้เร่ืองคงจวีผัดจวี  

The Universal Archetype in ASEAN and South Korean Folktales: The Study of Thai Folktale 
Plaboothong and South Korean Folktale Kongjwi and Patjwi 

 
รัญวรัชญ์ พูลศรี1* และ ปพนพชัร์ กอบศิริธีร์วรา2 

Ranwarat Poonsri1* and Paphonphat Kobsirithiwara2 

 
บทคัดย่อ 

การศกึษาเปรียบเทียบวรรณคดีข้ามชาติข้ามภาษาแบบแนวคูข่นาน (parallelism) หรือแนวลกัษณะร่วม
อนัเป็นสากลของมนุษยชาติ (archetypes) พบว่านิทานพืน้บ้านของไทยเร่ืองปลาบู่ทองมีโครงเร่ืองคล้ายกับ
นิทานพืน้บ้านเร่ืองเต๋ิม-ก๋ามของประเทศเวียดนาม และนิทานเร่ืองนางเตา่อองคําของประเทศลาวหรือท่ีนกัคติชน
วิทยานิยามว่าแบบเร่ืองซินเดอเรลลา (Cinderella type) ซึง่มีผู้สนันิษฐานว่ามีท่ีมาจากแหล่งเดียวกนัคือนิทาน
พืน้บ้านของกลุ่มชาติพนัธุ์ไท เมื่อใช้ระเบียบวิธีของคลอดิโอ กุยเยน (Claudio Guillen) ในการวิเคราะห์พบว่า
นิทานพืน้บ้านเร่ืองคงจวีผัดจวีของประเทศเกาหลีใต้จัดเข้าแบบเร่ืองซินเดอเรลลาเช่นกัน ซึ่งจัดอยู่ในรูปแบบ 
Model B คือ มิได้สง่อิทธิพลตอ่กนัโดยตรงแตม่ีความคล้ายคลงึกนัเน่ืองมาจากสภาพสงัคมและวฒันธรรม 

  
ABSTRACT 

The comparative study of parallelism or archetypes reveals that Thai folktale Plaboothong 
shares the same plot with Vietnamese folktale Tam-Cam and Lao folktale Aong-Kam golden turtle 
which the folklorists define as Cinderella-typed folktales. These three folktales are presumed having 
the same originality which is Tai/Dai folktale. To employ Claudio Guillen's methodology in this analysis 
reveals that South Korean folktale Kongjwi and Patjwi shares the same Cinderella-typed plot. The 
relationship between Plaboothong and Kongjwi and Patjwi is classified in Guillen's Model B. They 
aren't influenced each other directly but they share similarity because of social and cultural milieus. 
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ค าน า 
วรรณกรรมประเภทนิทานอยู่คู่กบัมนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ประเพณีการเล่านิทานแบบมขุปาฐะคือ

กิจกรรมทางวรรณศิลป์ประเภทแรกของมนษุย์ก่อนจะปรากฏวรรณกรรมลายลกัษณ์ มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาต่าง
มีนิทานท่ีผลิตขึน้ตามสภาพสงัคม วฒันธรรม รสนิยมของชาติตน ทัง้ประโยชน์เพ่ือความผ่อนคลายและเพ่ือการ
สัง่สอนคนในสงัคม ศิราพร ฐิตะฐาน ผู้ เช่ียวชาญด้านคติชนวิทยากล่าวว่า นิทานเป็นอาหารทางใจอย่างหนึ่งของ
มนษุย์ นิทานเป็นแหลง่รวบรวมจินตนาการและความฝัน นิทานจงึเป็นทางออกทางใจของมนุษย์ทําให้มีความสขุ
และช่วยผ่อนคลายความทกุข์ในใจได้ (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2539) เช่นเดียวกบัวิเชียร เกษประทุม ท่ีแสดงความเห็น
วา่นิทานช่วยกระชบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ให้ข้อคิดและคติเตือนใจ อีกทัง้นิทาน
ยังช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตหลาย ๆ ด้าน เช่น วิถีชีวิต ประเพณี ความเช่ือ และการปลูกฝัง
ค่านิยม (วิเชียร เกษประทุม, 2548) ด้วยเหตนีุน้กัคติชนวิทยาจึงทําการศกึษาและบนัทึกนิทานพืน้บ้านมขุปาฐะ
เป็นลายลกัษณ์เพ่ือประโยชน์ในทางมานุษยวิทยาและการศึกษาในประเด็นบ่อเกิด การแพร่กระจาย แนวคิด
เนือ้หาของนิทาน และอตัลกัษณ์ของชาติท่ีปรากฏในนิทานด้วย  

ศิราพร ฐิตะฐาน ได้นิยามลกัษณะของนิทานพืน้บ้านว่า เป็นนิทานท่ีสืบทอดกันโดยทางวาจา หรือท่ี
เรียกว่ามขุปาฐะ เร่ืองราวจึงไม่คงท่ีแน่นอน เพราะไม่มีหลกัฐานลายลกัษณ์คอยตรวจสอบ หากแต่เร่ืองนัน้ๆ จะ
ขึน้อยู่กับความสามารถของผู้ เล่าซึ่งสามารถเปลี่ยนไปได้  เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป (ศิราพร ฐิตะฐาน, 2525) 
เช่นเดียวกบัท่ีก่ิงแก้ว อตัถากร นิยามนิทานพืน้บ้านว่า เป็นเร่ืองท่ีเล่าสืบต่อกนัมาด้วยวิธีมขุปาฐะ และมีการจด
บนัทึกไว้ในระยะหลงั (ก่ิงแก้ว อตัถากร, 2539) แสดงให้เห็นว่านิทานพืน้บ้านถูกบอกเล่าแบบปากต่อปาก และ
สามารถแพร่กระจายไปพร้อมกับการเดินทางข้ามวัฒนธรรมของผู้คน เมื่อพิจารณาตามแนวทางคู่ขนานหรือ
ลกัษณะร่วมอนัเป็นสากลของมนุษยชาติแล้วจะพบว่า ลกัษณะของนิทานพืน้บ้านท่ีคล้ายคลงึกนั แม้จะต่างชาติ
ต่างภาษา ต่างยุคสมยั อาจเป็นหมดุหมายสําคญัท่ียืนยนัแนวคิดวรรณคดีโลก (World Literature) ของเกอเธ่ 
(Goethe) ท่ีเสนอวา่วรรณคดีเป็นสมบตัิร่วมกนัของมนษุยชาติก็เป็นได้  

นิทานพืน้บ้านเร่ืองเติ๋ม-ก๋ามของประเทศเวียดนามและนิทานเร่ืองนางเต่าอองคําของประเทศลาวซึ่งมี
โครงเร่ืองคล้ายคลึงกับปลาบู่ทองของไทยได้รับการแปลและรวบรวมไว้โดยสุเทพ  ไชยขันธุ์  หรือชัยธีระเสฏฐ์    
ไชยขันธุ์  ในหนังสือช่ือ นิทานไท้แถน: เร่ืองเล่าภูมิปัญญาอาเซียน ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า การแพร่กระจายของนิทานพืน้บ้านและจุดร่วมท่ีปรากฏในนิทานไท้แถนแสดงให้เห็นรากเหง้า
เผ่าพนัธุ์และวฒันธรรมร่วมพ่ีน้องในแถบภมูิภาคอาเซียนของนิทานปลาบู่ทอง (ไทย) นางเต่าอองคํา (สปป.ลาว) 
และเต๋ิม-ก๋าม (เวียดนาม) (สเุทพ ไชยขนัธุ์, 2559) แนวคิดวฒันธรรมร่วมพ่ีน้องไท้แถนยงัปรากฏในช่ืองานเปิดตวั
หนงัสือเลม่นีท่ี้ใช้ช่ือวา่ ส่อง “ไท้แถนฯ” นิทานพืน้บ้านจ้วงฯ ลาว ไทย ต้นเร่ืองซินเดอเรลลาเชื่อมอาเซียน 
อีกด้วย อาจารย์ทองแถม นาถจํานง นกัเขียน นกัแปล และผู้ เช่ียวชาญด้านชาติพนัธุ์วิทยาได้แสดงความเห็นว่า 
ปลาบู่ทองเป็นนิทานท่ีชาวจ้วง ลาว ไทย เลา่ถ่ายทอดกนัมาแตด่กึดําบรรพ์ โดยชาวล้านนา ชาวไทยใหญ่เรียกว่า 
“เต่าน้อยอองคํา” หรือนางยีแสงก่อ หรือนางอทุธรา (นางเอือ้ย) ทางประเทศลาวเรียก “เต่าคํา” ทางชนเผ่าจ้วง  
ในจีน เรียกว่า “ตาเจีย้” แปลว่านางกําพร้า ซึ่งนิทานเร่ืองนีแ้พร่หลายในกว่างซี เวียดนาม กัมพูชา ลาว สยาม 
พมา่ จีน และจากจีนก็เผยแพร่ไปยงัยโุรปในยคุราชวงศ์ถงั จนเป็นต้นเร่ืองทําให้เกิดเทพนิยาย “ซินเดอเรลลา” ซึง่
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ไปจากนิทานของชาวจ้วงท่ีมณฑลกว่างซีของจีน ซึ่งเป็นดินแดนถ่ินฐานเก่าแก่ของเครือญาติชาติพันธุ์ ไท 
(Dai/Tai) (ผู้จดัการ, 2559)  

จากข้อเสนอของ ผศ.ดร.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และอาจารย์ทองแถม นาถจํานง แสดงประเด็น
เดียวกนัคือการเน้นยํา้วา่นิทานเร่ืองปลาบู่ทองคือ "วฒันธรรมร่วมพ่ีน้อง” “ความเป็นรากเหง้าเผ่าพนัธุ์ในฐานะลกู
แถน” และ "การเป็นต้นกําเนิดเทพนิยายซินเดอเรลลา" ซึง่จําเป็นต้องอาศยัหลกัฐานอ้างอิงทางมานุษยวิทยาเพ่ือ
สนบัสนนุวา่โครงเร่ืองนิทานพืน้บ้านประเภทซินเดอเรลลานัน้ ตะวนัออกได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกหรือตะวนัตก
ได้รับอิทธิพลจากตะวนัออกกนัแน่ แต่หากพิจารณาความคล้ายคลึงของนิทานอาเซียนและจีนตามท่ีกล่าวมานี ้
ตามรูปแบบการศกึษาของคลอดิโอ กยุเยน ข้อเสนอของอาจารย์ทัง้สองจะจดัอยู่ในรูปแบบ Model A คือวรรณคดี
ต่างชาติต่างภาษาท่ีมีความสมัพันธ์กันเพราะมีแหล่งกําเนิดมาจากวฒันธรรมเดียวกันหรือเป็นเพราะวรรณคดี
เร่ืองหนึ่งได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเร่ืองอื่นหรือนกัเขียนคนอื่นซึง่ต่างวฒันธรรมหรือต่างชาติ (ตรีศิลป์ บุญขจร, 
2549) งานวิจยัชิน้นีมุ้่งเสนอข้อค้นพบใหม่เร่ืองการกระจายของนิทานพืน้บ้านแบบเร่ืองซินเดอเรลลาท่ีปรากฏ
นอกวฒันธรรมไท้แถนคือนิทานพืน้บ้านเร่ืองคงจวีผดัจวีของประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้กระบวนวิธีของกุยเยน แบบ
Model B คือการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีต่างชาติต่างภาษา ต่างระยะเวลา ต่างยุคสมยั เพ่ือเปรียบเทียบ
ความเหมือนท่ีอาจเกิดจากสภาพสงัคมหรือวฒันธรรมท่ีคล้ายคลงึกนั และวิเคราะห์ความแตกต่างในรายละเอียด
และลกัษณะเฉพาะของแตล่ะชาติด้วย  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จากการสํารวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบหนังสือช่ือ จากซินเดอเรลลาถึงปลาบู่ทอง ของ

เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต์ (2540) ประเภทวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาองักฤษ) ของ   
พรทิพย์ ศรีนุธรรม (2552) เร่ือง การศึกษาการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างพ่อแม่ลูกในนิทาน
ปลาบู่ทอง ท่ีวิเคราะห์นิทานพืน้บ้านเร่ืองปลาบู่ทองเชิงวาทกรรม ทัง้ด้านวจันและอวจันภาษาในการบรรยาย
บทบาทตวัละครพ่อแมล่กูจากหนงัสือนิทานภาพปลาบู่ทองเพ่ือศกึษาอดุมการณ์ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจระหว่าง
พ่อแมล่กูท่ีปรากฏในเร่ือง  

ประเภทบทความวิชาการเร่ือง ต่างประเทศ ต่างถิ่น แท้ที่จริงเร่ืองเดียวกัน ของสรต ีปรีชาปัญญากุล 
(2555) ศึกษาเปรียบเทียบนิทานพืน้บ้านเวียดนามเร่ืองเติ๋มก๋ามกับนิทานพืน้บ้านของไทยเร่ืองปลาบู่ทอง       
ตามแนวทางคู่ขนาน(parallelism) เพ่ือหาลกัษณะร่วมของวรรณคดีทัง้สองเร่ือง งานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์
ภาพสะท้อนค่านิยมของไทยจากนิทานพืน้บ้าน ของขวญัชนก นัยเจริญ (2557) วิเคราะห์ค่านิยมของไทย 
จากนิทานพืน้บ้านจํานวน 54 เร่ือง โดยนิทานพืน้บ้านเร่ืองปลาบู่ทองสะท้อนค่านิยมเร่ืองความกตัญํู        
ความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ การให้อภยั และบทความวิชาการเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเร่ืองเวียนว่าย
ตายเกิดในนิทานเวียดนามเร่ือง “นางเติ๊ม-นางก๊าม” และนิทานไทยเร่ือง “นางอุทธรา” ของ Truong Thi 
Hang (2558) แต่ยังไม่ปรากฏงานวิจัยเปรียบเทียบนิทานพืน้บ้านเร่ืองเติ๋ม-ก๋าม (เวียดนาม) นางเต่าอองคํา 
(ลาว) ปลาบู่ทอง (ไทย) ร่วมกบันิทานพืน้บ้านของเกาหลีใต้เร่ืองคงจวีผดัจวีมาก่อน  

  
 

556

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



ผลการวิจัย 
นิทานแบบเร่ือง (tale type) ประเภท “แบบเร่ืองซินเดอเรลลา” คือนิทานท่ีมีโครงเร่ืองว่าด้วยนางเอกท่ี

เป็นลูกกําพร้าถูกแม่เลีย้งกดข่ีรังแก ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากผู้ วิเศษให้ได้พบและแต่งงานกับเจ้าชาย 
สติทธ์ ธอมป์สนั (Stith Thompson) ลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเป็นโครงสร้างของแบบเร่ืองนิทานซินเดอเรลลา ตามการ
จดัจําแนกดชันีแบบเร่ืองนิทานพืน้บ้านว่าต้องมีเหตกุารณ์ตามลําดบั ดงันี ้นางเอกถูกรังแก/ การช่วยเหลือจาก
อํานาจวิเศษ/ การพบกบัเจ้าชาย/ การพิสจูน์หลกัฐาน/ การแต่งงานกับเจ้าชาย (สรตี ปรีชาปัญญากุล, 2555) 
นิทานพืน้บ้านอาเซียนทัง้สามเร่ืองคือ ปลาบู่ทอง (ไทย) เติ๋ม-ก๋าม (เวียดนาม) นางเต่าอองคํา (ลาว) และนิทาน
พืน้บ้านเกาหลีใต้ เร่ืองคงจวีผัดจวี มีแบบเร่ืองเดียวกันคือ นางเอกเป็นลูกกําพร้า บิดาสมรสใหม่กับหญิงม่าย     
ผู้มีลกูติด ตา่งกนัตรงรายละเอียดคือ ในเร่ือง เติ๋ม-ก๋าม มิได้กล่าวถึงสาเหตกุารตายของพ่อแม่ และในเร่ืองคงจวี
ผัดจวี แม่ของคงจวีเสียชีวิตจากความอ่อนแอของร่างกาย มิได้เกิดจากการใช้ไม้พายฟาดจนตกนํา้ตายดังท่ี
ปรากฏในเร่ืองปลาบู่ทองและนางเตา่อองคํา ตอ่ไปนีค้ือตารางเปรียบเทียบเนือ้หาตามแบบเร่ืองซินเดอเรลลาของ
นิทานพืน้บ้านทัง้สี่เร่ือง ดงันี ้ 

 
Table 1 The Comparison of 4 Cinderella-Typed Folktales  

Plaboothong  
(Thai) 

Tam-Cam  
(Vietnam) 

Aong-Kam golden turtle 
(Lao) 

Kongjwi and Patjwi 
(South Korea)  

1. A rich man had 
two wives and the 
first wife died 
because of his 
abuse. The second 
wife and her 
daughter tortured the 
main character 
“Auey”  

1. Tam’s parents had 
died and she was 
under her father’s 
mistress’s control.  

1. A man had two wives 
and the second wife was 
possessed by the ghost. 
The first wife died 
because of the second 
wife’s deception. She was 
hurt by her husband and 
fell from the boat.  

1. A couple in Joseon 
period wanted a child, 
afterward the wife bore a 
daughter and died. A man 
remarried with a widow. 
She and her daughter 
Patjwi abused and 
tortured Kongjwi. 

2. Auey was tortured 
in many ways by the 
stepmother. Her 
mother was 
resurrected as a 
golden sleepy goby 
fish and protected 
her. The stepmother 
killed the fish but her 

2. Tam was abused by 
her sister but a deity 
gave her a sleepy 
goby fish. The fish was 
eaten by the 
stepmother but the 
deity turned a 
fishbone into dress, 
shoes and vehicle so 

2. Auttha the main 
character was tortured by 
the stepmother and her 
mother was resurrected 
as a golden turtle. The 
stepmother tricked her 
husband that she was 
illed and needed to be fed 
boiled turtle meat. 

2. Kongjwi was tortured 
by the stepmother but 
there were animals such 
as cow, toad, birds 
helped her.  
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fish scales were 
resurrected again as 
an eggplant and then 
she was resurrected 
as a pipal tree (Pho).  

Tam could go to the 
royal ceremony in the 
palace.  

Afterward,  
the turtle bone became a 
pipal tree.  

3. King Phrommathat 
wanted Auey’s pipal 
tree but nobody 
could uproot the tree 
except Auey. Then 
the king married her 
and coronated her  
a queen.  

3. Tam’s shoe was left 
on her way to the royal 
ceremony. The king 
found that Tam was 
the owner of the shoe 
and married her. 

3. King Phrommathat 
wanted Auttha’s pipal tree 
but nobody could uproot 
the tree except Auttha. 
Then the king married her 
and coronated her a 
queen.  

3. An angel gave Kongjwi 
marvellous shoes so she 
could marry a town 
prefect. 

4. Auey was killed by 
the stepmother’s 
trick, then she 
became a parakeet 
bird. Aei her 
stepsister tried to kill 
the bird but it could 
escape by a rat’s 
help. Finally, a hermit 
resurrected her to a 
human being again.  

4. Tam was killed and 
resurrected as a 
canary bird, then from 
a bird's feather to a 
peach tree. The peach 
was made into a loom 
and was burnt and its 
charcoal became a 
Diospyros decandra 
tree. An old woman 
peeled the fruit and 
Tam appeared as a 
human being again. 

4. Auttha was boiled to 
death by the stepmother. 
Then she was resurrected 
as a woman in a bael fruit. 
An old woman kept the 
fruit at home and found 
Auttha came out of the 
fruit. They raised Auttha 
as their daughter and 
finally, the king heard the 
news and brought her 
back to the palace. 

4. Kongjwi was tricked by 
Patjwi into a well and she 
was dead. Afterward, she 
was resurrected as a lotus 
and her husband found 
her body in the well. 
Finally, Kongjwi revived as 
a human being and bore 
children.  

 

จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นลกัษณะร่วมอีกประการหนึ่งคือนางเอกถูกกระทําทารุณจากแม่เลีย้งและ
ลกูติดของนาง ในเร่ืองคงจวีผดัจวีคือการใช้ให้ทําเร่ืองท่ียากลําบาก เช่น การคราดหน้าดินที่เตม็ไปด้วยหิน เติมนํา้
ในโอง่ก้นร่ัว หรือกิจกรรมท่ีต้องใช้ความอดทนอย่างการทอผ้าและการฝัดข้าวเพียงลําพงั โดยมีตวัละครสตัว์อย่าง
ววั คางคก ฝูงนกเป็นผู้ช่วย ในส่วนนีม้ีความคล้ายคลงึกับเร่ืองซินเดอเรลลามากท่ีสดุในสี่เร่ือง แต่ข้อแตกต่างท่ี
เดน่ชดัคือ เร่ืองคงจวีผดัจวีไมป่รากฏเนือ้หาการกลายเป็นสตัว์และต้นไม้ของแม่ ซึง่เป็นอนุภาคเด่นในเร่ืองปลาบู่
ทอง แมข่องนางเอือ้ยไปเกิดเป็นปลาบู่ทอง ต้นมะเขือ และต้นโพธ์ิ ตามลําดบั ในเร่ืองเติ๋ม-ก๋าม เทวดามอบปลาบู่
ให้เติ๋มไว้เลีย้งดู เติ๋มพบว่าปลานัน้คือแม่ของตน เมื่อปลาบู่นัน้ถูกแม่เลีย้งจับกิน ก้างปลาท่ีเติ๋มเก็บไว้ใต้เตียง
กลายเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า และยานพาหนะท่ีทําให้เติ๋มได้เข้าไปงานเลีย้งในวงั ส่วนในเร่ืองนางเต่าอองคํา แม่ของ
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นางอุทธา ไปเกิดเป็นเต่าสีทอง แม่เลีย้งวางอุบายว่าป่วยต้องการกินเนือ้เต่าเพ่ือการรักษา เมื่อเต่าสีทองถูกฆ่า  
ไปทํายา กระดูกของเต่าได้กลายเป็นต้นโพธ์ิ จะเห็นได้ว่าในเร่ืองเติ๋ม-ก๋าม และคงจวีผัดจวีปรากฏอนุภาคร่วม   
อีกประการหนึง่คือรองเท้าวิเศษท่ีทําให้นางเอกได้สมรสกบัเจ้าชาย ในเร่ืองคงจวีผดัจวี นางฟ้ามอบรองเท้าให้กบั
คงจวีเพ่ือไปร่วมงานเลีย้ง ขณะเดินไปงานคงจวีเดินพลาดทําให้รองเท้าข้างหนึ่งหลดุลอยนํา้ไป ซึง่เจ้าเมืองได้พบ
รองเท้าข้างนัน้และประกาศตามหาเจ้าของรองเท้า สดุท้ายมีแต่คงจวีท่ีสามารถสวมรองเท้าได้อย่างเหมาะเจาะ
พอดีและได้สมรสกบัเจ้าเมือง ในขณะท่ีเร่ืองปลาบู่ทองและนางเต่าอองคําปรากฏอนุภาคร่วมคือการถอนต้นโพธ์ิ 
ดงัในเร่ืองวา่ท้าวพรหมทตัต้องการต้นโพธ์ิของเอือ้ยและอทุธาแตไ่มมี่ผู้ ใดสามารถถอนต้นโพธ์ินัน้ได้ เม่ือเอือ้ยและ
นางอทุธาสามารถถอนต้นโพธ์ิได้จงึได้รับการอภิเษกเป็นพระราชินี  

 
บทสรุป 

จากผลการศกึษาลกัษณะร่วมและต่างของนิทานพืน้บ้านต่างชาติต่างภาษาสี่เร่ืองนี  ้ผู้ วิจยัพบประเด็น
สําคญัท่ีอาจเป็นปัจจยัทําให้วรรณกรรมท่ีมิได้ส่งอิทธิพลต่อกันโดยตรงมีลกัษณะคล้ายคลึงกันคือ 1. ลกัษณะ
สงัคมเกษตรกรรม 2. ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจภายในครอบครัว และ 3. อิทธิพลพทุธศาสนา  

ประเด็นแรกคือ ลักษณะสังคมเกษตรกรรม ปรากฏในทัง้สี่เร่ืองผ่านวิถีชีวิตของตวัละครคือ การออก
หาปลาเพ่ือยงัชีพในเร่ืองปลาบู่ทองและนางเต่าอองคํา และในเร่ืองคงจวีผัดจวีท่ีคงจวีถูกใช้ให้ไถคราดปรับหน้า
ดินและฝัดข้าว โดยมีววั คางคก และฝูงนกเป็นผู้ช่วย ลกัษณะร่วมดงักล่าวนีแ้สดงความใกล้ชิดกบัธรรมชาติของ
ผู้คนในสงัคมเกษตรกรรมจนก่อให้เกิดเร่ืองเล่าประเภทมนุษย์กลายเป็นพืชและสตัว์ หรือสตัว์และพืชกลายเป็น
มนษุย์ ในรูปแบบใกล้เคียงกนั นําไปสูก่ารศกึษารูปแบบเร่ืองเลา่แบบฉบบัของสงัคมเกษตรกรรมตอ่ไป  

หากพิจารณาในแนวนิเวศวิจารณ์ (Ecocriticism) ท่ีมองว่ามนุษย์ สัตว์ และพืช มีคุณค่าในฐานะ    
สรรพชีวิตเช่นเดียวกนัแล้ว มนุษย์สมัพนัธ์กบัธรรมชาติด้วยการช่วยเหลือ สนทนา แทนร่างกนัได้  ดงัท่ีปรากฏใน
การกลายเป็นสตัว์และพืชของตวัละคร ตวัละครแมใ่นเร่ืองปลาบู่ทองกลายเป็นปลาบู่ทอง ต้นมะเขือ และต้นโพธ์ิ 
ในเร่ืองเต๋ิม-ก๋าม แมก่ลายเป็นเตา่สีทอง ในเร่ืองเตา่อองคําแมก่ลายเป็นเต่าสีทองและต้นโพธ์ิ นอกจากนีต้วัละคร
เอกในทัง้สี่เร่ือง หลังจากแต่งงานกับกษัตริย์และเจ้าเมืองได้ถูกแม่เลีย้งและน้องสาวลวงไปฆ่าและกลับมา       
เกิดใหม่เป็นพืชและสตัว์เช่นกัน เอือ้ยไปเกิดเป็นนกแขกเต้าจนฤาษีช่วยให้กลบัคืนเป็นมนุษย์ เติ๋มไปเกิดเป็น    
นกขมิน้ ต้นท้อและกลายเป็นมนษุย์อาศยัในผลลกูจนั เช่นเดียวกบัท่ีนางอทุธาไปเกิดในผลมะตมูขนาดใหญ่และ 
คงจวีไปเกิดเป็นดอกบัวใหญ่ตระหง่านสะดุดตาท่านเจ้าเมือง การแทนท่ีด้วยร่างสตัว์และพืชของตวัละครมิได้   
ทําให้คณุคา่ของตวัละครนัน้ด้อยลง หากแตย่งัคงคณุลกัษณะสําคญัเดียวกบัเมื่อครัง้เป็นมนุษย์ ตามมมุมองของ
แนวคิดนิเวศน์วิจารณ์ 

ประเด็นท่ีสอง ความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในครอบครัว นิทานพืน้บ้านทัง้สี่เร่ืองนีส้ะท้อนภาพ
สงัคมพหภุรรยาและระบอบชายเป็นใหญ่ของทัง้สี่ประเทศ โดยเฉพาะการท่ีสตรีต้องพึ่งพาบุรุษ หญิงม่ายต้องหา
คนดแูลตนเองและลกูสาว ในขณะท่ีประเด็นความรุนแรงภายในครอบครัวปรากฏในเร่ืองปลาบู่ทองและนางเต่า
อองคําเท่านัน้ ท่ีพ่อลงมือฆ่าแม่เน่ืองจากความไม่พอใจท่ีหาปลาได้น้อย นอกจากความสมัพนัธ์ท่ีสตรีอยู่ภายใต้
อํานาจบรุุษแล้ว ยงัแสดงให้เห็นลําดบัอํานาจภายในครอบครัวของสตรีท่ีกดทบักนัเป็นทอด ๆ ภรรยาอยู่ใต้อํานาจ
สามี อนุภรรยามีอํานาจเหนือเอกภรรยาและลูกเลีย้ง การใช้อํานาจกดข่ีสตรีด้วยกันเอง คือกลวิธีในการสร้าง
อํานาจให้กับตนเองของสตรีในสภาพสังคมแบบชายเป็นใหญ่ อีกทัง้ความปรารถนาสามีสูงศักด์ิจนนําไปสู ่     
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การลวงฆ่านางเอกและการสวมรอยเข้าวงั ยงัสะท้อนความปรารถนาความมัน่คงและการพึ่งพาบุรุษเช่นเดียวกนั 
นอกจากนีใ้นด้านบทบาทของพ่อแม่จะเห็นว่าพ่อมีบทบาทน้อยกว่าแม่เลีย้งจึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าแท้จริงแล้วใน
ระบอบชายเป็นใหญ่นัน้ขบัเคลื่อนไปด้วยพลงัของสตรีหรือไม่  

ประเดน็สดุท้ายคือ อทิธิพลพุทธศาสนา สงัคมไทย ลาว และเวียดนามได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาอย่าง
ชดัเจน ในกรณีของประเทศเกาหลีใต้ก็ปรากฏอิทธิพลของพุทธศาสนานิกายมหายานและแนวคิดแบบของจ๊ือมา
ตัง้แต่อดีต อิทธิพลพุทธศาสนาในนิทานพืน้บ้านทัง้สี่เร่ืองนีค้ือ การกลบัชาติมาเกิดและการกลบัมาชดใช้กรรม 
ดงัท่ีตวัละครแมแ่ละนางเอกกลบัชาติมาเกิดใหม่เป็นพืชและสตัว์ และประการต่อมาคือแนวคิดทําดีได้ดีทําชัว่ได้
ชัว่ ดงัท่ีตวัละครแมเ่ลีย้งและน้องสาวจบลงด้วยความตาย การถกูลวงฆ่า การประหารชีวิต การถูกธรณีสบู และผู้
ท่ีทําดีคือ เอือ้ย เต๋ิม อทุธา และคงจวี แม้ตายไปแล้วก็สามารถกลบัชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครัง้ และได้รับผล
ของกรรมดี จากข้อสรุปทัง้สามประเด็นนีแ้สดงให้เห็นว่าการศึกษาลกัษณะร่วมอันเป็นสากลของมนุษยชาติใน
นิทานพืน้บ้านทัง้สี่เร่ืองนีจ้ดัอยู่ในแบบ Model B ของกุยเยนคือ วรรณคดีต่างชาติต่างภาษา ต่างระยะเวลา ต่าง
ยุคสมัย ท่ีคล้ายคลึงกันเพราะเกิดจากสภาพสงัคมหรือวฒันธรรมคล้ายคลึงกันเพราะทัง้สี่ประเทศเป็นสงัคม
เกษตรกรรม มีลกัษณะสงัคมชายเป็นใหญ่ และได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่ขณะเดียวกันก็พบ
ความแตกตา่งในรายละเอียดและลกัษณะเฉพาะของแตล่ะชาติตามท่ีกลา่วมาแล้ว  

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์แนวคู่ขนานของคลอดิโอ กุยเยน เป็นระเบียบวิธีท่ีมุ่งเปรียบเทียบวรรณคดีท่ีไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กันโดยตรง แต่อาจเปรียบเทียบกันได้ในเร่ืองประเภทวรรณกรรม (genres) หรือลักษณะท่ี
เหมือนกัน ซึ่งจะทําให้สามารถวิเคราะห์และสรุปผลในเชิงทฤษฎีสากลหรือความเป็นสากลของวรรณคดีได้  
งานวิจัยชิน้นีมุ้่งนําเสนอข้อค้นพบใหม่ท่ีขยายขอบเขตของการศึกษาวรรณคดีคือ นอกเหนือจากข้อค้นพบว่า 
โครงเร่ืองปลาบู่ทองเป็นสมบัติร่วมพ่ีน้องของกลุ่มไท้แถน (ไทย ลาวและเวียดนาม) แล้ว หากพิจารณาว่าเป็น
นิทานแบบเร่ืองซินเดอเรลลา จะสามารถขยายขอบเขตการศึกษาได้กว้างไกลขึน้และเป็นแนวทางในการศึกษา
เปรียบเทียบกับนิทานพืน้บ้านแนวข้ามชาติข้ามภาษาต่อไป นอกจากนีค้วามสัมพันธ์ระหว่างนิทานพืน้บ้าน      
ทัง้สี่เร่ืองนีย้งัมีความเป็นไปได้ท่ีจะจดัอยู่ในแบบ Model A คือวรรณคดีต่างชาติต่างภาษาท่ีมีความสมัพนัธ์กัน
เพราะได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเร่ืองเดียวกันแหล่งเดียวกัน  หากค้นพบหลักฐานทางมานุษยวิทยาและ           
คติชนวิทยามาสนบัสนนุเพ่ิมเติม 

ข้อสงัเกตประการต่อมาคือ แม้จะปรากฏแนวคิดทําดีได้ดีทําชัว่ได้ชัว่และการกลบัชาติมาเกิดตามหลกั
พทุธศาสนาในทัง้สี่เร่ือง แตก่ลบัปรากฏเร่ืองไสยศาสตร์ วิญญาณ ฤาษี และการอ้อนวอนเทพเจ้า แสดงให้เห็นว่า
ภมูิหลงัของทัง้สี่ประเทศเป็นสงัคมพทุธผสมความเช่ือเร่ืองภตูิผี ดงัท่ีแมเ่ลีย้งของนางอทุธาถูกผีเป้า (ปอบ) เข้าสิง 
พ่อแม่ของคงจวีสวดอ้อนวอนเทพเจ้า เอือ้ยถูกฤาษีชุบชีวิต เป็นต้น นอกจากนีย้งัสะท้อนสภาพสงัคมบรรพกาล
ผ่านการรับประทานเนือ้มนุษย์ ดังท่ีปรากฏว่า อ้าย ก๋าม สามา และผัดจวี เมื่อถูกจับได้ว่าสวมรอยพ่ีสาว            
ก็ถูกประหารชีวิตด้วยการสบัเนือ้เป็นชิน้ไปทําปลาร้า นํา้จิม้ และของหมัก (เคยกุ้ ง) ส่งไปให้พ่อแม่กิน แสดง      
ให้เห็นวฒันธรรมการกินอยู่ของประชาชนในทัง้สี่ประเทศท่ีกินของหมกัดองก่อนท่ีมนุษย์จะรู้จักการปรุงอาหาร
ด้วยการใช้ไฟ ข้อสังเกตประการสุดท้ายคือประเทศท่ีได้รับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนและได้ 
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ปะทะสงัสรรค์กบัตะวนัตก อย่างเวียดนามและเกาหลีใต้ ปรากฏอนภุาคท่ีใกล้เคียงกบัเร่ืองซินเดอเรลลามากท่ีสดุ
คืออนภุาคการทํารองเท้าหาย การพิสจูน์ตนวา่ใสร่องเท้าได้ และการช่วยเหลือของบรรดาสตัว์ ในขณะท่ีลาวและ
ไทยไม่ปรากฏเร่ืองงานเลีย้งในวงัและรองเท้าวิเศษ เป็นไปได้ว่า คงจวีผดัจวีและเติ๋ม-ก๋ามอาจได้รับอิทธิพลจาก      
ซินเดอเรลลาของตะวนัตกและอิทธิพลของนิทานชาดกร่วมด้วย ในกรณีของไทยและเวียดนามยงัปรากฏอนุภาค
คล้ายกบัเร่ืองสงัข์ทองคือ เต๋ิมเมื่อไปเกิดในผลมะตมู ตายายเก็บไปไว้ในบ้าน นางจะแอบออกมาทําความสะอาด
บ้านเพ่ือตอบแทนคณุ และอนภุาคการจีบพลเูป็นรูปหงส์ การท่ีเอือ้ยร้อยมาลยับอกเล่าเร่ืองราวชีวิตตน จนทําให้
พระสวามีจําได้และรับกลบัเข้าวงั ซึง่นําไปสู่การศึกษาในแนวสมัพนัธบท (Intertextuality) ต่อไป สอดคล้องกับ
แนวคิดท่ีวา่วรรณกรรมตา่งแพร่กระจาย หมนุเวียน แลกเปลี่ยน ผสมผสาน และเป็นสมบตัิร่วมกนัของมนุษยชาติ
ทัว่โลก 
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด 

The Comparative of Parents’ Satisfaction on Field Trip Learning Promotion Activities 
of Schools under Pak Kret Municipality  

 
ชัยรัตน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง1* สริิกร  กาญจนสนุทร2 และ พรเทพ  พฒัธนานรัุกษ์1 

Chairat  Wongkitrungruang1*, Sirikorn  Kanjanasuntorn2 and Porntep  Pattananurak1 

 
บทคัดย่อ 

บทความนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครปากเกร็ด กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา คือ ผู้ปกครอง 
จ านวน 315 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความ
แตกตา่งรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffe′ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ผลการวิจยั พบวา่ ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี
ของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครปากเกร็ด ในภาพรวมระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้ปกครอง
ของนักเรียนท่ีมีการขาดเรียนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ABSTRACT 
This article aimed to compare the level of parents’ satisfaction on field trip learning promotion 

activities of schools under Pak Kret municipality.  The sample were 315 parents.  Statistic were t-test, 
One-way ANOVA that paired differences were compared by the Sheffe′ method, and Pearson’s 
product moment correlation coefficient.  Statistical significant level was set at .05. 

Research results indicated that most parents had high level of satisfaction on field trip 
learning promotion activities.  Hypothesis testing indicated significant differences of satisfaction on 
field trip learning promotion activities of schools under Pak Kret municipality among the parents with 
different the absent from schools (p ≤ .05). 

 
 
 
Key words: Satisfaction, Parent, Field Trip Learning Promotion Activities, Pak Kret Municipality 
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ค าน า 
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้ก าหนดให้การจดัการศกึษาเพ่ือให้คนไทย

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้
อย่างมีความสขุ และมาตรา 7 ได้ก าหนดไว้วา่กระบวนการเรียนรู้ท่ีมุง่เน้นปลกูฝังจิตส านกึให้มีความภาคภมูิใจใน
ความเป็นไทย สง่เสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และภูมิปัญญาไทย (ส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2547: 5-6) อีกทัง้ยงัต้องจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัแนวทางการจดั
การศกึษาตามมาตรา 29 ท่ีให้สถานศกึษาร่วมกบับุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น ส่งเสริม
ความเข้มแข็ง ของชมุชน โดยการจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถจดัการศกึษาอบรม มี
การแสวงหาความรู้ ข่าวสารและรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบั
สภาพปัญหา รวมทัง้หาวิธีการสนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพฒันาระหว่างชุมชน (ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2547: 16)  

การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนเรียนจากสิ่งท่ี
เป็นรูปธรรม โดยผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการฟัง การด ูการดมกลิ่น การชิมรส และการสมัผสัสิ่งแวดล้อม ใน
สภาพการณ์จริงนอกห้องเรียน (Good, 1973) มีการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและความเป็นจริง 
สง่เสริมการใช้ทรัพยากรท้องถ่ินและชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน และช่วยสร้างความสมัพนัธ์
ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน ให้ผู้ เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้น และความ
สนใจในการเรียนเพ่ิมขึน้ อีกทัง้ยังเอือ้ให้ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะต่างๆ จ านวนมาก เช่น การวางแผน การ
ประสานงาน การท างานกลุม่ การแสวงหาความรู้ เป็นต้น นอกจากนัน้ ยงัส่งเสริมการพฒันาคณุธรรมต่างๆ เช่น 
ความรับผิดชอบ ความสามคัคี ความเสียสละ เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2546: 46)  

เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน และเป็นหน่วยงานรัฐท่ีจดัการ
ให้บริการสาธารณะตามภารกิจและพืน้ท่ีรับผิดชอบ โดยได้น าแนวทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Result 
Based Management: RBM) ท่ียึดประชาชนเป็นหลกั มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ
สาธารณะท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  เป้าหมายคือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่
ประชาชนต่อการให้บริการ (เทศบาลนครปากเกร็ด, 2555) ทัง้นี ้ปัจจุบนั มีโรงเรียนในสงักัดเทศบาลนครปาก
เกร็ด จ านวน 3 แห่ง ซึง่ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2554 ถงึ 30 กนัยายน 2555 มีการจดักิจกรรมการสง่เสริมการเรียนรู้นอก
สถานท่ีแก่นกัเรียนเป็นประจ าตลอดทัง้ปี ดงันี ้ 

โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ จดัโครงการเดก็ดีมีคณุธรรมปลกูฝังลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
(วดัร่องขุ่น วดัท่าดอน สวนส้มธนาธร พระธาตหุริภุญชยั เข่ือนภูมิพล จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ชะอ า พระ
นครคีรี จงัหวดัเพชรบรีุ) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน (หุ่นขีผ้ึง้ ฟาร์มจรเข้สามพราน จงัหวดันครปฐม สวนสตัว์เปิดเขา
เขียว จังหวัดชลบุรี ศูนย์แสดงบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดถ า้กระบอก เข่ือนป่าสักชลสิทธ์ิ จังหวัดสระบุรี 
ซาฟารีเวิลด์ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑืวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี พระราชวังบางปะอิน 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และปลกูป่าชายเลนคลองโคน จงัหวดัสมทุรสงคราม)  
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โรงเรียนวดักู้  (นันทาภิวฒัน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๒ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ท้องถ่ิน (ชุมชนตลาด
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) โครงการเดย์แคมป์ลูกเสือส ารอง (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดนนทบุรี) 
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี (ค่ายอินทรีย์แจ้งวฒันะ จังหวดันนทบุรี) โครงการเด็กดีศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชนเรือนจ าชั่วคราวเขากลิง้ จังหวัดเพชรบุรี) โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 
(พิพิธภณัฑ์หุ่นขีผ้ึง้ จงัหวดันครปฐม) และโครงการทศันศกึษา (ท้องฟ้าจ าลอง จงัหวดัปทมุธานี) 

ส่วนโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี 116 นครปากเกร็ด ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปพัตถกรรม 
นกัเรียน สพฐ. เขต 2 (โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ค่ายทหารกองทพับก โรงเรียนสเุหร่าเขียว และโรงเรียนวดั
ลาดปลาดุก) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมสิ่งแวดล้อม (อุทยานวิทยาศาสตร์นานาชาติสิรินธร ค่าย
พระรามหก จังหวัดเพชรบุรี) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (วัดชลประทาน
รังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม (ค่ายอินทรีย์แจ้งวฒันะ จังหวดันนทบุรี) กิจกรรมแห่เทียน
พรรษา (วดับางพูดนอก วดักู้  วดับางพงั จงัหวดันนทบุรี) กิจกรรมเข้าค่ายคณุธรรม (วดัเชิงเลน จงัหวดันนทบุรี) 
(กองการศกึษา, เทศบาลนครปากเกร็ด, 2556) 

กิจกรรมข้างต้นมีทัง้กิจกรรมท่ีจดัร่วมกนัทุกชัน้ปี ป.1-6 และบางกิจกรรมจดัส าหรับบางชัน้ปี กิจกรรม
เหล่านีจ้ึงมีความส าคญัทัง้ในแง่ของการบริหารการศกึษาของโรงเรียนในท้องถ่ิน และการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน นอกเหนือจากการเรียนรู้ปกติในห้องเรียน ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีศกึษาระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองใน
การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด และเปรียบเทียบระดบั
ความพงึพอใจดงักลา่วกบัตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ลกัษณะพืน้ฐานสว่นบคุคล การมาโรงเรียน และการรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ซึง่ผลการศกึษาจะน าไปเป็นข้อมลูส าหรับโรงเรียน
ในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทัง้เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปรับปรุงคณุภาพการจดัการเรียนการสอนแก่
นกัเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารงานแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด และเพ่ือศกึษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจดั
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  
 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีศกึษา ได้แก่ ผู้ปกครองท่ีมีบตุรหลานเรียนโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนคร
ปากเกร็ด ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวดักู้  (นนัทาภิวฒัน์วิทยา) โรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิ
ทยา) และโรงเรียนผาสกุมณีจกัรมิตรภาพท่ี 116 รวมจ านวน 1,461 คน ผู้ วิจยัค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ี
เหมาะสม โดยใช้สตูรการค านวณของ Taro Yamane (สชุาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2544: 127) ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 315 คน น ามาค านวณหาสดัส่วนจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีในแต่
ละโรงเรียน ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยขอความร่วมมือจากครูประจ าชัน้ให้เก็บแบบสอบถามกับ
ผู้ปกครองของนกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้จนครบตามจ านวนตวัอย่างท่ีศกึษาในแตล่ะโรงเรียน  
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เคร่ืองมือการวิจัย 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ลกัษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล การมาโรงเรียน การรับรู้ข่าวสาร

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี และความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด  
การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กบัผู้ปกครองท่ีมีบตุรหลานเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานท่ีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี น าข้อมูลท่ีได้มาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Coefficient Alpha) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของความพงึพอใจในภาพรวม .9815  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานหาหาความแตกต่างความพึงพอใจในการรับบริการ โดยใช้ค่าสถิติ t-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการ
ของ Scheffe′ ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
 

ผลการวิจัย 
ลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนกัเรียนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.2 และเพศชาย ร้อยละ 30.8 ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 
38.54 ปี  นกัเรียนศกึษาอยู่ในโรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ร้อยละ 59.0 รองลงมาคือ โรงเรียน
ผาสกุมณีจกัรมิตรภาพท่ี 116 นครปากเกร็ด ๓ ร้อยละ 28.6  และโรงเรียนวดักู้  (นนัทาภิวฒัน์วิทยา) นครปาก
เกร็ด ๒ ร้อยละ 12.4 กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้ปกครองของนกัเรียนชัน้ ป.1-6 มีจ านวนใกล้เคียงกนั คือ ผู้ปกครองของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ร้อยละ 18.4 รองลงมาคือ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 และ 4 ร้อยละ 17.8 เท่ากนั ชัน้
ประถมศกึษาท่ี 1 ร้อยละ 17.1 และชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ร้อยละ 13.7   

ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นบิดา/มารดา  ร้อยละ 88.3 เรียนจบชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากท่ีสุด 
ร้อยละ 27.9 รองลงมา คือ จบการศกึษาชัน้ประถมศึกษา ร้อยละ 21.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง/แรงงาน ร้อยละ 
29.8 พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 23.2 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 20.3 โดยมีรายได้ไม่เกิน 
10,000 บาทตอ่เดือน มากท่ีสดุ ร้อยละ 42.9 รองลงมามีรายได้ 10,001–20,000 บาทตอ่เดือน ร้อยละ 38.4 ทัง้นี ้
ผู้ปกครองสว่นใหญ่พกัอาศยัอยู่ต าบลปากเกร็ด ร้อยละ 48.3 รองลงมา อยู่ต าบลบางพดู ร้อยละ 40.6  
การมาเรียนของนักเรียน 

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา ส่วนใหญ่ไม่เคยขาดเรียน ร้อยละ  63.8 และมีนกัเรียนท่ีเคยขาดเรียน 
ร้อยละ 36.2 สาเหตกุารขาดเรียนเน่ืองมาจากไมส่บาย ร้อยละ 89.6 และติดธุระสว่นตวั ร้อยละ 10.4  

สว่นการมาสายนัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ไมเ่คยมาโรงเรียนสาย ร้อยละ 92.7 และเคยมาโรงเรียนสาย ร้อย
ละ 7.3 สาเหตกุารมาโรงเรียนสายเน่ืองจากตื่นสาย ร้อยละ 50.0 รองลงมา คือ สาเหตฝุนตก รถติด ร้อยละ 22.7 
และสาเหตไุมส่บาย ติดธุระ รถโรงเรียนมารับสาย ในสดัสว่นท่ีเท่ากนั คือ ร้อยละ 9.1  
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การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
ส่ือในการได้รับข่าวสารเก่ียวกับการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
สื่อบุคคล ผู้ปกครองเคยได้รับข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีจากสื่อ

บคุคล ร้อยละ 86.3 โดยส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจากครู/บุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 77.1 รองลงมาคือ จากพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง/ญาติ ร้อยละ 26.3 และจากเพ่ือน ร้อยละ 14.6 ส่วนสื่อมวลชน/สื่อเฉพาะกิจ ผู้ปกครองเคยได้รับ
ข่าวสารเก่ียวกบัการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีจากสื่อมวลชน/สื่อเฉพาะกิจ ร้อยละ 75.9 โดยส่วน
ใหญ่ได้รับข่าวสารจากแผ่นพบัของโรงเรียน ร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ จากป้าย/บอร์ดประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน 
ร้อยละ 32.7 จากโปสเตอร์ของโรงเรียน ร้อยละ 13.0 และจากเวบ็ไซต์ของโรงเรียน/เทศบาล ร้อยละ 11.7  

ระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของโรงเรียน 
ผู้ปกครองมีระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี อยู่ในระดบั

มาก (ค่าเฉลี่ย 10.03) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้ปกครองมีระดบัการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย 0.77) โดยมีการรับรู้ว่ามีการจัดกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี มากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 0.95) รองลงมาคือรับรู้วตัถุประสงค์ของกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี และรับรู้ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 
0.89) รับรู้วนัเวลาและสถานท่ีท่ีจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี เท่ากนั (คา่เฉลี่ย 0.86)  
ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 

ผู้ปกครองมีระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี โดยภาพรวมในระดบั
มาก (คา่เฉลี่ย 4.25) เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่มีความพงึพอใจในระดบัมากทุกด้าน คือ ด้านคณุภาพของการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
สถานท่ี และสภาพแวดล้อม ด้านบทบาทครูผู้ สอน ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านกระบวนการจัดกิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้ (คา่เฉลี่ย 4.28, 4.26, 4.25 และ 4.05 ตามล าดบั) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านกระบวนการจัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
ผู้ปกครองพึงพอใจด้านกระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ในระดบัมากทุกประเด็น 

คือ โรงเรียนมีการวางก าหนดการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีอย่างเหมาะสม รองลงมาคือ โรงเรียน
มีการวางแผนการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีอย่างเหมาะสม และโรงเรียนมีการชีแ้จงข้อมูลข่าวสาร
และรายละเอียดการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีอย่างเหมาะสม (คา่เฉลี่ย 4.19,  4.18 และ 4.13) 

2. ด้านบทบาทครูผู้สอน 
ผู้ปกครองพึงพอใจด้านบทบาทครูผู้สอน ในระดบัมากทุกประเด็น คือ ครูปฏิบัติตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีของ

นกัเรียน รองลงมา คือ ครูมีความสามารถในการถ่ายทอดให้นกัเรียนเข้าใจเนือ้หาในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีเป็นอย่างดี และครูสามารถควบคมุเวลาและรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีเป็น
อย่างด ี(คา่เฉลี่ย 4.43, 4.40 และ 4.35) 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
ผู้ปกครองพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานท่ี และสิ่งแวดล้อม ในระดับมากทุกประเด็น คือ 

โรงเรียนจดัรถส าหรับเดินทางในกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ สถานท่ี
จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีมีการจดัเตรียมความพร้อมส าหรับคณะท่ีเดินทางไปเป็นอย่างดี และ
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สถานท่ีจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีมีระยะทางในการเดินทางท่ีเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.41, 4.37 
และ 4.32) 

4. ด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
ผู้ปกครองพึงพอใจด้านคณุภาพของการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี คือ นกัเรียนมีความ

สนใจและกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี รองลงมา คือ นกัเรียนได้มีสว่นร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีอย่างเต็มท่ี และนักเรียนได้ประโยชน์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี (คา่เฉลี่ย 4.56, 4.43 และ 4.42) 

5. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
ผู้ปกครองพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ในระดับมากทุกประเด็น คือ โรงเรียนมีการประกาศแจ้ง

ข่าวสารของกิจกรรมฯ ลว่งหน้าในเวลาท่ีเหมาะสม รองลงมา คือ โรงเรียนมีการประกาศแจ้งข่าวสารของกิจกรรม
ฯ ให้ผู้ปกครองทราบอย่างถูกต้อง ชัดเจน และครอบคลมุเนือ้หา และผู้ปกครองสามารถแจ้งผลการตอบรับจาก
การประชาสมัพนัธ์ให้กบัทางโรงเรียนทราบได้ (คา่เฉลี่ย 4.39, 4.32 และ 4.29)   
การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานที่  1 ผู้ ปกครองท่ีมีลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคลต่างกัน มีระดับความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน แตกตา่งกนั 

ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีโรงเรียนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของโรงเรียน ด้านกระบวนการจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้เพียงด้านเดียว เมื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า
ผู้ปกครองของนกัเรียนของโรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ (ค่าเฉลี่ย 3.85)  มีความพึงพอใจสงูกว่า
ผู้ปกครองของนกัเรียนของโรงเรียนวดักู้  (นนัทาภิวฒัน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๒ (คา่เฉลี่ย 3.61)   

ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีระดบัชัน้ต่างกัน มีระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของโรงเรียน ด้านประชาสมัพนัธ์ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้เพียงด้านเดียว เมื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่าผู้ปกครองของนกัเรียนชัน้ ป.2, ป.4 และ ป.6  
(คา่เฉลี่ย 4.31 4.39 และ 4.37 ตามล าดบั) มีความพงึพอใจสงูกวา่ผู้ปกครองนกัเรียนชัน้ ป.5 (คา่เฉลี่ย 4.03)  

ส่วนผู้ ปกครองท่ีมีลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ความเก่ียวข้องกับนักเรียน ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได้ และท่ีพกัอาศยั ตา่งกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานท่ีของโรงเรียน ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

สมมตฐิานที่ 2 ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีการมาเรียนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน แตกตา่งกนั 

ผู้ปกครองของนักเรียนท่ีมีการขาดเรียนต่างกัน มีระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด แตกตา่งกนั ทัง้ในภาพรวมและรายด้านทัง้ 5 ด้าน 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เมื่อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจ พบว่า ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีไม่เคยขาด
เรียน (คา่เฉลี่ย 4.34, 4.34, 4.41, 4.48, 4.35 และ 4.13 ตามล าดบั) มีความพึงพอใจทัง้ในภาพรวมและรายด้าน 
สงูกวา่ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีเคยขาดเรียน (คา่เฉลี่ย 4.08, 3.90, 4.11, 4.06, 4.27 และ 4.07 ตามล าดบั)  
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สว่นผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีการมาเรียนสายตา่งกนั มีระดบัความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมสง่เสริม
การเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

สมมตฐิานที่ 3 ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ข่าวสารตา่งกนั มีระดบัความพงึพอใจตอ่การจดั
กิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน แตกตา่งกนั 

ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีระดบัการรับรู้ข่าวสารตา่งกนั มีระดบัความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมสง่เสริม
การเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  
 

การอภปิรายผลการวิจัย 
ลักษณะพืน้ฐานส่วนบุคคล 

ผู้ปกครองสว่นใหญ่เป็นแมท่ี่ท าหน้าท่ีดแูลลกู มีอายุในช่วงวยัท างานตอนต้น สอดคล้องกบับุตรหลานท่ี
เรียนชัน้ประถมศกึษา โดยนกัเรียนสว่นใหญ่ศกึษาอยู่ในโรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ท่ีมีจ านวนนกัเรียนมากท่ีสดุ ผู้ปกครองจบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและประถมศกึษา สอดคล้องกบัการ
ประกอบอาชีพท่ีสว่นมากมีอาชีพรับจ้าง/แรงงาน จงึมีรายได้ไมเ่กิน 10,000 บาทตอ่เดือน ซึง่คอ่นข้างน้อย 
การมาเรียนของนักเรียน 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยขาดเรียน และไม่เคยมาโรงเรียนสาย ซึ่งสาเหตุเกิดจากความจ าเป็นส่วนตัว 
แสดงวา่นกัเรียนมีความตัง้ใจมาโรงเรียน 
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 
 ผู้ปกครองสว่นใหญ่รับรู้ข่าวสารจากสื่อบุคคล คือ ครู/บุคลากรของโรงเรียน ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีข้อมลูข่าวสารท่ี
ถกูต้อง และมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการติดตอ่ประสานงานกบัผู้ปกครอง รองลงมา คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองคน
อื่นๆ ซึง่ขึน้อยู่กบัความสนิทสนมสว่นตวั นอกจากนี ้ยงัรับรู้ข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจของโรงเรียน คือ แผ่นพบัของ
โรงเรียน ซึง่ครูจากแจกเอกสารดงักล่าวให้นกัเรียนทุกคนน าไปแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองเป็นประจ า หาก
นักเรียนได้น าไปให้ผู้ ปกครอง จะท าให้ผู้ ปกครองรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน สอดคล้องกับผล
การศกึษาของสิริกร กาญจนสนุทร และคณะ (2556: 25) ท่ีพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่เคยได้รับข่าวสารเก่ียวกับ
บริการทางการศกึษาของโรงเรียนจากสื่อบุคคลมากท่ีสดุ รองลงมา คือ สื่อมวลชนและสื่อเฉพาะกิจ  นอกจากนี ้
ผู้ปกครองยงัมีการรับรู้ข่าวสารในประเดน็ตา่งๆ ในระดบัมาก แสดงให้เห็นถงึความเอาใจใส่ต่อนกัเรียนและความ
เข้าใจเก่ียวกบักิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัเป็นอย่างดี อาทิ เร่ืองวตัถุประสงค์ สถานท่ี วนัเวลา และประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ 

ผู้ปกครองมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน 
ในระดบัมาก โดยเฉพาะด้านคุณภาพของการจัดกิจกรรมฯ เน่ืองจากผู้ปกครองได้ตระหนักและรับรู้ถึงผลดีท่ี
นกัเรียนได้รับจากกิจกรรมอย่างชัดเจน ทัง้ความสนใจ ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วม และประโยชน์ท่ีได้รับ 
สอดคล้องกบัสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ สนธยา พรหมก่ิงแก้ว (2557) และฐิติศนัส์  พากย์สขีุ (2555) ท่ีศกึษา
การใช้การศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เจตคติ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
พบว่า การศึกษานอกสถานท่ีท าให้ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากขึน้ มี
พฤติกรรมการปฏิบตัิงานตามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทัง้ผู้ เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมท่ีได้ศึกษานอกสถานท่ี
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ด้วย นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ สมใจ แซ่โง้ว (2541) ท่ีพบว่านกัเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในด้านระเบียบวินยัและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในสถานท่ีต่างๆ พึงพอใจอย่างมากในแหล่ง
ทรัพยากรท่ีศกึษา การศกึษาหาความรู้นอกห้องเรียน รวมถงึวิทยากรน าชมและสนัทนาการตลอดเส้นทาง  

ผู้ปกครองมีความพงึพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สถานท่ี และสภาพแวดล้อม ซึง่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของณัฏฐ์ธภูมิ  เจียมศรีชัย (2549) ท่ีพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจเก่ียวกับสถานท่ี เนือ้หาการ
บรรยาย เอกสารและกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการ การท าแผน
ก าหนดการ การบริการอาหาร การจดักิจกรรมนนัทนาการ และการแก้ไขปัญหาในเร่ืองตา่งๆ ในระดบัมากเช่นกนั 

นอกจากนี ้ ผู้ปกครองมีความพงึพอใจด้านกระบวนการจดักิจกรรมฯ นัน้ สอดคล้องกบัการศกึษาของ 
ณฏัฐ์ธภมูิ  เจียมศรีชยั (2549) ท่ีพบวา่สถานศกึษามีการจดัการเรียนรู้โดยใช้แหลง่เรียนรู้นอกสถานท่ีให้กบั
นกัเรียนอย่างน้อยปีละครัง้ เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการสร้างความจดจ าท่ีดี ช่วยสง่เสริม
การเรียนรู้และปฏิบตัิตวัอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่นอกสถานท่ี  
การทดสอบสมมตฐิาน 

ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีโรงเรียนต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของโรงเรียน ด้านกระบวนการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี แตกต่างกนั โดยผู้ปกครอง
ของนกัเรียนของโรงเรียนวดับ่อ (นนัทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ มีความพึงพอใจสงูกว่าผู้ปกครองของนกัเรียนของ
โรงเรียนวดักู้  (นันทาภิวฒัน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๒ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนวดับ่อ (นันทวิทยา) นครปาก
เกร็ด ๑ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียนเป็นจ านวนมาก จึงมีความพร้อม และสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีได้อย่างครอบคลมุและหลากหลายมากกวา่โรงเรียนวดักู้  (นนัทาภิวฒัน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๒ 
ท่ีมีขนาดเลก็และมีนกัเรียนจ านวนน้อยกว่ามาก 

ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีการขาดเรียนตา่งกนั มีระดบัความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครปากเกร็ด แตกตา่งกนั โดยผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีไมเ่คย
ขาดเรียน มีความพงึพอใจทัง้ในภาพรวมและรายด้าน สงูกวา่ผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีเคยขาดเรียน สอดคล้องกบั
การศกึษาของสิริกร กาญจนสนุทร และคณะ (2556) ท่ีพบวา่นกัเรียนท่ีไมเ่คยมาโรงเรียนสายมีความพงึพอใจ
ด้านการประชาสมัพนัธ์มากกวา่นกัเรียนท่ีเคยมาโรงเรียนสาย เพราะนกัเรียนท่ีมาโรงเรียนทนัเวลาย่อมมีโอกาส
รับรู้ข้อมลูข่าวสารในช่วงเช้า ทัง้จากการพดูคยุกบัครูหรือเพ่ือน โดยเฉพาะการแจ้งข่าวสารหน้าเสาธงในการเข้า
แถว ซึง่จะมีการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารตา่งๆ ท่ีส าคญัและเป็นประโยชน์ สว่นตวัแปรอื่นๆ ท่ีไมม่ีความแตกตา่งนัน้ 
แสดงให้เห็นวา่ไมม่ีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ปกครอง 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. เทศบาลควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ

นกัเรียน ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากเนือ้หาวิชาในห้องเรียนปกติ 
2. เทศบาลควรจดัสรรงบประมาณ เพ่ือกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีให้มากขึน้ เพ่ือให้โรงเรียน

สามารถวางแผนและด าเนินกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ได้อย่างมีคณุภาพและมีความยืดหยุ่นมากย่ิงขึน้  
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3. โรงเรียนแต่ละแห่งควรจะพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็นองค์รวมและบูรณาการ ทัง้ใน
เร่ืองการเรียนในชัน้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานท่ี รวมทัง้กิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุลของการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะระดบัชัน้ในบริบทของโรงเรียนแตล่ะแห่ง  

4. ผู้ปกครองเด็กท่ีขาดเรียนกบัไม่ขาดเรียน มีความพึงพอใจไม่เท่ากนั โรงเรียนควรให้ความส าคญักับ
นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนท่ีขาดเรียน ทัง้นีเ้พราะ ทัง้นักเรียนและผู้ ปกครองท่ีขาดเรียนอาจจะไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีของโรงเรียน โดยอาจมอบหมายให้ครูประจ าชัน้
ชีแ้จงแก่นกัเรียนและผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีขาดเรียนเป็นการเฉพาะอีกครัง้ 

5. โรงเรียนแต่ละแห่งควรให้ความส าคญักบัการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการจดักิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้นอกสถานท่ีแก่นักเรียนแต่ละชัน้ปีและผู้ปกครองให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม และครบถ้วน 
เน่ืองจากผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีมีระดบัชัน้ต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
นอกสถานท่ีของโรงเรียน ด้านประชาสมัพนัธ์ แตกตา่งกนั  
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ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา ไทยแลนด์ 
Conflict from a development of Waterfront pattaya Thailand Project 

 

นุชนา  สกุลสถาพร1* และ จฑุารัตน์ ชมพนัธุ์1 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสาเหตขุองความขดัแย้งจากการพฒันาโครงการ วอเตอร์ฟรอนท์ พทัยา 
ไทยแลนด์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งระหว่างประชาชนโดยรอบ ผู้พฒันาโครงการ กบัหน่วยงาน
ของรัฐ โดยเป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกบัการ
ทบทวนวรรณกรรม ผลการศกึษาพบว่าสาเหตคุวามชดัแย้งตามวงกลมแห่งความขดัแย้ง ได้แก่ความเช่ือต่อกรมหลวง
ชมุพรเขตอดุมศกัด์ิ ระหวา่งประชาชนในพืน้ท่ีกบัผู้พฒันาโครงการ  และประชาชนยงัไมเ่ช่ือมัน่ในขัน้ตอนการขออนญุาต
ก่อสร้างและขัน้ตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชาชนผู้อาศยัโดยรอบยงัขาดการรับรู้
ข้อมลูโครงการจากผู้พฒันาโครงการ และหน่วยงานภาครัฐ เมื่อความขดัแย้งไม่ได้รับการแก้ไข ผู้พฒันาจึงไม่สามารถ
ดําเนินการโครงการตอ่ไปได้ นําไปสูค่วามขดัแย้งระหวา่งผู้พฒันาโครงการและหน่วยงานรัฐจากการเสยีผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจ ส่วนเสนอแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งนัน้ พบว่าหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถ่ินควรร่วมกันหา
ข้อเท็จจริง ชีแ้จงและไกลเ่กลี่ยโดยคนกลาง รวมทัง้ผู้พฒันาโครงการจะต้องดําเนินการตามกฎหมายและมาตรการทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 

ABSTRACT 
 This research was aimed at investigating the causes of the Conflict in the Waterfront Pattaya 
development project in Pattaya City, Thailand, and to propose solutions to the conflict among the local 
community in the project area, the project developer, and the state.  The data for this qualitative study 
were collected through in-depth interviews with stakeholders of the project, along with reviews of related 
documents.  The results from an analysis based on the Circle of Conflict Model revealed that the cause of 
the disagreement was principally the conflicting beliefs of Prince of Chumphon in the local community and 
of the project developer. The people also reported trusting neither the construction permit nor the steps 
taken for the approval of the project’s environmental impact assessment report (EIA).  In addition, the 
details of the project were not provided to the local people.  This conflict has still , preventing the project 
construction to continue. Such conflict has also led to a dispute between the state and the project 
developer due to the latter’s profit loss.  For the solution, it is suggested that the central and municipal 
governments cooperate in elucidating the doubts of the local people, as well as employ a negotiator to 
communicate with the peopleandstrictly abide by the laws and EIA regulations standard. 
 

Key Words: conflict, developments project, Prince of Chumphon, developer 
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ค าน า 
 ในปัจจุบันความต้องการท่ีอยู่อาศัยมีมากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีพักอาศัยแนวดิ่งอย่างอาคารชุด  
พักอาศัย  หรือ  คอนโดมิเนียม  ไม่เพียงแต่ในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเท่านัน้  แต่รวมไปถึงเมือง
ท่องเท่ียวอย่างเมืองพทัยา  ท่ีปัจจบุนัมีคอนโดริมหาดพทัยากว่า  4,000  ยูนิต  ทัง้นี ้ ส่วนใหญ่ผู้พฒันาโครงการ
มกัมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม  ซึง่กลุ่มลูกค้าของคอนโดมิเนียมจะมีความแตกต่างกนัตามทําเล
ท่ีตัง้  โดยกลุ่มลูกค้าหลกัมกัเป็นชาวต่างชาติท่ีมกัซือ้คอนโดเพ่ือเป็นบ้านตากอากาศหรือเพ่ือการลงทุนให้กับ
เพ่ือนตา่งชาติ อย่างไรก็ตาม การพฒันาดงักลา่วมีทัง้ผลกระทบทัง้แง่บวกและแง่ลบ  อาทิเช่น ผลกระทบด้านฝุ่ น
ละออง  เสียงดงัรบกวน  การสัน่สะเทือน การพังทลายของอาคารข้างเคียง รวมไปถึงความปลอดภัยจากการ
ก่อสร้างและคนงานก่อสร้างในช่วงก่อสร้าง และในช่วงเปิดดําเนินการ อาทิเช่น เร่ืองระบบสาธารณปูโภคตา่ง ๆ ท่ี
ต้องรองรับจํานวนคนท่ีมากขึน้  และวิถีชีวิตของคนในชุมชนเดิม ค่าครองชีพท่ีสูงมากขึน้ และปัญหาสําคัญ
สําหรับอาคารสูงท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ ปัญหาการบดบงัทัศนียภาพจากอาคารสูงท่ีตัง้อยู่ริมหาดพัทยา  
โดยจากผลกระทบด้านลบต่าง ๆ ท่ีไม่ได้รับการแก้ไขหรือชีแ้จงจากผู้พฒันาโครงการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
นํามาซึง่ปัญหาความขดัแย้งของชุมชนกบัผู้พฒันาโครงการรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้นี ้ไม่เพียงแต่ผู้พฒันา
โครงการเท่านัน้ท่ีต้องชีแ้จง  แต่รวมถึงหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ีให้อนุญาตก่อสร้างและ
ตรวจสอบโครงการ  ก็มีหน้าท่ีในการช่วยบรรเทา เพ่ือขจัดหรือลดข้อห่วงกังวลจากผลกระทบท่ีเกิดขึน้กับ
ประชาชนผู้อยู่ใกล้เคียงโครงการ 
 สําหรับกรณีความขดัแย้งของโครงการคอนโดมิเนียมกบัชมุชนข้างเคียงท่ีได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
ของเมืองพัทยา รวมไปถึงประชาชนทั่วไป  นกัวิชาการ และนักสิ่งแวดล้อม คงหนีไม่พ้น กรณีความขดัแย้งจาก
การพัฒนาโครงการ  วอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา  ไทยแลนด์  กับคนเมืองพัทยา  ซึ่งมีขนาดความสูง 53  ชัน้  ของ
บริษัท บาลี  ฮาย  จํากัด  โดยโครงการดังกล่าวตัง้อยู่ริมหาดพัทยา  และมีระยะห่างจากหาดพัทยาประมาณ  
100  เมตร   
 ทัง้นี ้ จุดเร่ิมต้นความขัดแย้งดงักล่าว เร่ิมขยายวงกว้างแล้วเป็นท่ีสนใจของคนทั่วไปมากขึน้เน่ืองจาก
อาคารโครงการได้บดบงัทศันียภาพและจดุชมวิวลานหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอดุม
ศกัด์ิ  ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหมายตอ่ชาวพทัยาเป็นอย่างมาก จากปัญหาดงักล่าวทําให้ประชาชนโดยรอบรวมถึง
นกัท่องเท่ียวตัง้ข้อสงัเกตุว่า โครงการดงักล่าวได้รับการอนุญาตก่อสร้างได้อย่างไร  และนําไปสู่ประเด็นความ
ขดัแย้งอ่ืน ๆ เร่ือยมา 
 ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุความขัดแย้งในการพัฒนาโครงการดงักล่าว และแนวทางการ
แก้ไขข้อขดัแย้งของผู้ เก่ียวข้อง โดยยดึการจําแนกสาเหตขุองความขดัแย้งจากทฤษฎีของคริสโตเฟอร์ มวัร์  (วนัชยั 
วฒันศพัท์,2547) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสาเหตุความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ฟรอนท์ พัทยา ไทย
แลนด์ 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์
ฟรอนท์ พทัยา ไทยแลนด์ 
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จากการศกึษาแนวคิดทฤษฎีสามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Framework 
 จากภาพท่ี  1 ได้แสดงเห็นวา่การวิจยัในครัง้นีไ้ด้มุ่งเน้น 2 ประเด็น ได้แก่ สาเหตขุองความขดัแย้ง และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความขดัแย้งของแตล่ะกลุม่จากการพฒันาโครงการ วอเตอร์ฟรอนท์ พทัยา ไทยแลนด์  โดยได้วิเคราะห์ผู้
มีสว่นได้เสียจากสถานการณ์ความขดัแย้งว่ากลุ่มใดเป็นผู้ ได้ประโยชน์และกลุ่มใดผู้ เสียประโยชน์ และมีประเด็นสาเหตุ
ความขดัแย้งมาจากประเดน็ใด เพ่ือนําไปสูแ่นวการการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งท่ีแท้จริง 
 โดยการศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งนัน้  ผู้ วิจัยได้นําเอาชนิดความขัดแย้งของวงกลมความขัดแย้ง
ของคริสโตเฟอร์ มัวร์มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ชนิด ได้แก่ ความขดัแย้งด้านข้อมลู (การไม่ได้รับข้อมลู ได้รับข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือการได้รับข้อมลูไม่ทนัเวลา) 
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ (ประชาชนท้องถ่ินเสียผลประโยชน์จากการบังวิวและผู้พัฒนาโครงการเสีย
ประโยชน์จากการระงบัโครงการ) ความขดัแย้งด้านความสมัพนัธ์ (ความสมัพนัธ์ท่ีไม่ดีต่อกันในผู้มีส่วนได้เสีย) 

Context 
 - The details and information of the project  
 - Public participation in environmental impact assessment report (EIA report) 
 - Related laws and regulations  
 
The causes of the environmental conflict in the Waterfront Pattaya development project in Pattaya City, 
Thailand 
1)  Data Conflict 
 - Lack of information. 
 - Misinformation 
 - Received information late 
2) Relationship Conflict 
 - Lack of relationship between the local people and the state , the local people and the project developer 
and the state and the project developer. 
3) Value  Conflict 
 - The conflict of faith in the Prince  AbhakaraKiartivongse, Prince of Chumphon 
4) Structural Conflict 
 - Lack of Public participation 
 - Developer is not follow the laws and EIA regulations  
5) Interest Conflict 
 - The local people and tourist impact on the scenery obstructed by the Waterfront Pattaya project 
 - Developer – loss of return on the investment 

Conflict resolution guideline of stakeholders (authorities, locals and developer) of the Waterfront Pattaya Project  
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ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง (การไม่บังคับตามกฎหมาย การไม่มีกฎหมายท่ีชัดเจน) และความขัดแย้งด้าน
คา่นิยม (ระบบความเช่ือ ความแตกตา่งในคา่นิยม ขนบธรรมเนียม) ดงัแสดงในรูปท่ี  2 

 
Figure 2 The circle of conflict 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจาก
แหลง่ข้อมลู  2 แหลง่ ได้แก่ 
 1. ข้อมลูปฐมภมูิ ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผู้มีส่วนได้
เสีย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์สําหรับหน่วยงาน
ราชการ/หน่วยงานท้องถ่ิน  แบบสมัภาษณ์สําหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร แบบสมัภาษณ์ประชาชน และแบบ
สมัภาษณ์นักท่องเท่ียว โดยภายในแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ให้
สมัภาษณ์ส่วนท่ี 2 ความเป็นมาของความขัดแย้ง ส่วนท่ี 3 สาเหตุของความขัดแย้งส่วนท่ี 4 การแก้ไขความ
ขดัแย้งท่ีผ่านมา และสว่นท่ี 5 แนวทางการแก้ไขความขดัแย้ง 
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมจากบทความ รายงานการวิเคระห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ ข่าว และบทความในหนงัสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
 ทัง้นี ้ผู้ วิจยัจะนําข้อมลูปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ สงัเคราะห์ เพ่ือให้
ได้ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
 

กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  ผู้ วิจยัได้เลือกใช้วิธีการเลือก
กลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กบักลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยการเลือกตามวตัถุประสงค์การ
วิจยัได้แก่1) เจ้าของโครงการ จํานวน 1 ท่าน2) หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 5 ท่าน3) หน่วยงานท้องถ่ิน จํานวน 
1 ท่าน 4) ผู้ นําชุมชน จํานวน 1 ท่าน5) นักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง/องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม จํานวน 3 ท่าน6) บริษัทท่ีปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ชดุ 
 นอกจากนี ้ ได้เลือกวิธีการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ  และนกัท่องเท่ียว จํานวน 20 ท่าน 

 
ผลการศึกษาและอภปิรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า ความเป็นมาของความขัดแย้งจากโครงการอาคารชุดพักอาศยัต่อกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบ  
กรณีศกึษาโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ พทัยา ไทยแลนด์เร่ิมต้นในปี 2557  เมื่อกลุม่ประชาชนเมืองพทัยาได้ ตัง้ข้อสงัเกตถึง
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การก่อสร้างโครงการดงักล่าว เน่ืองจากท่ีตัง้โครงการท่ีอยู่ด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ อีกซึง่เป็นท่ี
เคารพย่ิงของชาวพทัยา ทัง้เป็นอาคารสงูตัง้อยู่ห่างจากชายหาดไมถ่งึ 100  เมตร จงึได้ร่วมกนัรณรงค์และตอ่ต้านโครงการ
เร่ือยมา  จนกระทัง่ตอ่มาเมืองพทัยาได้ออกคําสัง่ให้ระงบัการก่อสร้างอาคาร และห้ามใช้อาคาร เน่ืองจากตรวจสอบพบว่า
การก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามท่ีได้รับอนุญาต ทัง้นี ้ความขัดแย้งเร่ิมปรากฏชัดเจนขึน้ เมื่อมีกลุ่มคดัค้านถือป้าย
ประท้วงโครงการ บริเวณหน้าพระบรมราชานสุาวรีย์กรมหลวงชุมพร ฯ เมืองพทัยา โดยได้ถือป้ายแสดงเจตนาไม่เห็นด้วย
ตอ่การก่อสร้างโครงการดงักลา่ว ในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 (ผู้จดัการออนไลน์,2557) รวมถึงได้มีการตัง้โต๊ะเพ่ือให้ผู้ ท่ีไม่
เห็นด้วยกบัโครงการ มีการร่วมลงช่ือ และได้รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยได้ย่ืนเสนอต่อประธานคณะกรรมมาธิการ การ
ปกครองท้องถ่ิน สภานิติบญัญัติแห่งชาติ และพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ทัง้นี ้ จากจุดเร่ิมต้นประเด็นความขดัแย้งคือ
การก่อสร้างนัน้บดบงัด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ นํามาซึง่ข้อสงสยัในการขออนุญาตก่อสร้างว่า
เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายต่าง ๆหรือไม่ อาทิเช่น ขัน้ตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) การออกใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ถกูต้องตามกฎหมายหรือไมแ่ละนํามาสูค่วามขดัแย้งจนถงึปัจจบุนั 
  จากการวิเคราะห์การสมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า คู่กรณีความขดัแย้งนัน้แบ่ง
ได้ออกเป็น 3 คู่ ได้แก่  1) ความขดัแย้งระหว่างประชาชนและนกัท่องเที่ยวกบัผูพ้ฒันาโครงการ โดยมีประเด็นความ
ขดัแย้งหลกัคือการก่อสร้างโครงการท่ีบดบงัพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ และการท่ีโครงการไม่ได้ให้ข้อมลู
และทําประชาพิจารณ์โครงการให้ประชาชนโดยรอบได้รับทราบอย่างทั่วถึง  2)ความขดัแย้งระหว่างประชาชนกบั
หน่วยงานผูใ้หอ้นญุาต/หน่วยงานราชการ  โดยมีประเดน็ความขดัแย้งหลกัคือการละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีของหน่วยงาน
ผู้ให้อนญุาต ทัง้ในขัน้ตอนการพิจาณณารายงาน EIA ซึง่ประชาชนเห็นว่ารายงาน EIA ไม่สมบูรณ์  ไม่เป็นไปตามหลกั
วิชาการ แต่คณะกรรมการพิจารณารายงานได้ให้ความเห็นชอบรายงานดงักล่าว รวมไปถึงการอนุญาตต่อใบอนุญาต
ก่อสร้างโครงการถึง 3 ครัง้ แต่ไม่ได้มีการตรวจสอบอาคารตามใบอนุญาตแต่อย่างใด จนกระทั่งประชาชนร้องขอให้
ตรวจสอบ 3)ความขดัแยง้ระหว่างผูพ้ฒันาโครงการกบัหน่วยงานผูใ้หอ้นญุาต โดยโครงการได้ถกูระงบัการก่อสร้างตัง้แต่
ปี 2557 ถึงปี 2559 และไม่ได้รับแนวทางท่ีชัดเจนจากหน่วยงานผู้ ให้อนุญาตว่าจะต้องดําเนินการต่อไปอย่างไร 
จนกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคม  2559 ท่ีผ่านมาโครงการได้รับแนวทางให้แก้ไขจากหน่วงานอนุญาต ทําให้ท่ีผ่านมา
โครงการได้รับผลกระทบต่อการลงทุนโครงการเป็นอย่างมาก  นอกจากนี ้หากพิจารณารูปแบบของความขัดแย้งนัน้
พบว่า ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและนักท่องเท่ียวกับผู้พัฒนาโครงการ และความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับ
หน่วยงานผู้ให้อนญุาต/หน่วยงานราชการได้พฒันาไปถงึระยะท่ีความขดัแย้งปรากฏออกมาแล้ว และอยู่ในขัน้ตอนการ
หาแนวแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งสอดคล้องกับ (วันชัย, 2550) ท่ีกล่าวว่า ความขัดแย้งท่ีปรากฎออกมาแล้วเป็นระยะท่ี
พัฒนาไปเป็นข้อพิพาท อาจเร่ิมมีการไกล่เกลี่ย หรือถึงทางตันแล้ว สําหรับความขดัแย้งระหว่างผู้พฒันาโครงการกับ

หนว่ยงานผู้ให้อนญุาตนัน้เป็นความขดัแย้งแฝงคือเป็นความขดัแย้งที่ซอ่นตวัอยู ่ยงัไม่ได้มีการปรากฎออกมาซึง่สอดคล้องกบั 
(วนัชยั, 2550) ท่ีกลา่ววา่ความขดัแย้งแฝงเป็นข้อพิพาทที่มีลกัษณะของความมนึตึงที่ซ่อนตวัอยู่ ยงัไม่พฒันาเต็มที่และยงัไม่
ขยายตวัจนเกิดการแบง่ขัว้กนัของผู้ที่ขดัแย้ง 
 ทัง้นี ้ จากการศึกษาถึงสาเหตคุวามขัดแย้งจากการพัฒนาโครงการ วอเตอร์ฟร้อนท์ พัทยา  ไทยแลนด์ตาม
ทฤษฎีของคริสโตเฟอร์ มวัร์  นัน้แบ่งออกเป็น 1) ความขดัแยง้ดา้นความเชือ่ โดยเป็นสาเหตขุองความขดัแย้งในช่วงแรก 
เน่ืองจากกลุม่ผู้ ไมเ่ห็นด้วยในการพฒันาโครงการนัน้เห็นวา่การท่ีโครงการเป็นอาคารสงูและอาคารขนาดใหญ่พิเศษนัน้
บดบังด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ส่งผลให้ประชาชนเมืองพัทยา และนักท่องเท่ียวได้รับ
ผลกระทบทางสังคมเชิงวัฒนธรรม เน่ืองจากกรมหลวงชุมพร ฯ ไม่สามารถทอดพระเนตรสู่อ่าวพัทยา ได้ดังเดิม
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(คณะทํางานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการก่อสร้างอาคารสูงบริเวณเขาพระตําหนัก ในคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถ่ิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ,2559)ดังท่ีประชาชนคนท่ี1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “อยู่มาตัง้แต่เด็ก มีความเช่ือว่า
เสด็จเตี่ยคุ้มครองคนออกเรือ  แต่ก่อนไม่มีคนตายในทะเล แต่เด๋ียวนีห้ลังจากโครงการสร้างมีคนตายบ่อยเหมือน
เสดจ็เตี่ยแกมองไมเ่ห็น โครงการมาบดบงั”ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบัประชาชนคนท่ี  2 ท่ีได้ให้สมัภาษณ์ว่า “คนเมือง
พทัยานับถือเสด็จเตี่ย และมีผลต่อจิตใจคนเมืองพัทยาอย่างมาก”ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเช่ือว่าจะต้อง
สกัการบูชาพระอนุสาวรีย์ เพ่ือขอให้ท่านคุ้มครองและอวยชยัให้พร แต่ปัจจุบนันัน้โครงสร้างอาคารได้บดบงัพระเนตร 
และชาวเรือท่ีอยู่ในทะเลไมส่ามารถเห็นพระองค์ได้ดงัเดิม   
2)ความขดัแย้งดา้นโครงสร้างอนัได้แก่ ขัน้ตอนการพิจารณารายงานEIA โดยคณะทํางานตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนการ
ก่อสร้างอาคารสงูบริเวณเขาพระตําหนกั ฯ ได้ระบวุา่ แบบสอบถามในขัน้ตอนการทํา EIA ไมม่ีการแสดงภาพเชิงซ้อน อีก
ทัง้ไมไ่ด้ชีป้ระเดน็ด้านผลกระทบจากทศันียภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามท่ีจะตรวจสอบ และคชก. ก็มิได้ทกัท้วงในประเดน็
นีจ้ึงนํามาซึง่ข้อสงัเกตว่า ขัน้ตอนการพิจารณาEIA นัน้เป็นไปตามหลกัวิชาการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นเร่ือง
การพิจารณาทัศนียภาพนัน้ถือเป็นความขัดแย้งทางโครงสร้างท่ีสําคญัเช่นกันเน่ืองจากไม่ได้ข้อกฎหมายท่ีชดัเจนใน
เร่ืองดงักลา่ว ดงัท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท้องถ่ินได้ให้สมัภาษณ์วา่ “เร่ืองทศันียภาพเป็นเร่ืองท่ีพิจารณายาก เป็นดลุยพิจ
ของแต่ละบุคคล ไม่ได้มีกฎหมายท่ีชดัเจน” นอกจากนี ้จากการสมัภาษณ์หน่วยงานท้องถ่ิน กล่าวว่า“โครงการมีการ
ก่อสร้างโครงการท่ีผิดไปจากแบบท่ีได้ขออนุญาตก่อสร้างการก่อสร้างช่องลิฟต์ และบันไดไม่สอดคล้องตามแบบขอ
อนุญาตมีพืน้ท่ีอาคารมากกว่าท่ีได้รับอนุญาต”ซึง่หน่วยงานท้องถ่ินผู้ ให้อนุญาตจะต้องมีหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบและ
กําหนดบทลงโทษแก่โครงการ แต่ท่ีผ่านมานัน้ ไม่เคยตรวจสอบพบจนกระทั่งโครงการเป็นกระแสทางสงัคม  ดังท่ี
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท้องถ่ินได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เม่ือมีข้อร้องเรียนหน่วยงานท้องถ่ินจึงลงไปตรวจสอบ และพบว่า 
โครงการมีการก่อสร้างผิดแบบ  จึงระงบัการก่อสร้าง” จากประเด็นดงักล่าวทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องว่าได้ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ซึง่สอดคล้องกบั (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540) ท่ีกล่าวว่า 
ความไว้วางใจหมายถงึการคาดหวงัในการกระทําท่ีจะเช่ือถือได้  ซึง่เป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความขดัแย้งจากประเด็น
ความไม่ชดัเจนของการพิจารณารายงาน การไม่มีกฎหมายเร่ืองทศันียภาพท่ีชดัเจน และการไม่ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของ
หน่วยงานท้องถ่ินนัน้จะเห็นได้วา่เป็นความขดัแย้งด้านโครงสร้าง 
3) ความขดัแย้งดา้นข้อมูล ประชาชนในพืน้ท่ีไม่ได้รับข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการหรือการประชาสมัพนัธ์จาก
โครงการ นอกจากแผ่นป้ายด้านหน้าโครงการ  ดงัท่ีประชาชนคนท่ี 2 ได้ให้สมัภาณ์ว่า“ไม่เห็นโครงการมาบอกว่าจะทํา
อะไร เห็นอีกทีก็สร้างแล้ว พวกผมจะไปทําอะไรได้และเราก็ไมรู้่วา่เค้าสร้างขนาดไหน”  ประชาชนคนท่ี 4ให้สมัภาษณ์ว่า
“เห็นมีป้ายมาติด มีรูป รู้แตว่า่เค้าจะทําคอนโด แตไ่มรู้่สงูเท่าไหร่” และประชาชนคนท่ี 5 ให้สมัภาณ์ว่า “ไม่เห็นมีใครมา
ถามอะไรนะ เค้าก็สร้างไป สงัเกตอีกท่ีก็สูงขนาดนีแ้ล้ว” ซึ่งจากแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ได้ระบุว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมี
องค์ประกอบ ดงันี ้(1) การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของโครงการ (2) ช่วงเวลาเปิดเผยข้อมลู (3) ขีดความสามารถของผู้มี
สว่นได้เสียท่ีจะเข้าใจโครงการ (4)ความโปร่งใสและกลไกการป้อนข้อมลูดงันัน้ จะเห็นวา่การท่ีโครงการไมม่ีการให้ข้อมลู
รายละเอียดโครงการท่ีครบถ้วนนัน้ ตามแนวทางดงักล่าวนัน้นํามาซึง่ความขดัแย้ง ซึง่สอดคล้องกบัคริสโตเฟอร์ มวัร์ ท่ี
กลา่ววา่การไมไ่ด้รับข้อมลูโครงการ หรือการได้รับข้อมลูท่ีน้อยเกินไป อาจะเป็นปัญหาความขดัแย้งได้ และเป็นพืน้ฐาน
ของการขดัแย้งด้านอื่น ๆ  
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4)ความขดัแยง้ดา้นผลประโยชน์ซึง่แบ่งได้เป็น ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของประชาชนเมืองพทัยาและนกัท่องเท่ียว
ในการชดวิว ดงัเช่นประชาชนคนท่ี 2 ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “โครงการตัง้อยู่ด้านหน้าจุดชมวิว พอมองออกไปก็ไม่เห็นวิว
เหมือนเดิม” และประชาชนคนท่ี 4 ได้ให้สมัภาษณ์วา่ “สาเหตหุนึง่ท่ีไม่พอใจกบัโครงการเน่ืองจากบงัวิวเมืองพทัยา“แต่
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางคนท่ี 1 ได้ให้ความเห็นว่า “ถ้าพิจารณาเร่ืองการบดบังวิวนัน้จะเห็นว่า มุมท่ีคน
สว่นมากจะดคูือทางด้านขวาท่ีเห็นอ่าวพทัยา รวมถึงจุดติดตัง้กล้องส่องทางไกลกําลงัขยายสงูจะหนัไปทางอ่าวพทัยา 
ไมไ่ด้หนัไปทางตวัอาคารแตอ่ย่างใด” ทัง้นี ้จะเห็นได้วา่ แตล่ะหน่วยงานมีความเห็นด้านการบดบงัทศันียภาพท่ีต่างกนั 
จงึนําไปสูป่ระเดน็เร่ืองผลประโยชน์จากการชมวิว นอกจากนี ้ยงัมีความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้พฒันาโครงการ 
เน่ืองจากโครงการได้ถูกระงบัการก่อสร้างมาตัง้แต่ปี 2557 จนปัจจุบนั ยงัไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ ซึง่ส่งผล
กระทบต่อการลงทุนของผู้พัฒนาโครงการ และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างชดัเจนสอดคล้องกับ (รัชนี ไผทสิทธ์ิ 
และสรายธุ บญุขนั, 2550)  ท่ีกลา่ววา่ความขดัแย้งเป็นความสมัพนัธ์ของคนหรือกลุม่คนตัง้แตส่องฝ่ายขึน้ไป ซึง่มีความ
ต้องการผลประโยชน์ เป้าหมาย หรือคา่นิยมท่ีแตกตา่งกนั  
และ 5)ความขดัแย้งดา้นความสมัพนัธ์ซึง่เป็นผลจากความขดัแย้งทางด้านโครงสร้าง โดยเจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถ่ินได้ให้
สมัภาษณ์วา่  “หน่วยงานไมไ่ด้ลงไปสอบถาม แตพิ่จารณาจากประเดน็ข้อร้องเรียนเท่านัน้ โดยตรวจสอบกบัข้อกฎหมาย
เป็นหลกั” และประชาชนคนท่ี  3 ได้ให้สมัภาษณ์วา่ “ไมเ่ห็นโครงการมาชีแ้จงอะไรนะ สรุปวา่จะสร้างหรือไมส่ร้างก็ยงัไม่
รู้” ดังนัน้จะเห็นได้ว่า การท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเจ้าของโครงการไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ หรือให้ข้อมูลล่าช้านัน้ 
นอกจากจะเป็นความขดัแย้งด้านข้อมลูแล้วยงันํามาซึ่งความขดัแย้งด้านความสมัพนัธ์ และทําให้เกิดการไม่ไว้วางใจ
หน่วยงานนัน้ ๆ รวมไปถึงการก่อสร้างโครงการท่ีไม่ถูกต้องตามแบบท่ีได้รับอนุญาตนัน้ ทําให้ประชาชนเกิดอคติต่อ
โครงการและเห็นวา่โครงการไมม่ีความจริงใจ โดยประชาชนคนท่ี 3 ได้ให้สมัภาณ์วา่ “เวลาเมืองพทัยามาตรวจทีก็ล้นรัว้
เข้าไปในท่ีโครงการ แต่พอเมืองพทัยาไปก็ทําแนวรัว้ออกมาเหมือนเดิม” หรือแม้กระทัง่ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ 
นํามาซึง่ความขดัแย้งด้านความสมัพนัธ์ของผู้พฒันาโครงการกบัหน่วยงานต่าง ๆ  เน่ืองจากได้รับความเดือนร้อนจาก
การท่ีหน่วยงานไมม่ีแนวทางท่ีชดัเจน 
 อนึ่ง ท่ีผ่านมาระยะเวลากว่า 2 ปี ผู้พฒันาโครงการไม่ได้ดําเนินการแก้ไขข้อขดัแย้ง หรือชีแ้จงประเด็นใดแก่
ประชาชน จนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ท่ีผ่านมา โครงการได้จดัประชมุชีแ้จงวา่จะลดชัน้อาคารลง 8 ชัน้ จดัให้มีพืน้ท่ี
สีเขียวกวา่ 1ไร่ รวมไปถงึปรับสีอาคารให้สอดคล้องกบัพืน้ท่ีโดยรอบ และอ้างวา่โครงการได้ปฎิบตัิตามข้อกฎหมาย โดย
มีประชาชนเข้าร่วมเพียง 10 กว่าคนเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมดงักล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบว่าจะ
ปฎิบตัิอย่างไรเท่านัน้ โดยไมไ่ด้มีการสอบถามเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาแต่อย่างไร ดงันัน้วิธีปฎิบตัิดงักล่าวจึงเรียกได้
วา่เป็นการแก้ปัญหาความขดัแย้งแบบประนีประนอม ปัญหาไมไ่ด้ถกูแก้ไขท่ีสาเหตท่ีุแท้จริง เพราตวัอาคารยงัคงบดบงั
กรมหลวง ฯอยู่ 
 ทัง้นี ้ ผู้ วิจยัเห็นวา่แตล่ะหน่วยงานควรมีแนวทางการแก้ไขความขดัแย้งเพ่ิมเติมดงันี ้1)หน่วยงานผูใ้ห้อนญุาต 
1.1)ตรวจสอบข้อเท็จจริง และชี้แจงแก่ประชาชนให้ได้รับทราบ ทัง้นี ้ แม้ในปัจจุบันจะมีการตัง้คณะกรรมการเพ่ือ
ตรวจสอบประเดน็ข้อร้องเรียนตา่ง ๆ แต่มิได้มีการชีแ้จงในแต่ละประเด็นในประชาชนได้รับทราบ หรือชีแ้จงว่าปัจจุบนั
อยู่ในขัน้ตอนใด ดงันัน้เพ่ือคลายความสงสยั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องชีแ้จงให้กับประชาชนทราบถึงขัน้ตอน และ
ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 1.2) การเจรจาไกล่เกลี่ย  ผู้ศกึษาเห็นว่าโครงการหรือหน่วยงานผู้ ให้อนุญาตควรมีตวักลางไกล่เกลี่ย
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถงึข้อจํากดัของกฎหมายในปัจจบุนั วา่โครงการสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไร 2)ผูพ้ฒันา
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โครงการ 2.1)ด าเนินการตามกฎหมายและมาตรการที่ระบุใน EIA  โครงการจะต้องดําเนินการตามกฎหมาย และ
มาตรการEIA ท่ีได้รับความเห็นชอบ อย่างเคร่งครัด เช่น การเข้าพบผู้พกัอาศยัโดยรอบหรือการสอบถามผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการ  ซึง่เป็นการสื่อสารสองทาง  (Two-Way Communication) โดยมาตรการเหลา่นี ้นอกจากโครงการจะ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการพฒันาโครงการได้อย่างทนัท่วงทีแล้วยงัแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคม
ชุมชนโดยรอบ เป็นการลดอคติและความขดัแย้งต่อผู้พฒันาโครงการและชุมชนโดยรอบอีกทางหนึ่ง 2.2)การให้ข้อมูล
โครงการแก่ประชาชนเมืองพทัยา  โดยโครงการควรให้รายละเอียดข้อมลูโครงการท่ีถูกต้อง รวมถึงแนวทางการดําเนิน
ก่อสร้างโครงการท่ีเป็นไปตามข้อกําหนดตา่ง ๆ  ทัง้นี ้ แม้วา่โครงการได้ดําเนินการจดัประชมุในเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่าน
มา แต่เน่ืองจากมีประชาชนเข้าร่วมน้อยมาก จึงควรมีการให้รายละเอียดข้อมูลโครงการให้ทัว่ถึง อาทิเช่นการติดแผ่น
ป้ายประกาศ หรือการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ 

 
สรุป 

ความขดัแย้งจากการพฒันาโครงการ วอเตอร์ฟรอนท์ พทัยา ไทยแลนด์ เร่ิมมาจากการก่อสร้างโครงการท่ีบดบงับริเวณ
หน้าพระบรมราชานสุาวรีย์กรมหลวงชมุพรฯ รวมถงึบดบงัทศันียภาพของอา่วพทัยา โดยถือเป็นสาเหตคุวามขดัแย้งหลกั
จากโครงการคือความขดัแย้งด้านค่านิยม และนําไปสู่ประเด็นความขดัแย้งอื่น ๆต่อมา ได้แก่ ความขดัแย้งด้านข้อมลู 
ความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์  และความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์  ทัง้นี ้ เน่ืองจาก
โครงการอยู่ในขัน้ตอนการขอดดัแปลงโครงการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงานการEIAแล้ว ดงันัน้  แนวทางแก้ไขใน
ปัจจุบันคงมีเพียงการก่อสร้างโครงการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบ และการเจรจาไกลเ่กลี่ยเพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีเข้าใจถงึข้อจํากดัในปัจจบุนัซึง่มิได้มี
กฎหมาย หรือข้อกําหนดในเร่ืองการบดบงัพระบรมราชานสุาวรีย์กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัด์ิหรือการบดบงัทศันียภาพ
ท่ีชัดเจนในปัจจุบนั  แต่อย่างไรก็ตาม  การท่ีโครงการปฏิบัติตามข้อกําหนด กฎหมาย ต่าง ๆ รวมถึงมีมาตรการด้าน
สงัคมสามารถลดความขดัแย้งได้ในระดบัหนึง่ 
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เดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ 

Tayae Sam Chan, the Jakhe Solo Piece 
 

ณรงค์ เขียนทองกุล1* 

Narong Kiantongkul1* 

 

บทคัดย่อ 

เพลงทะแย เดิมเป็นเพลงสองชัน้ เรียกว่า “ทะแยกลองโยน” พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือ             
ครูมีแขก) ได้แต่งขยายขึน้เป็นเพลงสามชัน้ส าหรับใช้บรรเลงรับร้อง ต่อมาสงัคีตาจารย์ดนตรีไทยนิยมน าไป
ท าทางเดี่ยวบรรเลงด้วยเคร่ืองมือชนิดตา่ง ๆ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ซอด้วง ซอสามสาย เป็นต้น  
ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าเพลงทะแย สามชัน้ ซึ่งเป็นเพลงขนาด 2 ท่อน ท่อน 1 มี 4 จังหวะหน้าทับปรบไก่ ท่อน 2 มี                  
6 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ มีท านองท่ีสามารถท าเป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ท่ีใช้กลวิธีการบรรเลงขัน้สงูท่ีแสดงอตัลกัษณ์
ของการดีดจะเข้ได้ ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยการน าท านองทางฆ้องวงใหญ่สามชัน้มาเป็นฐาน ผู้ วิจัยสามารถ
ประดิษฐ์เพลงทะแย สามชัน้เป็นทางจะเข้ส าหรับบรรเลงร่วมวงได้ ต่อจากนัน้จึงพฒันาเป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ต่อไป 
โดยใช้กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณและการผูกกลอนเพลงขึน้ใหม่เพ่ือให้เกิดความไพเราะสละสลวย 2. ในการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ สามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคชัน้สงูในการดีดจะเข้ของครูโบราณ เช่น การ
สะบดัสองเสียง สามเสียง การดีดกระทบสาย การรูดเสียง การขยี ้เป็นต้น ได้อย่างวิจิตรพิสดารเต็มศกัยภาพของ
เคร่ืองดนตรี 

 

ABSTRACT 
Tayae was originally a songchan song titled Tayae Klongyon, extended into a samchan to 

accompany a vocalist  by Phra Praditphairoh (Me Duriyangkun or Kru Mekank). Later on the song 
was adapted into solo performance with several kinds of musical instruments, such as Ranat Ek, 
Ranat Thum, Khong Wong Yai, Saw Duang, and Saw Samsai. The researcher hypothesized that this 
song, which comprises two verses, with four and six Nathap Propkai respectively, was suitable to be 
developed into a perfect solo piece for Jakhe in which several Jakhe master performing techniques 

could be applied. The research found that: 1. Basing on Khong Wong Yai basic melody, the melody 
could be variated into the one specifically for Jakhe in an ensemble. After that, the melody was 
developed into the one to be performed with Jakhe alone by means of former popular techniques in 
combination with the creation of additional melody to beautify it. 2. In performing Tayae Sam Chan as 
a Jakhe Solo Piece, such extended playing techniques of a Jakhe as discovered by our master 
musicians could be exquisitely applied to fulfill the capacity of the instrument itself.   

 

Key Words: Tayae Sam Chan, the Jakhe Solo Piece 
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ค าน า 

เพลงเดี่ยวจดัเป็นประเภทเพลงไทยประเภทหนึ่งท่ีนิยมบรรเลงเพ่ือการฟังก่อเกิดสุนทรียภาพของผู้ ฟัง
และนักดนตรีไทย อีกทัง้เป็นเพลงประเภทท่ีแสดงความสามารถของนักดนตรีในการบรรเลง  เพลงเดี่ยว                
มีคณุลกัษณะท่ีนกัดนตรีจะต้องมีทกัษะและฝึกฝนมาอย่างดี เพราะผู้ประพันธ์เพลงจะคิดทางเพลงให้เหมาะสม
กบักบัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีในแตล่ะชนิด ในอดีตได้มีการคิดประดิษฐ์ท านองเพลงแต่ละเคร่ืองมือ แต่มีจ านวน
จ ากดั โดยเฉพาะจะเข้ มีเพลงเดี่ยวท่ีนิยมกนันัน้ ได้แก่ เพลงลาวแพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉ่ิงมลุง่   

ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในจ าพวกท่ีบรรเลงท านอง เช่น ป่ี  ระนาด ฆ้องวง 
ซอด้วง ซออู้  จะเข้ แต่เพียงคนเดียว ส่วนเคร่ืองดนตรีจ าพวกบรรเลงก ากับจังหวะ เช่น ฉ่ิง  โทน ร ามะนา                       
สองหน้า ถึงแม้ว่าร่วมบรรเลงไปด้วยกนั นบัว่าเป็นการบรรเลงคนเดียว และยังคงเรียกว่า เดี่ยว มีองค์ประกอบ
ส าคญั 3 ประการ คือ   

1. เพ่ือเป็นการอวดทาง คือ วิธีการด าเนินท านองท่ีมีความพลิกแพลง มีวิธีโลดโผนตามสมควรแก่เคร่ือง
ดนตรีชิน้นัน้    

2. เพ่ืออวดความแม่นย า คือ จะต้องแม่นย าในการจดจ าท านองและวิธีการบรรเลงทุกอย่างโดย            
ไมผิ่ดพลาด    

3. เพ่ืออวดฝีมือ คือ มีวิธีการบรรเลงต่าง ๆ  ไม่ว่าจะโลดโผนหรือยากเพียงไร ก็สามารถบรรเลงได้อย่าง
ชดัเจน ถกูต้อง ทกุวรรคตอน (มนตรี ตราโมท, 2531: 5)   

เพลงทะแย สามชัน้ เป็นเพลงเก่า ส าหรับคนตีระนาดเอกใช้เพลงนีส้ าหรับไล่ระนาด (ตีระนาดตอนเช้า
เป็นเวลานาน ๆ) ภายหลังจึงมีครูดนตรีได้ประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวส าหรับอวดฝีมือกัน (มนตรี  ตราโมท และ 
วิเชียร กลุตณัฑ์, 2523: 558)   

ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์  ซึ่งมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอื่น ๆ และเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ ส าหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีเกิดขึน้จากปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี ได้แก่ ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ในระดบัชัน้นีจ้ะอธิบายถึงปัจจยัในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านดนตรีจากวิถีชีวิตและเทคโนโลยี   

แนวการคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจยัได้น าแนวทางของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น ได้ใช้แนวคิดเร่ืองเทคนิคการ
สร้างสรรค์ โดยใช้แผ่นตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ มี  9 แนวทาง คือ 1. เอาไปใช้อย่างอื่นได้
หรือไม่     2. ดัดแปลงใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ 3. ปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ 4. เพ่ิมขยายได้หรือไม่ 5. ลดหดได้
หรือไม ่  6. ทดแทนได้หรือไม ่7. จดัใหมไ่ด้หรือไม่ 8. สลบัได้หรือไม ่9. ผสมรวมได้หรือไม ่  

เทคนิคเหลา่นีช้่วยให้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหมใ่นการผลิตสินค้าภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีการยดึสตูรโบราณ แล้ว
น าเทคนิคการสร้างสรรค์ของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น ท าให้ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทดัเทียมภูมิปัญญาโลกได้ 
(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2545: 120-123)   

การประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแยสามชัน้ กรอบแนวคิดในการประพนัธ์นัน้มีแนวทางยึดหลกัการ
ประพันธ์เพลงไทยของอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้จ าแนกไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประพันธ์จากความคิด
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สนุทรีย์ของผู้ประพนัธ์ 2. การประพนัธ์โดยการเปลี่ยนแปลง ตกแต่งจากท านองเดิม 3. การประพนัธ์โดยการยึด
ขยายและตดัลง (ปกรณ์ รอดช้างเผ่ือน, 2549: 7)  

ส่วนของการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ปรับแนวคิดออสบอร์นและหลักการประพันธ์เพลงไทยของอาจารย์
มนตรี ตราโมท มาใช้ในการคิดประดิษฐ์การประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ใหม่ เพลงทะแย สามชัน้  ส าหรับให้นกัดนตรี
ไทยจะเข้ได้มีเพลงเดี่ยวใหม่เพ่ิมขึน้ในการบรรเลง เพ่ือให้ได้อรรถรสทางดนตรีโดยมีการสอดแทรกกลวิ ธีหรือ
เทคนิคพิเศษในลกัษณะรูปแบบเดิม ซึง่ผู้ วิจยัได้ศกึษาจากครูผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัจะเข้ท่ีมีช่ือเสียง 3 ท่าน คือ นาง
มหาเทพกษัตรสมหุ (บรรเลง สาคริก), ครูแอบ ยุวนวณิชย์, ครูทองดี สจุริตกุล และผู้ วิจยัได้คิดประดิษฐ์ท านอง
และเทคนิคบางส่วนท่ีมีส านวนใหม่แตกต่างจากของเดิมอีกส่วนหนึ่ง  มารวมและปรับให้ได้วิธีการบรรเลงเดี่ยว
เพ่ิมขึน้จากเดิม คือ ใช้การสะบดัท้ายห้องเพลงและการดีดท านองลกัจงัหวะแบบระนาดทุ้ม 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วิธีการด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูสถานท่ีตา่ง ๆ    
1.1 ข้อมูลเอกสาร  ได้แก่  หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี   ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน    
1.2 ข้อมลูเสียงและโน้ตเพลง ได้แก่  https://www.youtube.com และ  https://www.thaikids.com  

ห้องสมดุดนตรี ท่าวาสกุรี  มลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  
2. การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญดนตรีไทย ได้แก่ ครูฉลาก โพธ์ิสามต้น  ครูหยด ผลเกิด  ครู

สิงหล สงัจุ้ย  และครูเลี่ยมลกัษณ์  สงัจุ้ย 

3. การน าข้อมลูมาเรียบเรียง จดัการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์เพ่ือการประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย 
สามชัน้ โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดแนวทางการประพนัธ์เพลง มีวิธีการดงันี ้ 

3.1 เร่ิมต้นด้วยการก าหนดโครงสร้างเพลง น าท านองเพลงทะแย สามชัน้ ทางฆ้องใหญ่ เป็นโครงสร้าง
หลกัของการประพนัธ์ เพ่ือเป็นกรอบการสร้างท านอง  

3.2 การแปรท านองจากท านองฆ้องใหญ่ให้เป็นให้ท านองจะเข้ท่ีใช้ในการบรรเลงรวมวงเคร่ืองสายไทย
หรือวงมโหรี  

3.3 การน าท านองเพลงทะแย สามชัน้ ทางจะเข้ ส าหรับรวมวงมาประพนัธ์ให้เป็นทางเดี่ยวส าหรับจะเข้ 
โดยการประดิษฐ์ท านองให้มีความซบัซ้อนโดยกลวิธีหรือการดีดเทคนิคพิเศษ เช่น การดีดสะบดั การดีดกระทบ
สาย การดีดเก็บขยี ้เพ่ือแสดงความสามารถของผู้บรรเลง 
 

ผลและการวิจารณ์ 
ผลของการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ได้ส าเร็จ โดยท านองเพลง

แบ่งเป็น 2 ท่อน ประกอบด้วย ท านองสามชัน้ ท่อน 1 เท่ียวหวาน มีขนาดความยาว 4 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ เท่ียว
เก็บ มีขนาดความยาว 4 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ ท่อน 2 เท่ียวหวาน มีขนาดความยาว  6 หน้าทบัปรบไก่ เท่ียวเก็บ 
มีขนาดความยาว 6 จังหวะหน้าทบัปรบไก่ โดยใช้กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณ รูปแบบกลวิธีการดีดจะเข้ท่ีใช้ใน
เพลงเดี่ยวทะแย มีทัง้หมด 10 อย่าง ได้แก่ การสะเดาะ การสะบดัสองเสียง การสะบดัสามเสียง การดีดกล า้เสียง 
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การดีดกระทบสามสาย การดีดทิงนอยคูแ่ปด การดีดทิงนอยรูดสายลวด การย้อยเสียง การรูดเสียง การขยี ้เป็นต้น 
และการผูกกลอนเพลงขึน้ใหม่โดยผู้ วิจัยเพ่ือให้เกิดความไพเราะสละสลวยเหมาะสมกับการดีดเดี่ยวจะเข้ เมื่อ
ประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้เสร็จเรียบร้อย ผู้ วิจยัได้น าผลงานให้ผู้ทรงคณุวฒิุ ตรวจสอบผลงาน จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ ท่านเช่ียวชาญด้านดนตรีไทยและการประพันธ์เพลง
ไทย  ครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ  เช่ียวชาญด้านดนตรีไทยและการขบัร้องเพลงไทย เพลงเสภา การเดี่ยวเคร่ือง
ดนตรีไทย  ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี  วิศิษฏศิลปินเช่ียวชาญด้านดนตรีไทยเคร่ืองดนตรีจะเข้  ทัง้สามท่านได้ตรวจ
ผลงานประเมินผลให้เพลงเดี่ยวจะเข้เป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ท่ีถูกต้องตามแบบฉบบัของดนตรีไทยและให้น าไปใช้การ
เ รียนการสอนนิสิตสาขาวิชาดนตรี ไทย ระดับปริญญาตรีของภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ ผู้ วิจยัได้บนัทกึเสียงต้นฉบบัในห้องบนัทกึของคณุชยัพร จิรจิตโกศล  เป็นรูปแบบซีดี 

 

สรุป 
การวิจัยครัง้นีไ้ด้ผลลัพธ์เป็นผลงานเพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณรงค์ เขียนทองกลุ ประกอบด้วยท านองสามชัน้ ท่อน 1 มี 2 เท่ียว เท่ียวหวานเท่ียวเก็บ ท่อน 2 มี 2 เท่ียว เท่ียว
หวานเท่ียวเก็บเช่นกนั ได้น าผลงานเผยแพร่ลง  https://www.youtube.com/watch?v=6X3kyWsq_9A และน า
เพลงนีไ้ปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 01385431 เคร่ืองดนตรีเอก 7 ภาคต้น ปีการศกึษา 2558-2559 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ เช่ียวชาญดนตรีไทย ประกอบด้วยครูฉลาก โพธ์ิสามต้น  ครูหยด ผลเกิด  ครู

สิงหล สงัจุ้ย  ครูเลี่ยมลกัษณ์ สงัจุ้ย ในความกรุณาให้ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปเก่ียวกบัเพลงทะแยและบริบท  อาจารย์
บุญส่ง ธรรมวณิชย์ กรุณาแนะน าเร่ืองการเขียนโน้ตสากลเพลงเดี่ยวทะแย  และอาจารย์จกัรี มงคล อนุเคราะห์
ให้ยืมจะเข้ดริุยบรรณ ในการบนัทกึเสียงต้นฉบบัเพลง  คณุชนรรค์ ชยักลุ ให้ข้อมลูทางฆ้องเพลงทะแย สามชัน้ ท่ี
ถ่ายทอดจากครูประมวล อรรถชีพ  และค าแนะน าทั่วไปในเ ร่ืองป่ีพาทย์ ท่ีน ามาใช้ในงายวิจัยชิ น้ นี ้                      
นายนาฐคณุ ถาวรปิยกลุ ช่วยด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารงานวิจยัให้เรียบร้อยอย่างดี  

ขอบคุณนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยท่ีช่วยในการบันทึกเสียงต้นฉบับเพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแย สามชัน้ 
ได้แก่ นายไพฑูรย์ ผ่านพงษ์  นายเอกสิทธ์ิ พรมเตจา  นายปวเรศ พึ่งรอด  นายพีรพันธ์ กาญจนโหติทศั  นาย
ชตุิวฒัน์ มะโนรัตน์ และนิสิตสาขาดนตรีไทยท่ีไมไ่ด้เอย่นาม แตใ่ห้ความช่วยเหลือในงานวิจยัฉบบันี ้
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ธรรมาภบิาลสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ 
Environmental Governance A Case Study Of The South Bangkok Power Plant Project 

 

ปรียานุช เลิศรัศมีมาลา1* และ จฑุารัตน์ ชมพนัธุ์1 
Preeyanuch Lertrutsameemala1* and Chutarat Chompunth1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออปุสรรคเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกบัการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และประยุกต์ใช้ตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (The Access Initiative, TAI) เป็นหลกัในการศึกษา เน่ืองจาก
ตวัชีว้ดัดงักล่าวมุ่งเน้นการประเมิน “กระบวนการ” ประกอบด้วย 3 หมวด คือ การเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรม ผลการศกึษาพบวา่ การด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนคร
ใต้มีการด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมขัน้พืน้ฐานแต่ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยปฏิบตัิตาม
กฎหมาย มีกระบวนการการเผยแพร่ข้อมลูผ่านสื่อตา่งๆ การสารเสวนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและรับรู้ความต้องของ
ประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมชุมชน รวมทัง้มีกระบวนการชดเชย เยียวยาในกรณีท่ี
ประชาชนได้รับผลกระทบ ข้อเสนอแนะจากการศกึษาครัง้นี ้คือ โรงไฟฟ้าควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนให้
มากขึน้ และควรมีการก าหนดกระบวนการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการจากโรงไฟฟ้าอย่างชัดเจน 
รวมทัง้ประชาชนต้องรู้สิทธิ หน้าท่ีของตนเองเรียนรู้ เปิดใจและยอมรับการด าเนินการของโรงไฟฟ้า 
 

ABSTRACT 
 The main objectives of this research were to study the process of environmental governance of 
South Bangkok Power Plant Project including success factors and obstacles which hinder success in order 
to determine a means to promoting and supporting environmental governance a study of this project. This 
research was conducted by In-depth Interviews with related stakeholder including documentation analysis. 
The Access Initiative, (TAI) was applied as the majority indicator of this research consists of 3 parts including 
access to information, access to public participation for decision making and access to justice. The result 
found this Project has complied with environmental governance and met all law and regulations standard but 
still not efficient as expected. They also published all necessary information to the community media, including 
public hearing of the people requirements. These all activities lead to well understanding of people impacts 
from the project including compensation. For recommendation, the project should develop process for 
increasing the knowledge and communicate to all parties for the good cooperation.   
 

Key Words: Environmental Governance, Information, Public Participation, Justice, Power Plant 
* Corresponding author; e-mail address: zenzyy8@gmail.com 
1 คณะบริหารการพฒันาสิ่งแวดล้อม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ 10240 
1 Graduate School of Environmental Development Administration, National Institute of Development  Administration, Bangkok 10240 
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ค าน า 
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ท่ีจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 
ซึง่จากเหตกุารณ์และข้อร้องเรียนตา่ง ๆ ท่ีผ่านมา ท าให้สรุปสาเหตสุ าคญัประการหนึ่งของปัญหาได้ว่า การด าเนิน
โครงการไม่เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลโดยเฉพาะอย่างย่ิงขาดกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็น
ขัน้ตอนท่ีส าคญัประชาชนขาดการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินโครงการและมาตรการด้าน
ความปลอดภยัรวมทัง้การตอบสนองข้อร้อนเรียนหรือข้อห่วงกงัวล และการชดเชย เยียวยาท่ีไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน ซึง่สง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์ของโรงไฟฟ้าและความเช่ือใจของประชาชน 
 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ถือเป็นโครงการพฒันาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยพืน้ท่ีโครงการตัง้อยู่ใกล้แหล่งชุมชน 
เปิดด าเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ รวมทัง้การเพ่ิมก าลงัการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตอ่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าท่ีมากขึน้ตามการพฒันาประเทศในปัจจุบนั และการจดัท า
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะท่ี 1 สามารถด าเนินโครงการตัง้แตเ่ร่ิมต้นโครงการจนถงึปัจจบุนั โดยไม่
มีการคดัค้านหรือตอ่ต้านจนไมส่ามารถก่อสร้างหรือด าเนินโครงการได้ และไม่มีเหตกุารณ์ประท้วงท่ีรุนแรงดงัเช่น 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนถ่านหินหินกรูด โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนกระบ่ี ส่วนขยายครัง้ท่ี 1 และ
โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง เป็นต้น ดงันัน้แนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ซึง่
หมายถงึ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ีประชาชนสามารถเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร มีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจ ในนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด มีนิติธรรม เป็นท่ีคาดหมายได้ และมีความยุติธรรม  (สถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย, 2550: 15) ซึง่หากโรงไฟฟ้าด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจะส่งผลให้
สามารถอยู่ร่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยืน 
 ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีศกึษา โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
จงัหวดัสมทุรปราการ โดยใช้ตวัชีว้ดัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (The Access Initiative, TAI) ซึง่เป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรภาคประชาสงัคมด้านสิ่งแวดล้อม และตวัชีว้ดั TAI เป็นตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพท่ี
ประกอบด้วย 3 หมวด เพ่ือมุ่งประเมิน “กระบวนการ” การเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจ และการเข้าถงึกระบวนการยตุิธรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาการด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ือศกึษาปัจจยัความส าเร็จและปัญหาหรืออปุสรรคท่ีมีผลตอ่การน าหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ในการด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

 3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการสง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยธรรมาภิบาลสิ ่งแวดล้อม 
กรณีศกึษาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จงัหวดัสมทุรปราการ ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

  Environmental Governance 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1: Conceptual Framework 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บข้อมลูจากแหล่งข้อมลู 
2 แหล่ง ได้แก่ 1) ข้อมลูปฐมภูมิ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) กบัผู้มีส่วน 
ได้เสีย โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสมัภาษณ์ ซึง่การสมัภาษณ์เป็นการสอบถามลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Questions) ท่ีออกมาโดยเฉพาะกับกลุ่มตวัอย่างในแต่ละประเภท แบ่งออกเป็น 6 แบบ 
ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ส าหรับเจ้าของโครงการ แบบสมัภาษณ์ส าหรับหน่วยงานราชการส่วนกลาง แบบสมัภาษณ์
ส าหรับหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรไม่
แสวงหาผลก าไร แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น าชุมชน และแบบสัมภาษณ์ประชาชน โดยภายในแบบสมัภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ให้สมัภาษณ์ส่วนท่ี 2 การด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 2.1 การเข้าถึงและรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน 2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตดัสินใจ และ 2.3 การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรม และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 2) ข้อมลูทุติยภูมิ ได้แก่ข้อมลูท่ีได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมทางวิชาการ หนังสือ เอกสารวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั  
 จากนัน้ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ือสรุปเนือ้หา ความคิดเห็น
และข้อมูลท่ีค้นพบ แล้วน าเสนอตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์แต่ละหัวข้อ ให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาและกรอบแนวคิดท่ีได้เสนอไว้ เพ่ือน ามาสรุปผลการศกึษาในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมลูท่ีตรงประเดน็และครบถ้วนมากท่ีสดุ ผู้ วิจยัเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interviews) และใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กบักลุม่เจ้าของโครงการ หน่วยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน และนักวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม (NGOS) นอกจากนีไ้ด้เลือกวิธีการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มผู้น า
ชมุชนและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 30 ท่าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 1) เจ้าของโครงการ (ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้าพระนครใต้) จ านวน 4 ท่าน 2) ผู้น าชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เป็นทางการและไม่เป็นทางการ) จ านวน 5 ท่าน 3) ประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จ านวน 10 ท่าน 4) ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1 ท่าน 5) ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 7 ท่าน 
และ 6) นกัวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรพฒันาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOS) จ านวน 3 ท่าน 
 

ผลการศึกษาและอภปิรายผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากรายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(รายงาน EHIA) แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้ามีการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎหมาย มีการจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีการจัดตัง้คณะกรรมการไตรภาคีท่ีมีตัวแทนจากภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือติดตามการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่างโรงไฟฟ้ากับประชาชน 
และภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีขัน้ตอนรับเร่ืองร้องเรียนท่ีระบไุว้ในรายงานดงักลา่วด้วย  
 ผลการศึกษาจากการสมัภาษณ์พบว่า 1. การด าเนินการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตามหลักธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ตามกรอบแนวคิด มีดงัต่อไปนี ้ (1) การเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย 1) ข้อมูล 
ที่ประชาสมัพนัธ์มีความถูกต้องครอบคลุมและทัว่ถึงเพื่อให้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั จากการสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 2 กล่าวว่ามี “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านทางวารสารของโรงไฟฟ้า เสียงตามสายชุมชน 
และแผ่นผับของโรงไฟฟ้า” ซึง่มีการประชาสมัพนัธ์ข้อมูล เช่น ผลการตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม ช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน กิจกรรม CSR เป็นต้น และประชาชนคนท่ี 2 กล่าวว่า “มีการแจ้งผ่านเสียงตามสายว่าจะเกิดเสียงดงั
จากกระบวนการพ่นเขม่า (Soot Blow)” แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ น าชุมชนคนท่ี 2 ท่ีกล่าวว่า “ผู้น าชุมชนหรือ
ประชาชนต้องติดต่อสอบถามขอรับทราบข้อมลูจากโรงไฟฟ้าหรือค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง” แสดงให้เห็น
ว่าการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูรายละเอียดโครงการ ผ่านวารสารหรือแผ่นพบั ยังไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทัว่ถงึ ไม่ครอบคลมุพืน้ท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และวารสารประชาสมัพนัธ์เน้นถึงกิจกรรมท่ีทางโรงไฟฟ้า
ได้ด าเนินการร่วมกับชุมชน เช่น คลองสวยน า้ใส ปูปลากลับถ่ิน มากกว่าการให้ข้ อมูลเก่ียวกับก าลังการผลิต 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิต มาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชมุชนท่ีประชาชนควรทราบ ทัง้นี ้ในการประชาสมัพนัธ์มีนกัวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรพฒันา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOS) คนท่ี 3 ให้ข้อเสนอแนะว่า “โรงไฟฟ้าควรลงพืน้ท่ี พูดคยุท าความเข้าใจกบัชุมชนให้
มากขึน้” และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วนกลางคนท่ี 6 กล่าวว่า “ในการสื่อสารกับประชาชนต้องมีหลายระดบั ควร
แบ่งกลุ่มในการใช้สื่อประชาสมัพนัธ์ให้ง่ายต่อความเข้าใจของแต่ละกลุ่ม เช่น Info graphic ส าหรับประชาชน เป็น
ต้น รวมทัง้ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง” 2) ช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จากการ
สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 1 ให้ข้อมลูว่า “โรงไฟฟ้ามีโครงการเปิดบ้านให้ประชาชนได้เย่ียมชมกระบวนการ
ผลิต และแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการด าเนินโครงการของโรงไฟฟ้า” และยังมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ และเจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 2 กล่าวว่า ช่องทางท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
โรงไฟฟ้า คือ “วารสารจดหมายข่าวโรงไฟฟ้าพระนครใต้ สื่อมวลชนท้องถ่ิน ประชาสมัพันธ์จังหวดั และผ่านผู้น า
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ชุมชน” ซึง่สอดคล้องกบั (วิรัช อภิรัตนกุล, 2542: 150) ท่ีกล่าวว่า การด าเนินการประชาสมัพนัธ์บางครัง้ต้องใช้สื่อ
หรือเคร่ืองมือประชาสัมพันธ์ หลาย ๆ อย่างประกอบกันไป เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประชาสมัพนัธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3) การปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการสมัภาษณ์
เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 2 ให้ข้อมลูว่า “โรงไฟฟ้ามีการลงพืน้ท่ีในชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินการ
ของโรงไฟฟ้า และรับฟังความคิดเห็น รับรู้ความต้องการและปัญหาอปุสรรคของชุมชน” และผู้น าชุมชน คนท่ี 2 ให้
ข้อมลูวา่ “โรงไฟฟ้ากบัประชาชนมีการสื่อสารสองทาง ในการประชุมสภาองค์กรชุมชนซึง่จดัขึน้ทุกเดือน โรงไฟฟ้าได้
สง่เจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชมุเพ่ือรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน และโรงไฟฟ้าจะมีการรายงานผลการด าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาตา่ง ๆ ให้ทราบ” ซึง่สอดคล้องกบั (ลกัษณา สตะเวทิน, 2540: 155) ท่ีกลา่ววา่ ในการด าเนินการประชาสมัพนัธ์
นัน้ต้อง ยดึหลกั สื่อสารสองทาง ดงันัน้ ในการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นควรมีการสื่อสารสองทาง เพ่ือให้
เกิดความเช่ือใจ และไว้วางใจ  
(2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ตดัสินใจ จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 1 ให้ข้อมลูวา่ “โรงไฟฟ้ามีการจดัประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มีกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์” และเจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 2 กล่าวว่ามีการ "เปิดโอกาสให้ประชาชน
เสนอกิจกรรมด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อมและเข้ามามีส่วนในการจดักิจกรรมร่วมกบัโรงไฟฟ้า” แต่กระบวนการ รับฟัง
ความเห็นของประชาชนยงัไม่ทัว่ถึงและไม่ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี และนักวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กร
พฒันาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOS) คนท่ี 2 ให้ข้อมลูว่า “สถานท่ีในการจดัประชุมอยู่ไกลไม่จัดประชุมในต าบล
ท่ีตัง้ของโรงไฟฟ้า” ซึ่งท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ทราบข้อมลูและการประชาสมัพันธ์ของโรงไฟฟ้า รวมทัง้เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน กล่าวว่า “โครงการหรือกิจกรรมท่ีเสนอให้ทางโรงไฟฟ้าด าเนินการ ไม่ได้รับการตอบรับหรือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอของชุมชน” ดงันัน้โรงไฟฟ้าควรมีแผนหรือแนวทางในการด าเนินกิจกรรมด้านสงัคม
และสิ่งแวดล้อมในชมุชนท่ีชดัเจน และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนข้อมลู ความคิดเห็น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้าอย่างทัว่ถึง ซึง่สอดคล้องกบั (ส านกัวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, 2557: 18) ท่ีให้ความหมายของการมีสว่นร่วมวา่ เป็นกระบวนการ ซึง่ประชาชนผู้มีสว่นได้สว่นเสียได้มีโอกาส
แสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการ 
ท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับร่วมกนักบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 2) เทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตดัสินใจ จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 2 ให้ข้อมลูว่า “โรงไฟฟ้าใช้วิธีการสารเสวนาลงพืน้ท่ีชุมชน
และมีการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น” ซึง่สอดคล้องกบั (ส านกัวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2557) ท่ีกล่าวว่า 
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ของประชาชนว่า อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนีก้ารส ารวจความคิดเห็นการประชุม
ปรึกษาหารือ วิธีการอย่างอื่นท่ีส านกังานปลดัส านกันายกก าหนด และผู้น าชุมชน คนท่ี 2 ให้ข้อเสนอแนะว่า “ควรมี
การประชมุกลุม่ย่อยในระดบัชุมชนเพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชนก่อน แล้วน าข้อเสนอไปสู่ท่ีประชุมใหญ่” และ
การด าเนินการโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลจะต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส มีระยะเวลาท่ีเพียงพอ มีการ
พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และครอบคลมุพืน้ท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า 
รวมทัง้ประชาชนนอกพืน้ท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ : 2555) ท่ีกล่าวว่า 
กระบวนการท่ีจะท าให้เกิดธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วมของประชาชน คือ การสร้างเง่ือนไขและกลไกตา่ง ๆ ให้เกิดการ
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มีส่วนร่วมในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผลอย่างแท้จริง 3) ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วนและชดัเจน จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
โรงไฟฟ้า คนท่ี 1 กลา่ววา่ “โรงไฟฟ้ามีการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้องและชดัเจนผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน” 
ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีต้องน าเสนอไว้ในรายงาน 
EHIA และนกัวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร คนท่ี 1 กล่าวว่า ข้อมลูท่ีใช้ควร
เป็น “ข้อมลูท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ และสามารถอธิบายให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละระดบัเข้าใจได้โดยง่าย” 4) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจในการด าเนินการของโรงไฟฟ้า จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า 
คนท่ี 1 กลา่ววา่ “การมีสว่นร่วมของประชาชนมีผลตอ่การตดัสินใจในการด าเนินการของโรงไฟฟ้า เพราะเป็นหน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ” แต่ผู้น าชุมชน 
คนท่ี 2 กลา่ววา่ “โรงไฟฟ้ามีแผนหรือนโยบายอยู่แล้ว การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเพียงการด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเท่านัน้” ซึง่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานของรัฐต้องน าความเห็นของ
ประชาชนมาใช้ในการประกอบการขออนุญาตด าเนินโครงการ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐท่ีดี ซึ่ง
สอดคล้องกบั (บงกช สทุศัน์ ณ อยุธยา, 2557: 27) ท่ีกล่าวถึงความส าคญักบัการพฒันา 3 เร่ืองหลกั คือ การพฒันา
แบบมีส่วนร่วม, กระบวนการประชาธิปไตย และการบริหารจดัการท่ีดีหรือธรรมรัฐและธรรมราษฎร์ แต่การด าเนินการ
ในแต่ละกิจกรรมอาจต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ และต้องมีการจัดล าดบัความส าคญัของแต่ละกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกบัเจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 1 ท่ีกล่าวว่า “ถูกใจทุกคนเป็นไปไม่ได้ แต่โรงไฟฟ้าจะท าให้ดีท่ีสดุตามความเร่ง
ด่วนของปัญหา” และเจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 3 กล่าวว่า “ต้องสร้างความเช่ือใจและสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
เพ่ือให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยืน  
(3) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ประกอบด้วย 1) การปฏิบติัตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้า คนที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “โรงไฟฟ้ามีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการของโรงไฟฟ้าท่ีมีก าลงัการผลิต 10 เมกะวตัต์ขึน้ไป” เช่น พรบ. ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535, พรบ. ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 เป็นต้น แต่นกัวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรพฒันา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOS) คนท่ี 3 กล่าวว่า ด้วยช่องว่างของกฎหมายท่ีสามารถตีความได้หลายลกัษณะ ความ
ซ า้ซ้อนของกฎหมายแต่ละฉบบั จึงอาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมในสงัคมได้ 2) การด าเนินการอย่างเป็นธรรมกบัทกุ
ภาคส่วน จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 1 ให้ข้อมลูว่า “โรงไฟฟ้าให้ความส าคญักบัชุมชน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้ตามล าดบัความส าคญัของปัญหาหรือผลกระทบจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้า เพ่ือให้
เกิดประโยชน์กบัประชาชนในชุมชนอย่างเป็นธรรมตามหลกัเหตแุละผล” ซึ่งสอดคล้องกบั (กิติพฒัน์ นนทปัทมะดุลย์, 
2553) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดความยุติธรรมของ จอห์น รอลว์ส ว่า สงัคมท่ีมีความยุติธรรมนัน้ กฎหมายและสถาบนัต่าง ๆ 
ไมค่วรให้ประโยชน์กบัคนกลุ่มหนึ่ง บนต้นทุนของคนกลุ่มอื่น ๆ บนฐานของธรรมชาติและฐานสงัคมท่ีมีความแตกต่าง
กนั แตผู่้น าชมุชนคนท่ี 1 กลา่ววา่ “โรงไฟฟ้าไมไ่ด้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (เกาไม่ถูกท่ีคนั)” 
ดงันัน้ โรงไฟฟ้าควรมีการชีแ้จงเหตุผลในการจัดล าดบัความส าคญัและความเร่งด่วนของปัญหาให้เกิดความเข้าใจ 
และประชาชนหรือผู้น าชุมชนควรเรียนรู้สิทธิ หน้าท่ีของตนเอง และค านึงถึงความเหมาะสมในแก้ปัญหาหรือป้องกัน
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้า 3) การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีโรงไฟฟ้า คนท่ี 1 ให้ข้อมลูว่า 
“โรงไฟฟ้ามีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนผ่านทางโทรศพัท์ ผู้น าชมุชน อินเตอร์เน็ต และกลอ่งรับเร่ืองร้องเรียนบริเวณป้อมยาม
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หน้าโรงไฟฟ้า รวมทัง้ร้องเรียนผ่านการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ี และเมื่อได้รับเร่ืองร้องเรียน จะมีกระบวนการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนและรายงานผลต่อผู้ ร้องเรียนในแต่ละกรณี” เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน กล่าวว่า "ประชาชนจะ
ร้องเรียนผ่านผู้น าชมุชน” และการร้องเรียนในบางกรณีไมไ่ด้รับการตอบสนองจากโรงไฟฟ้าเท่าท่ีควร ดงันัน้โรงไฟฟ้าควร
สร้างความเข้าใจในกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนกบัชมุชนให้มากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั (ปรัชญนนัท์ นิลสขุ, 2551)
ท่ีกล่าวถึง การจัดการข้อร้องเรียนว่า หมายถึงกระบวนการท่ีด าเนินการในการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนท่ีได้รับ 
ให้ได้รับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการด าเนินการ 4) การชดเชย เยียวยา จากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
โรงไฟฟ้า คนท่ี 1 กล่าวว่า “เมื่อพิสจูน์ทราบว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้าจริง จะมีการ
ชดเชย เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม” ซึ่ง (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, 2555) กล่าวว่า การเยียวยาเป็น
องค์ประกอบส าคญัของข้อเสนอตอ่ความยตุิธรรม การเยียวยาควรท าหน้าท่ีเป็นกลไกท่ีน าไปสูก่ารยอมรับตอ่การละเมิด 
ท่ีเกิดขึน้และความรับผิดชอบของรัฐท่ีมีต่อความเสียหาย และนกัวิชาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรพฒันา
เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOS) คนท่ี 3 กลา่ววา่ “โรงไฟฟ้าควรมีนโยบายในการเยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบท่ีชดัเจน”  
 2. ปัจจยัความส าเร็จในการด าเนินการคือการด าเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า รวมทัง้มาตรการด้านความปลอดภยัของโรงไฟฟ้า ให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจว่า
โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยัง่ยืน โดยต้องมีความจริงใจ มีนโยบาย แผนงานและกิจกรรมท่ีประชาชน
สามารถเข้าถงึได้ และในสว่นของปัญหาหรืออปุสรรคในการด าเนินการคือผู้น าชุมชนและประชาชนมีทศันคติเชิงลบ 
ตอ่โรงไฟฟ้าท าให้เกิดความไมม่ัน่ใจในการป้องกนัมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งผลต่อ
วิถีชีวิตดัง่เดิมของชมุชนและคณุภาพของประชาชน  
 3. แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ประกอบด้วย 1. แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนคร

ใต้ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เชิงนโยบาย ได้แก่ (1) ส่งเสริมนโยบายการสร้างเครือข่ายชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าให้เกิดความเข้มแข็ง (2) ควรจดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมเชิงรุกเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงการ
ดูแลเอาใจใส่และเข้าถึงปัญหาของชุมชน เช่น กิจกรรมสารสมัพันธ์โรงไฟฟ้ากับประชาชนเป็นประจ าทุกปี เป็นต้น 
(3) สง่เสริมนโยบายการชดเชย / เยียวยา และแก้ไขปัญหาเร่งดว่นในกรณีฉกุเฉิน เพ่ือลดข้อกงัวลของประชาชน (4) ควรมี
การรับประชาชนในพืน้ท่ีมาท าหน้าท่ีด้านมวลชนสมัพนัธ์ให้มากขึน้ เพ่ือให้สามารถสื่อสารหรือทราบถึงความต้องการ 
และสภาพแวดล้อมภายในชุมชนอย่างแท้จริง 2. แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการของ

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เชิงปฏิบัติ (1) สร้างองค์ความรู้กบัประชาชน
และผู้น าชมุชนผ่านศนูย์การเรียนรู้ของชมุชนในรัศมีรอบโรงไฟฟ้า 5 กิโลเมตร หรือชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบ เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า มาตรการด้านความปลอดภยั รวมทัง้มาตรการในการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2) พฒันาศกัยภาพผู้น าชมุชนในการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมของชุมชน และส่งเสริม
ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง (3) ส่งเสริมการจดัการสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยร่วมกับประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง (4) ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้กบัประชาชนในทกุระดบัอย่างเหมาะสม 
(5) ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กบัชุมชน ในการป้องกนัตนเองและช่วยเหลือคนรอบข้างในเบือ้งต้น หากเกิด
เหตกุารณ์ฉกุเฉิน หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้า เช่น เสียงดงั ฝุ่ นละออง เป็นต้น  
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สรุป 
 การด าเนินการของโรงไฟฟ้าพระนครใต้อาจกลา่วได้ว่า เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมขัน้พืน้ฐาน 
ในกระบวนการการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร การมีสว่นร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม โดยปฏิบตัิตามกฎหมาย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการผ่านสื่อต่าง ๆ และการสารเสวนา
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและรับรู้ความต้องของประชาชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการสิ่งแวดล้อมของ
ชมุชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทัง้มีการเยียวยาผลกระทบท่ีมีสาเหตมุาจากการด าเนินการของโรงไฟฟ้า แต่ด้วยขัน้ตอน
การด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้องจัดล าดับ
ความส าคญัตามความเหมาะสมและความเร่งด่วนของปัญหาหรือผลกระทบ ส่งผลให้ประชาชนอาจมองว่าการ
แก้ปัญหาของโรงไฟฟ้าลา่ช้า หรือบางกรณีไมไ่ด้รับการตอบสนอง รวมทัง้การประชาสัมพนัธ์ของโรงไฟฟ้าอาจไม่
ครอบคลมุข้อมลูบางสว่นท่ีประชาชนต้องการทราบ และไม่ทัว่ถึงรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าทัง้หมด อาจสรุป
ได้ว่าโรงไฟฟ้ามีการด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมขัน้พืน้ฐานแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ผู้ วิจยัจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี ้โรงไฟฟ้าควรสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนเก่ียวกบัการด าเนินการของ
โรงไฟฟ้า เชือ้เพลิงท่ีใช้ เทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องแสดงให้เห็นถึงมาตรการด้านความปลอดภยั 
มาตรการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมัน่ใจ  รวมทัง้ควรมีการก าหนดกระบวนการ
เยียวยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการจากโรงไฟฟ้าอย่างชัดเจน  นอกจากนีป้ระชาชนต้องรู้สิทธิ หน้าท่ี 
ของตนเอง ควรเปิดใจรับฟัง และพร้อมท่ีจะเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ ท่ีโรงไฟฟ้าน าเสนอเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกนั และสามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างยัง่ยืน 
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การศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติกับบทเรียนในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ เล่ม 4 – 6 

A Study of the Links between the Thailand 's 12 Core Values of the Policies of National  
Councilfor Peace and Order with Lessons in the Literature Appreciation Book Volumes 4 – 6 

 
อนุศักดิ์ เนตรานนท์1* 

Anusak Netrananda1* 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติกบับทเรียนในหนงัสือวรรณคดีวิจกัษ์ เล่ม 4 – 6 งานวิจยันีใ้ช้รูปแบบ
การวิจยัเชิงบรรยายเพ่ือศกึษาความสมัพันธ์ในเนือ้หาด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิจัยพบว่าค่านิยมหลกั
ของคนไทยสามารถน ามาเช่ือมโยงกับบทเรียนจากหนังสือวรรณคดีวิจกัษ์ได้เพียง 11 ข้อ ข้อขาดไปคือ ข้อท่ี 7 
เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุท่ีถกูต้อง คา่นิยมท่ีสอดคล้องกบับทเรียน
มากท่ีสุดมี 3 ข้อ ข้อละ 3 บทเรียน ได้แก่ ข้อท่ี 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อท่ี 3 กตญัญตู่อพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ และ ข้อท่ี 6 มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน ผลท่ีได้
เป็นเพียงความเช่ือมโยงบทเรียนกับเนือ้ความส่วนใดส่วนหนึ่งในค่านิยมแต่ละข้อเท่านัน้ งานวิจัยนีน้ับเป็นสิ่ง
ส าคญัส าหรับครูภาษาไทยท่ีจะได้น าผลการวิจยัไปออกแบบการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the links between the Thailand 's 12 core values of the policies 
of National Council for Peace and Order with lessons in Literature Appreciation volumes 4-6.           
This research is descriptive research model to study the correlation of the contents by analyzing 
documentary analysis. The results showed that the Thailand's core values can be linked to the 
lessons of the book Literature Appreciation has only 11. The values for the missing is 7th, 
understanding learned to democracy with the king as head of state was required. 3 values 
corresponding to the lessons include 1st, patriotic religious and adoration the king. 3th, gratitude to 
parents and teachers and 6th, maintaining moral and honesty, goodwill generous and apportion to 
others. Links that is link to any part of the values each only. This research is important for teachers to 
bring the findings to the design of the learning and teaching further. 

 
Key Words: Thailand 's 12 core values, Literature Appreciation Book Volumes 4 - 6 
* Corresponding author; e-mail address:  feduasnn@ku.ac.th 
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ค าน า 
 คนทกุคนมีแบบแผนชีวิตและระบบการด าเนินชีวิตเฉพาะตนซึง่อาจจะเหมือนหรือต่างกบัคนอื่น ๆ ก็ได้ 
คนที่มีคา่นิยมในสิ่งหนึง่สิ่งใดท่ีเหมือนกนัก็จะมีพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือคล้าย ๆ กนั หากค่านิยมนัน้ ๆ เป็นสิ่งท่ีดี
งามก็จะได้รับการยอมรับและอาจน ามาซึง่การรวมกลุม่ของคนท่ีมีคา่นิยมเหมือนกนัจนกลายเป็นสงัคม ค่านิยมท่ี
ดีจะถกูถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่นสืบตอ่กนัมาจนอาจถกูยกระดบัให้กลายเป็นวฒันธรรม ดงันัน้คา่นิยมจงึเป็นส่วนหนึ่ง
ของวฒันธรรมท่ีสะท้อนถงึพฤติกรรมอนัดีงามของคนในสงัคม 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นถึงความส าคัญของค่านิยมอันดีงามท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
วฒันธรรมท่ีดีของสงัคมไทยจึงได้แสดงวิสยัทัศน์เร่ืองค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการเพ่ือการสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง พร้อมทัง้ให้หน่วยงานของรัฐช่วยกันรณรงค์และเผยแพร่ค่านิยมดังกล่าว  (กลุ่ม
ยทุธศาสตร์และแผนการประชาสมัพนัธ์ ส านกัโฆษกรัฐบาล, 2557) 
 กระทรวงศกึษาธิการได้ตอบรับนโยบายเร่ืองคา่นิยมหลกัของ คสช. บรรจเุป็นเป้าหมายหนึง่ของแผนงาน
ปฏิรูปการศกึษา พ.ศ. 2558 – 2564 และแจ้งให้สถานศกึษาบูรณาการค่านิยมหลกั 12 ประการกบัการเรียนการ
สอน (นิรนาม, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 วรรค 4 ว่า 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน ทุกวิชา 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546: 9) 

ด้วยเหตุท่ีผู้ วิจัยเป็นอาจารย์สอนรายวิชาภาษาไทยระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการกบัเนือ้หาในบทเรียนจากหนงัสือเรียนวรรณคดี  
วิจกัษ์ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะสอดคล้องกบัตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาภาษาไทย
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีระบวุา่ให้มีการจดัการเรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนได้วิเคราะห์คณุคา่จากวรรณคดี
และวรรณกรรมซึง่มเีนือ้หาย่อมเก่ียวข้องกบัการช่วยจรรโลงใจแก่ผู้อา่น ช่วยพฒันาสงัคม ช่วยอนุรักษ์สิ่งมีคณุค่า
ของชาติบ้านเมืองและสนบัสนนุคา่นิยมอนัดีงาม (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552: 67) 
 งานวิจัยนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่ผู้ สอนรายวิชาภาษาไทยพืน้ฐานในการน าข้อมูลจากการ ศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการของ คสช. กบัเนือ้หาในบทเรียนวรรณคดีจากหนงัสือ
เรียนวรรณคดีวิจกัษ์ เล่ม 4 – 6 ไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองนโยบายทางการศกึษาท่ีว่า 
“การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชี วิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อื่นได้  อย่างมีค วามสุข” 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546: 3) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยนีใ้ช้รูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ภายใน
เนือ้หาระหวา่งคา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. กบับทเรียนจากหนงัสือเรียน รายวิชา
พืน้ฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจกัษ์ เลม่ 4 – 6 ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) 
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ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ผู้ วิจยัศกึษาความหมายของค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ จากแนวทางการนิเทศเพ่ือส่งเสริม
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

2. ผู้ วิจยัศกึษาบทเรียนจากหนงัสือเรียนวรรณคดีวิจกัษ์ เลม่ 4 – 6 จ านวน 18 เร่ือง 
3. ผู้ วิจยัวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ภายในเนือ้หาระหวา่งคา่นิยมหลกักบับทเรียนจากหนงัสือเรียนวรรณคดี

วิจกัษ์ 
 

ผลการศึกษา 
 งานวิจยันี ้ผู้ วิจยัจะน าเสนอผลการศกึษาโดยกล่าวถึงค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการตามนโยบาย
ของ คสช. และเช่ือมโยงเฉพาะเนือ้หาของบทเรียนวรรณคดีจากหนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ภาษาไทย วรรณคดี
วิจกัษ์ เลม่ 4 – 6 ท่ีสอดคล้องกนัตามล าดบัดงันี ้
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 1 มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 
บทเรียนวรรณคดีท่ีมีความเช่ือมโยงกบัคา่นิยมข้อนีม้ีอยู่ 3 เร่ือง ได้แก่ 
1. นิราศนรินทร์เป็นวรรณคดีท่ีพรรณนาถึงหญิงอนัเป็นท่ีรักเป็นหลกัแต่ก็มีการแสดงถึงความภาคภูมิใจ

ในชาติท่ีเป็นผืนแผ่นดินอนักว้างใหญ่ เปรียบเสมือนเป็นเสาหลกัแห่งจกัรวาล ซึง่แทรกอยู่ใบบทประณามพจน์
ตามธรรมเนียมของการประพนัธ์วรรณคดี ดงัความวา่ 

 

ศรีสิทธ์ิพิศาลภพ   เลอหล้าลบลม่สวรรค์   จรรโลงโลกกวา่กว้าง   แผนแผน่ผ้างเมืองเมรุ […] 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 98) 

 

2. ลิลิตตะเลงพ่ายเป็นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีการแสดงถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชในการท าศึกอย่างสมพระเกียรติ วรรณคดีเร่ืองนีจ้ึงเป็นตัวอย่างบทเรียนในการสร้างความ
ภาคภมูิใจในสถาบนัพระมหากษัตริย์แก่ผู้ เรียน ดงัความตวัอย่างวา่ 

 

ขนุเสียมสามรรถต้าน ขนุตะเลง 
ขนุตอ่ขนุไป่เยง   หย่อนห้าว   […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557: 59) 
 

 3. ขตัติยพนัธกรณีเป็นพระราชหตัถเลขาตอบกนัระหว่างรัชกาลท่ี 5 กบัสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชา 
นภุาพ ซึง่สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพได้ทรงแสดงเจตนาให้เห็นถึงความจงรักภกัดีท่ีทรงพร้อมจะท าทุก
อย่างเพ่ือให้รัชกาลท่ี 5 หายประชวรและมีก าลงัพระทยั ดงัตวัอย่างวา่ 
 

ประสาแตอ่ยู่ใกล้  ทัง้รู้ใช่วา่หนกัหนา 
เลือดเนือ้ผิเจือยา   ให้หายได้จะชิงถวาย 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 155) 
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ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 2 ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
ทุกข์ของชาวนาในบทกวีมีเนือ้หาท่ีกล่าวถึงความทุกข์ยากของชาวนา แม้ชาวนาจะเหน่ือยยากสัก

เพียงใดแต่ชาวนาก็ยังสู้ท านาเพ่ือปลูกข้าวเลีย้งคนในชาติ  นับเป็นความเสียสละของชาวนาท่ีท าเพ่ือผู้ อื่นซึ่ง
สอดคล้องกบัคา่นิยมข้อท่ี 2 ตวัอย่างจากเร่ืองทกุข์ของชาวนาในบทกวี ความวา่ 

 

[…] ถ้าไมม่ีคนท่ีคอยเหน่ือยยากตรากตร าอย่างพวกเขา คนอื่น ๆ จะเอาอะไรกิน […] 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 147) 

 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
คา่นิยมข้อนีส้ามารถเช่ือมโยงกบับทเรียนในหนงัสือวรรณคดีวจักัษ์ เลม่ 4 – 6 ได้ 3 เร่ือง คือ 
1. บทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมสัการอาจริยคุณเป็นบทร้อยกรองท่ีเน้นการสอนให้รู้ส านึกใน

บญุคณุของบิดา มารดา และครูอาจารย์ รวมไปถงึให้ตระหนกัในการจะตอบแทนบุญคณุ ซึง่นบัเป็นค่านิยมอนัดี
และเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีคนในสงัคมไทยควรจะมี ดงัตวัอย่างวา่ 

 

เปรียบหนกัชนกคณุ ชนนีคือภผูา 
ใหญ่พืน้พสนุธรา   ก็ บ เทียบ บ เทียมทนั 
[…] อนึง่ข้าค านบัน้อม  ตอ่พระครูผู้การุญ   […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 14-15) 
 

 2. ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก กณัฑ์มทัรี แม้จะเป็นวรรณคดีพระพทุธศาสนาท่ีจะเน้นเร่ืองของการหลดุ
พ้นจากวฏัสงสารเป็นหลกั แต่ก็มีเนือ้หาส่วนหนึ่งท่ีเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความตระหนกัในความห่วงใยของแม่ผ่าน
ทางพฤติกรรมของพระนางมทัรี ซึง่นบัเป็นพระคณุท่ีผู้ เป็นลกูควรตอบแทน ดงัความวา่ 
 

[…] แมสู่้พยาบาลบ ารุงเจ้าแต่เยาว์มา   เจ้ามิได้ห่างพระมารดาสกัหายใจ […] 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557: 27) 

 

3. ไตรภมูิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ เป็นบทเรียนท่ีกล่าวถึงตอนการปฏิสนธิจนกระทัง่คลอดของมนุษย์ซึง่
แฝงไปด้วยความยากล าบากของมารดา ท าให้ผู้ เรียนตระหนกัและส านึกในพระคณุของมารดา ดงัตวัอย่างวา่ 

 

[…] คนผู้ ใดจากแต่นรกมาเกิดนัน้  เมื่อคลอดออกตนกุมารนัน้ร้อน […] อีกเนือ้แม่นัน้ก็พลอย
ร้อนด้วยโสด […] คนผู้จากแตส่วรรค์ลงมาเกิดนัน้ […] แลเนือ้แมน่ัน้ก็เย็นด้วยโสด […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 140) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
คมัภีร์ฉนัทศาสตร์ แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ มีเนือ้หาส่วนหนึ่งกล่าวถึงความประพฤติของแพทย์ท่ีต้องมี

ความรู้ท่ีแท้จริง โดยแพทย์ต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อมซึง่สอดคล้องกบัคา่นิยมข้อท่ี 4 มีความวา่ 
 

ผู้ใดรู้ในทางธรรม  ให้ควรย าอย่าโวหาร 
เรียนเอาเป็นนิจกาล  เร่งนบนอบให้ชอบที 
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ครูพกัแลครูเรียน  อกัษรเขียนไว้ตามมี 
จงถือวา่ครูดี   เพราะได้เรียนจึง่รู้มา 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557: 105) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
บทเรียนวรรณคดีท่ีมีความเช่ือมโยงกบัคา่นิยมข้อนีม้ีอยู่ 2 เร่ือง ได้แก่ 
1. หวัใจชายหนุ่มเป็นการพดูถงึเร่ืองราวของผู้ชายคนหนึง่ท่ีได้ใช้ชีวิตท่ีผิดพลาด แตแ่ล้วความผิดพลาดก็

สอนให้เขารู้ถงึคา่นิยมของใช้ชีวิตท่ีถกูต้อง ตวัอย่างเช่นความเห็นท่ีถกูต้องในวฒันธรรมอนัดีงามของการมีคู่ครอง
เพียงคนเดียวนบัเป็นสิ่งท่ีถกูต้องซึง่เป็นการลดปัญหาสงัคมได้อย่างหนึง่ ดงัความตอนหนึง่วา่ 

 

[…] ฉะนัน้จะมีท่ีหวงัอยู่ก็แต่ท่ีตวัผู้หญิงเองเท่านัน้; ถ้าเมื่อไรผู้หญิงไทยท่ีดี ๆ พร้อมใจกันตัง้
กติกาไมย่อมเป็นเมียคนท่ีเลีย้งผู้หญิงไว้อย่างเลีย้งไก่เป็นฝูง ๆ เท่านัน้แหละ, ผู้ชายพวกมกัมาก
ในกามจึง่จะต้องกลบัความคิด และเปลี่ยนความประพฤต.ิ […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 134) 
 

2. กาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เป็นวรรณคดีท่ีแสดงถึงวฒันธรรมของไทยท่ีเก่ียวข้องกับ
การเดินทางทางน า้ ทัง้มีการแทรกวิถีชีวิตของคนไทยในเนือ้เร่ือง วรรณคดีเร่ืองนีเ้ป็นบทเรียนหนึ่งท่ีท าให้ผู้ เรียน
ซาบซึง้ถงึวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของไทย เช่น การท่ีผู้หญิงไทยจะต้องรู้จกัระมดัระวงัตนให้อยู่ในความ
งามแห่งมารยาทซึง่เป็นตวัอย่างของการรักษาวฒันธรรมอนัดีในเร่ืองของการปฏิบตัิตน ดงัความวา่ 

 

  งามทรงวงดัง่วาด  งามมารยาทนาดกรกราย 
 งามพริม้ยิม้แย้มพราย  งามค าหวานลานใจถวิล 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 97) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
คา่นิยมข้อนีส้ามารถเช่ือมโยงกบับทเรียนในหนงัสือวรรณคดีวิจกัษ์ เลม่ 4 – 6 ได้ 3 เร่ือง คือ 
1. อิเหนา ตอนศกึกะหมงักุหนิง เป็นบทละครท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงการท าศึกระหว่างท้าวดาหากบัท้าว 

กะหมงักุหนิงเป็นหลกั หากแต่เนือ้เร่ืองตอนหนึ่งแฝงข้อคิดถึงการยึดมัน่ในค าสญัญาของท้าวดาหาท่ีมีต่อระตู   
จรกาวา่จะให้อภิเษกกบันางบษุบาจนเป็นเหตใุห้ต้องท าสงครามกบัท้าวกะหมงักหุนิง ดงัความวา่ 

 

[…] อนัอะหนะบษุบาบงัอร  ครัง้ก่อนจรกาตนุาหงนั 
ได้ปลดปลงลงใจให้ปัน  นดักนัจะแตง่การวิวาห์ 
ซึง่จะรับของสูร่ะตนีู ้  เห็นผิดประเพณีหนกัหนา 
ฝงูคนทัง้แผ่นดินจะนินทา  สิ่งของท่ีเอามาจงคืนไป 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 33) 
 

 2. บทละครพูดค าฉันท์เร่ืองมทันะพาธาเป็นวรรณคดีท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงความเจ็บปวดจากความรัก แต่
ตอนท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนนัน้เป็นองก์ท่ี 1 ซึ่งมีความน่าสนใจอยู่ตอนหนึง่ท่ีตวัละครสเุทษณ์เทพบตุรมีจิตส านกึ
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ในความดี คือ สเุทษณ์ต้องการให้นางมทันารักตนด้วยความจริงใจท่ีตนมีให้ มิใช่การบงัคบัด้วยเวทมนตร์ให้รัก 
ดงัความวา่ 
 

อ๊ะ! เราไมข่อ     ได้นางละหนอ     โดยวิธีนัน้! 
เสียแรงเรารัก     สมคัรใจครัน     อยากให้นางนัน้     สมคัรรักตอบ. 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557: 81) 
 

3. สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกบัโจโฉ เป็นตอนท่ีแสดงถึงการรักษาความสตัย์สญัญาของกวนอท่ีู
ได้ให้ไว้แก่เลา่ป่ีวา่จะดแูลครอบครัวของเล่าป่ีเป็นอย่างดี แม้โจโฉจะใช้อบุายอย่างไรกวนอูก็ไม่หลงกลและยงัยึด
มัน่ในสตัย์สญัญานัน้ ความวา่ 

 

[…] เราจะขอปฏิบตัิพ่ีสะใภ้เราทัง้สอง แลอย่าให้ผู้ ใดเข้าออกกล า้กรายเข้าถงึประตท่ีูอยู่ได้ […] 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 66) 

 

ในขณะเดียวกัน โจโฉท่ีทุกคนเห็นว่าเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมร้ายก็นับว่าเป็นผู้ ท่ีมีสตัย์สญัญาเช่นเดียวกับ
กวนอ ูกลา่วคือโจโฉยอมท าตามสญัญาท่ีกวนอขูอไว้ทัง้ 3 ประการเป็นอย่างดี ดงัตวัอย่างวา่ 

 
[…] จงเร่งขึน้ไปบอกแก่กวนอวูา่ ซึง่สญัญาสามประการนัน้เรายอมแล้ว […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 68) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่  7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง 

ส าหรับคา่นิยมข้อท่ี 7 นี ้ไมม่ีบทเรียนใดมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมท่ีก าหนด 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา มีเนือ้เร่ืองแสดงถึงการท าตามใจตนเองโดยไม่ค านึงถึง

กฎหมายของจมื่นไวย ซึง่พระพนัวษาตรัสต าหนิวา่บ้านเมืองมีกฎหมายควรใช้กฎหมายในการตดัสินปัญหา หาก
ทกุคนท าตามใจตนเอง สงัคมจะเกิดความไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย ซึง่สอดคล้องกบัคา่นิยมข้อท่ี 8 ดงัตวัอย่างวา่ 

 

[…] อ้ายหมื่นไวยท าใจอหงัการ์  ตกวา่บ้านเมืองไมม่ีนาย 
จะปรึกษาตราสินให้ไมไ่ด้  จงึท าตามน า้ใจเอาง่ายง่าย 
ถ้าฉวยเกิดฆ่าฟันกนัล้มตาย อนัตรายไพร่เมืองก็เคืองก ู  […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 37) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

นิทานเวตาลเร่ืองท่ี 10 พระนิพนธ์ น.ม.ส. มีเนือ้เร่ืองสอดคล้องกบัคา่นิยมข้อท่ี 9 ตรงท่ีแสดงถึงความตัง้
มัน่ในสติของพระวิกรมาทิตย์ท่ีทรงระลกึได้วา่การพดูคยุกบัเวตาลคือการกระท าท่ีขาดสติ ดงัความวา่ 
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[…] พระราชาทรงตีปัญหายงัไม่ทนัแตก  พอทรงนึกขึน้ได้ว่าการพาเวตาลไปส่งให้แก่โยคีนัน้จะ
ส าเร็จได้ก็ด้วยไมท่รงตอบปัญหา จงึเป็นอนัทรงน่ิงเพราะจ าเป็นแลเพราะสะดวก […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 88) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 10 รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เม่ือยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกจิการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน น าเสนอถงึความเห็นผิดในคา่นิยมของสงัคมไทยท่ีส่งบุตรหลาน
ให้ได้รับการศกึษาสงูเพ่ือรับราชการเป็นเสมียน แตก่ารศกึษากลบัไมไ่ด้ช่วยในการพฒันาประเทศ ทัง้เสมียนกลบั
ใช้ชีวิตท่ีไมรู้่จกัความพอเพียงและไมรู้่จกัอดออมจนท าให้ขาดความมัน่คงในชีวิต ดงัความตวัอย่างวา่ 

 

[…] ในเงินเดือน 15 บาทนี ้พ่อเสมียนยงัอุตส่าห์จ าหน่ายจ่ายทรัพย์ได้ต่าง ๆ [...] ดูหนังอีก
อาทิตย์ละ 2 ครัง้เป็นอย่างน้อย ต้องไปกินข้าวตามกุ๊กช้อป […] เป็นการเหลือวิสยัท่ีเขาจะเก็บ
หอมรอมริบไว้ได้ […] ความยากจนข้นแค้นของเขาน าเขาไปสู่ทางทุจริต […] ไม่ช้าก็คงได้เข้าไป
อยู่ในคกุ แล้วตอ่ไปก็เท่ากบัอนัตรธาน ตกลงเป็นลงเอยอย่างน่าสงัเวช […] 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557: 121-122) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 11 มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต ่าหรือ
กเิลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

มงคลสูตรค าฉันท์เป็นวรรณคดีท่ีกล่าวถึงหลกัธรรมอนัเป็นมงคลแก่ชีวิต 38 ประการ เช่น การละเว้น
บาป ส ารวมในกาย งดเว้นน า้เมา และไม่ประมาทในธรรมทัง้ปวง ซึง่ธรรมเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองให้พ้นจากกิเลส ดงั
ความวา่ 

 

[…] ความงดประพฤติบาป  อกศุล บ่ ให้มี 
ส ารวมวรินทรีย์   และสรุา บ่ เมามล 
ความไมป่ระมาทใน  พหธุรรมะโกศล 
ข้อนีแ้หละมงคล   อดิเรกอดุมดี 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554: 164) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยข้อที่ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์
ของตนเอง 

สามคัคีเภทค าฉันท์เป็นบทเรียนท่ีจะพบว่าวสัสการพรหมณ์คือบุคคลท่ีแสดงออกถึงการเสียสละตนเอง
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั โดยยอมแกล้งให้ตนนัน้ถูกลงโทษอย่างสาหสัเพ่ือให้ฝ่ายตรงข้ามไว้วางใจ
และลอบเข้าไปท าลายฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมิต้องมีใครสงสยั ซึง่สอดคล้องกบัคา่นิยมข้อท่ี 12 ดงัความวา่ 

 

ควรชมนิยมจดั  ครุุวสัสการพราหมณ์ 
เป็นเอกอบุายงาม   กลง ากระท ามา 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2555: 121) 
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สรุป 
ผลการวิจัยพบว่าความเช่ือมโยงบทเรียนวรรณคดีวิจักษ์กับค่านิยมหลกัของคนไทยมีความเช่ือมโยง

เนือ้หาของบทเรียนกับเนือ้หาของค่านิยมกันเพียงบางส่วนเท่านัน้ ไม่ได้เช่ือมโยงกนัตลอดบทเรียนในแต่ละบท
หรือตลอดเนือ้ความของคา่นิยมในแตล่ะข้อ 

คา่นิยมหลกัของคนไทย 12 ข้อสามารถน ามาเช่ือมโยงกบับทเรียนจากหนงัสือวรรณคดีวิจกัษ์ เล่ม 4 – 6 
ได้เพียง 11 ข้อ ค่านิยมท่ีขาดไปคือ ข้อท่ี 7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง เพราะไม่มีบทเรียนใดท่ีมีเนือ้หากล่าวถึงค่านิยมในข้อนี ้ค่านิยมท่ีสอดคล้องและสามารถ
เช่ือมโยงกบับทเรียนได้มากท่ีสดุมี 3 ข้อ ข้อละ 3 บทเรียน ได้แก่ ข้อท่ี 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
เช่ือมโยงกับเร่ืองนิราศนรินทร์ ลิลิตตะเลงพ่ายและขัตติยพันธกรณี ข้อท่ี 3 กตญัญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบา
อาจารย์ เช่ือมโยงกับเร่ืองบทนมัสการมาตาปิตุคุณและบทนมัสการอาจริยคุณ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก 
กณัฑ์มทัรีและไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ และข้อท่ี 6 มีศีลธรรม รักษาความสตัย์ หวงัดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และ
แบ่งปัน เช่ือมโยงกบัเร่ืองอิเหนา ตอนศึกกะหมงักุหนิง บทละครพูดค าฉันท์เร่ืองมทันะพาธาและสามก๊ก ตอน 
กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ดงันัน้งานวิจัยนีจ้ึงนับเป็นสิ่งส าคญัส าหรับครูภาษาไทยท่ีจะได้น าผลการวิจัยไป
ออกแบบการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป 
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การเปรียบเทียบการแปรของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสกลนคร  
The Comparison of Nyo Tonal Variation in Saraburi and Sakon Nakhon Province 

 
ชณัญภชิา ภกัดีไทย 1* และ อมุาภรณ์ สงัขมาน1  

Chananphicha Phugdeethai1* and Umaporn Sungkaman1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีมุ้่งศกึษาการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อท่ีพูดในจงัหวดัสกลนคร (อ าเภอเมือง) 
กับจังหวัดสระบุรี (อ าเภอหนองแซงและอ าเภอแก่งคอย) ข้อมูล ท่ีใช้วิเคราะห์รวบรวมจากเพศหญิง จ านวน       
54 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 อายุ 10-20 ปี กลุ่มท่ี 2 อายุ 35-45 ปี และกลุ่มท่ี 3 อายุ 60 ปีขึน้ไป 
ผลการศกึษาพบวา่ มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ 4 รูปแบบ และจากการศกึษาเปรียบเทียบยงัพบว่า อ าเภอ
หนองแซง จงัหวดัสระบุรี และอ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร มีการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์เพียง 1 รูปแบบ ซึง่
เป็นรูปแบบท่ียังธ ารงเสียงวรรณยุกต์ดัง้เดิมไว้ ในขณะท่ีอ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี มีการแตกตวัของเสียง
วรรณยกุต์ 3 รูปแบบ ตามกลุม่อาย ุปรากฏการณ์นีส้ะท้อนให้เห็นวา่อายุมีอิทธิพลตอ่การแปรเสียงวรรณยกุต์ 
 

ABSTRACT 
 This article aims at analyzing tone splits of Nyo spoken in Sakon Nakon Province (Muang 
district) and Saraburi Province (Nong Saeng district and Kaeng Khoi district). The data were collected 
from 54 females, divided into three groups according to informants’ age, namely, G1 between 10-20, 
G2 between 35-45, and G3 over 60. The results reveal that there are four patterns of tone split in the 
Nyo language. It is also found that there is one pattern of tone split which maintains the original tone 
system of Nyo in Nong Saeng district, Saraburi Province and Sakon Nakon Province while there are 
three patterns of tone split correlated with three different aged groups in Kaeng Khoi district, Saraburi 
Province. This phenomenon may reflect an influence of age on a tonal variation. 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Nyo, tonal variation, age, tone box, tone split 
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ค าน า 
ญ้อ (Nyo) เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ขนาดใหญ่กลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งในจงัหวดัแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย กลุ่มชาติพันธุ์ ญ้ออพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในประเทศไทยและย้ายถ่ินท่ีอยู่กระจายทั่วไปใน
จงัหวดัต่าง ๆ ในจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี มหาสารคาม นครพนม 
มกุดาหาร และขอนแก่น และในจงัหวดัภาคกลาง ได้แก่ สระบรีุ นครสวรรค์ และปราจีนบุรี (เรืองเดช ปันเข่ือนขตัิย์, 
2531: 47-50) กลุม่ชาติพนัธุ์ญ้อใช้ภาษาญ้อในการสื่อสาร 

ธรรมชาติท่ีส าคัญประการหนึ่งของภาษาคือการเปลี่ยนแปลง ภาษาญ้อเป็นภาษาหนึ่งท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในพลวตัรโลกเช่นกนั ดงัจะพบได้จากงานวิจยัของ นนัตพร นิลจินดา (2532) ท่ีพบวา่ผู้ ใช้ภาษาญ้อมี
แนวโน้มท่ีจะใช้ค าศพัท์ภาษาไทยมาตรฐานมากขึน้ นอกจากนีก้ารศกึษาของพิณรัตน์  อคัรวฒันากุล (2541) ยงั
พบว่าในพืน้ท่ีท่ีมีเขตภาษาของคนผู้ ไท คนลาว และคนญ้ออยู่ติดกัน มีปรากฏการณ์การสมัผัสภาษาระหว่าง
ระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาลาวกับระบบเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อเกิดขึน้ อีกทัง้การศึกษาของกาญจนา            
ควูฒันะศิริ (2524) ยังสนบัสนุนเร่ืองระบบวรรณยุกต์ภาษาญ้อท่ีพูดในจังหวดันครพนมว่ามีการแปรเสียงถึง 6 
กลุม่   
 ดงันัน้ บทความนีจ้ึงศึกษาการแปรของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ  
ภาคกลาง โดยพิจารณาจากการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ตามตวัแปรอาย ุ3 กลุม่อาย ุส าหรับพืน้ท่ีในการศกึษา  
ครัง้นีก้ าหนดให้อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นพืน้ท่ีตัวแทนชุมชนภาษาญ้อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เน่ืองจากอ าเภอเมืองเพียงอ าเภอเดียวเป็นพืน้ท่ีท่ีมีผู้พดูภาษาญ้ออาศยัอยู่อย่างหนาแน่น สว่นพืน้ท่ีตวัแทนชุมชน
ภาษาญ้อภาคกลางนัน้ การศึกษานีไ้ด้เลือกจังหวดัสระบุรีซึ่งถือเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยเลือกเก็บข้อมลูท่ีอ าเภอหนองแซงและอ าเภอแก่งคอย สาเหตท่ีุเลือกพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลู 2 พืน้ท่ี จงัหวดั
สระบุรีนัน้ เพราะในพืน้ท่ีเหล่านีม้ีกลุ่มประชากรของกลุ่มชาติพันธุ์ญ้อค่อนข้างน้อย อีกทัง้ยังไม่มีการศึกษา     
การแปรเสียงวรรณยกุต์ในพืน้ท่ีนีม้าก่อน ดงันัน้ ผลการศกึษาท่ีได้อาจสะท้อนให้เห็นแนวโน้มทางเสียงวรรณยุกต์
อนัจะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในการวางแผนภาษาและนโยบายภาษาเพ่ืออนุรักษ์ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
ในประเทศไทย รวมทัง้การประยกุต์ใช้ในการจดัท าแผนท่ีภาษาท่ีมีความละเอียดและเป็นปัจจบุนัมากขึน้  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 ในส่วนของอุปกรณ์และวิธีการ ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนแรกคือเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศกึษา ขัน้ตอนท่ีสองคือการคดัเลือกผู้บอกภาษา และขัน้ตอนสดุท้ายคือการเก็บข้อมลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเคร่ืองมือส าหรับทดสอบเสียงวรรณยุกต์ 
และสว่นท่ีสองคือเคร่ืองมือส าหรับการเก็บข้อมลูเสียงและการวิเคราะห์เสียงวรรณยกุต์ 
 1. เคร่ืองมือส าหรับทดสอบเสียงวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กล่องวรรณยุกต์และรายการ
ค า กลอ่งวรรณยกุต์ (tone box) ได้ดดัแปลงจากกล่องวรรณยุกต์ของ Gedney (1972) ซึง่ประกอบด้วยแนวตัง้ท่ี
แสดงประเภทของรูปวรรณยุกต์ ส่วนแนวนอนแสดงประเภทของพยัญชนะต้นท่ีประกอบในค า กล่าวคือแถว
แนวตัง้ A เป็นตวัแทนของค าพยางค์เป็นท่ีไมป่รากฏรูปวรรณยกุต์ แถวแนวตัง้ B เป็นตวัแทนของค าพยางค์เป็นท่ี
ปรากฏรูปวรรณยุกต์เอก และแถวแนวตัง้ C  เป็นตวัแทนของค าพยางค์เป็นท่ีปรากฏรูปวรรณยุกต์โท ส่วนแถว
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แนวตัง้ DL และ DS เป็นตวัแทนของค าพยางค์ตายเสียงยาวและเสียงสัน้ตามล าดบั ส่วนในแถวแนวนอนของ
กลอ่งวรรณยกุต์ แบ่งเป็น 4 แถว ได้แก่ แถวแนวนอน 1 หมายถึงค าท่ีพยญัชนะต้นมีสทัลกัษณะกกัไม่ก้องพ่นลม 
เสียดแทรก นาสิกเหลวและอฒัสระ แถวแนวนอน 2 หมายถึงค าท่ีพยญัชนะต้นมีสทัลกัษณะกกัไม่ก้องไม่พ่นลม 
แถวแนวนอน 3 หมายถึงค าท่ีพยัญชนะต้นมีสัทลักษณะกักท่ีเส้นเสียง และแถวแนวนอน 4 หมายถึงค าท่ี
พยญัชนะต้นมีสทัลกัษณะก้อง ส่วนท่ีสองเป็นรายการค าทดสอบเสียงวรรณยุกต์ จ านวน 60 ค า ซึ่งพฒันาจาก
วรรณยุกต์ในภาษาไทดัง้เดิม (Li, 1977) ดงั Table 1 ส่วนรายการค าแบ่งตามเสียงพยญัชนะต้น 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มเสียงกักไม่ก้องพ่นลม กลุ่มเสียงกกัไม่ก้องไม่พ่นลม กลุ่มเสียงกักท่ีเส้นเสียง และกลุ่มเสียงก้อง นอกจากนี ้
การศกึษานีย้งัใช้เกณฑ์ในการเลือกค า 3 ประการ ประการแรกเป็นค าร่วมเชือ้สาย ประการท่ีสองเป็นค าพยางค์
เดียว ประการสดุท้ายเป็นค าท่ีสร้างโดยใช้หลกัเกณฑ์ทางสรีรสทัศาสตร์ (Articulatory Phonetics)  
 
Table 1 Tone checklist  (adapted from Gedney, 1972)  

 A B C DL DS 

1 

   a "leg" 
s i "color" 
h u "ear" 

   a "galangal" 
s i "four" 
   u "to intimidate" 

h a "five" 
   i "to defecate" 
s u "fight" 

   at "torn" 
   it "scratch" 
s up "to smoke" 

s k "tattoo" 
s p "ten" 
s k "to ripen" 

2 

paa "to throw" 
pii "year" 
puu "crab" 

p a "forest" 
p i "flute" 
p u "grandfather" 

p a "aunt" 
tɕ i "to tickle" 
t u "cabinet" 

p at "to slice" 
tɕ ip "to pleat" 
tɕ up "to kiss" 

p t "to sweep" 
tɕ k "to peck" 
tɕ k "colic" 

3 

ʔaa "uncle/aunt" 
dee "good" 
ʔuum "swell" 

b a "shoulder" 
ʔ m "full" 
ʔ u "garage" 

b a "mad" 
d n "to wriggle" 
ʔ m "to carry" 

b at "to cut" 
b ip "to squeeze" 
d ut "to suck" 

d t "to bend" 
d p "unripe" 
ʔ t "to plug" 

4 

naa "uncle/aunt" 
liŋ "monkey" 
ŋuu "snake" 

m an "curtain" 
   i "odd" 
   u "pair" 

n a "aunt" 
l n "tongue" 
w n "jelly" 

   at "to belt" 
   ip "to pinch" 
l uk "son" 

w t "temple" 
m t "tightly" 
   k "prison" 

 Smooth syllables Checked syllables 
 
 2. เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูเสียงและวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ ประกอบด้วย เคร่ืองบนัทึกเสียงแบบ
ดิจิตอลพร้อมไมโครโฟน IC RECORDER ICD-UX523F SONY CORP ใช้ส าหรับบนัทึกเสียง โปรแกรมตดัต่อ
เสียง Cool Edit Pro 2.1 ใช้ส าหรับตดัเสียงพูดของผู้บอกภาษาให้เป็นไฟล์ mp3 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์เสียงวรรณยกุต์ PRAAT 5.1.44 และโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ใช้ในการประมวลผล 
การคัดเลือกผู้บอกภาษา 
 การศกึษานีค้ดัเลือกผู้บอกภาษาจากผู้ ท่ีมีอวยัวะในการออกเสียงสมบูรณ์ ออกเสียงชดัเจน มีไหวพริบ 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงวยั โดยแต่ละช่วงวยัจะมีระยะห่างจากกนัวยัละ 15 ปี ได้แก่ 
กลุม่ท่ี 1 เป็นกลุม่วยัรุ่นซึง่เป็นตวัแทนของภาษาในอนาคตมีอายุระหว่าง 10-20 ปี กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มวยักลางคน

603

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



 

A B C DL DS A B C DL DS A B C DL DS A B C DL DS
1     1    T1 1    T1 1    T1
2     T1 T3 T4 T1 2    T2 T4 T3 T2 T1 2    T2 T3 T4 T5 T1 2    T2 T3 T4
3     3    3    3    
4     T2 T3 4    T3 T2 T4 4    T3 4    

pattern 1 pattern 2 pattern 3 pattern 4

ซึง่เป็นตวัแทนของภาษาในปัจจุบนัมีอายุระหว่าง 35-45 ปี กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มวยัชราซึง่เป็นตวัแทนของภาษาใน
อดีตมีอายรุะหวา่ง 60 ปี ขึน้ไป ทัง้นีป้รับจากเกณฑ์ของพรวลี เข้มแข็ง (2545) และเอกพล กนัทอง (2550)  
 การศึกษานีย้ังเลือกผู้บอกภาษาท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเพ่ือควบคุมตัวแปรด้าน
การศกึษา นอกจากนีย้งัควบคมุตวัแปรเพศเพ่ือสนบัสนุนให้การวิเคราะห์เสียงในเชิงกลสทัศาสตร์แม่นย าขึน้โดย
เก็บข้อมลูเฉพาะเพศหญิงเท่านัน้ ตามเกณฑ์ของสมทรง บรุุษพฒัน์ (2543: 129)  จ านวนผู้ บอกภาษามีทัง้สิ น้  
54 คน จากจงัหวดัสกลนครและจงัหวดัสระบรีุ ซึง่มจี านวนทัง้สิน้ 18 ต าบล ต าบลละ 3 คน และช่วงอายลุะ 1 คน 
การเกบ็ข้อมูล  
 การเก็บข้อมลูแบ่งขัน้ตอนออกเป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกคือการเก็บข้อมลูภาคสนาม และขัน้ตอนท่ี
สองเป็นการสมัภาษณ์และการบันทึกข้อมูลภาษา โดยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าตามรายการค า (Table 1) 
จากนัน้บันทึกเสียงด้วยเคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อมไมโครโฟน จากนัน้ตดัเสียงด้วย Cool Edit Pro 2.1 
วิเคราะห์เสียงวรรณยกุต์ด้วย PRAAT 5.1.44 สว่นการประมวลผลใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองในการศกึษานีจ้ะแบ่งออก 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์
ภาษาญ้อตามตวัแปรอายุ ส่วนประเด็นท่ีสองคือการเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อของกลุ่มอายุ 3 กลุ่ม 
ระหวา่งจงัหวดัสกลนครกบัจงัหวดัสระบรีุ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. การแตกตัวของเสียงวรรณยุกต์ภาษาญ้อตามตัวแปรอายุ  

การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์ภาษาญ้อของผู้พดูทัง้ 3 กลุม่อาย ุมีทัง้การแยกเสียงและการรวมเสียง
วรรณยกุต์ จากข้อมลูพบวา่การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์สามารถแบ่งได้ 4 แบบ ดงั Figure 1 

 
 
 
 
 

Figure 1 The 4 patterns of tonal mergers and splits of Nyo language 

 
 1.1 การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบท่ี 1 มีลกัษณะการแยกเสียงและการรวมเสียงวรรณยุกต์
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตัง้เป็น 2 ทาง ได้แก่ A123-4 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS123-4 ส่วนแนวนอน 
มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ B123=C1=DL123 และ B4=C234=DL4  ซึ่งเป็นลกัษณะเด่นท่ีมีเพียง 3 ภาษาในภาษา
ตระกลูไท ได้แก่ ญ้อ กะเลิง และโคราช  
   การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบท่ี 1 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง ดงันี ้หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ท่ี 1 (T1) มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ย่อย 2 หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ย่อยท่ี 1     
กลาง-ตก-ขึน้ [325] ช่อง A123 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ย่อยท่ี 2 กลาง-ขึน้ [34] ช่อง DS123 หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ท่ี 2 (T2) กลางระดบั [33] ช่อง A4 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 3 (T3) กลาง-ตก [31] ช่อง B123 C1 
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DL123 และช่อง DS4 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 4 (T4) กลาง-ขึน้-ตก [341] ช่อง B4 C234 DL4 ทัง้นีไ้ด้แสดง
คา่ความถ่ีมลูฐานหน่วยเสียงวรรณยกุต์ทัง้ 4 รูปแบบ ใน Figure 2  
 1.2 การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบท่ี 2 มีลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ตาม 
กล่องวรรณยุกต์แนวตัง้เป็น 2 และ 3 ทาง ได้แก่ A1-23-4 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS123-4 ส่วน
ลกัษณะการรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถวแนวนอนมี 2 ลักษณะ ได้แก่ C1=DL123 และ C234=DL4 ซึ่งเป็น
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ “บนัไดลาว1” การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์รูปแบบท่ี 2 มีหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสียง 
ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 1 (T1) กลาง-ตก-ขึน้ [325] ช่อง A1 และช่อง DS123 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 2 
(T2) กลาง-ตก [32]  ช่อง A23 B4 C1 และช่อง DL123 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 3 (T3) กลาง-ขึน้-ตก [341] ช่อง 
A4 C234 และช่อง DL4 และหน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 4 (T4) สงูระดบั [44] ช่อง B123 และช่อง DS4  
 1.3 การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบท่ี 3 มีลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ภาพรวม
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตัง้เป็น 2 ทาง ได้แก่ A1-234 B123-4 C1-234 DL123-4 และ DS12-34 ส่วนลกัษณะ
การรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถวแนวนอน มี 2 ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะแรกวรรณยุกต์ B4 รวมเสียงกบัวรรณยุกต์ 
C234 และวรรณยุกต์ DL4 (B4=C234=DL4) ลกัษณะถดัมาคือ วรรณยุกต์ C1 รวมเสียงกบัวรรณยุกต์ DL123 
(C1=DL123) การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์รูปแบบท่ี 3 มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 5 หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ท่ี 1 (T1) กลาง-ตก-ขึน้ [324] ช่อง A1 และช่อง DS12 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 2 (T2) ต ่า-ขึน้-ตก 
[231] ช่อง A234 หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 3 (T3) สงูระดบั [44] ช่อง B123 และช่อง DS34 หน่วยเสียงวรรณยุกต์
ท่ี 4 (T4) กลางระดบั-ตก [441] ช่อง B4 C234 และช่อง DL4 และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ท่ี 5 (T5) สงู-ขึน้ [45] 
ช่อง C1 และช่อง DL123  
 1.4 การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์รูปแบบท่ี 4 มีลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยุกต์ภาพรวม
ตามกล่องวรรณยุกต์แนวตัง้เป็น 2 ทาง ได้แก่ A1-234 และ B1234 ส่วนลกัษณะการรวมเสียงวรรณยุกต์ในแถว
แนวนอน คือ วรรณยุกต์ C รวมเสียงกบัวรรณยุกต์ DL และ DS (C=DL=DS) การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์
รูปแบบท่ี 4 มีหน่วยเสียงวรรณยกุต์ 4 หน่วยเสียง ได้แก่ หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 1 (T1) ต ่า-ตก-ขึน้ [324] ช่อง A1 
หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 2 (T2) ต ่า-ขึน้-ตก [231] ช่อง A234 หน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 3 (T3) กลางระดบั [44] ช่อง 
B1234 และหน่วยเสียงวรรณยกุต์ท่ี 4 (T4) กลางขึน้-ขึน้ [441] ช่อง C1234 และช่อง DL1234 และ DS1234  

                                                                 
1บนัไดลาว คือ ลกัษณะการแยกเสียงรวมเสียงวรรณยกุต์แบบ B1234 C1=DL123/C234=DL4 และ B≠DL ซึง่เป็นลกัษณะบง่ชีค้วามเป็น

ภาษาลาว (พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ, 2546: 127) 
 

605

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



 

 
 
Figure 2 The 4 tonal features of Nyo language 
 
2. การเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ภาษาญ้อระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรี 

จากข้อมูลการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบตามกลุ่มอายุทัง้ 3 กลุ่ม ของ    
ผู้พูดในจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรีในอ าเภอหนองแซงและอ าเภอแก่งคอย พบว่ามีความแตกต่างกัน       
ดงัแสดงในตารางข้างลา่งนี ้ 
Table 2 The comparison of the 4 patterns of Nyo language 

 Muang district 
Sakon Nakon Province 

Nong Saeng district 
Saraburi Province 

Kaeng Khoi district 
Saraburi Province 

 G1 G2 G3 G1 G2 G3 G1 G2 G3 
P1          
P2          
P3          
P4          

 
จาก Table 2 พบวา่มีการปรากฏใช้การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์แบบท่ี 1 ในทกุกลุม่อาย ุ(G1-G3) 

ในจังหวัดสกลนครและอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  กาญจนา คูวฒันะศิริ 
(2524) และ Chamberlain (1975) ส่วนอ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี มีการใช้วรรณยุกต์ในลกัษณะของการ
แตกตวัแบบท่ี 2 3 และ 4 กล่าวคือ กลุ่มท่ี 1 (G1) ใช้การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์แบบท่ี 2 กลุ่มท่ี 2 (G2)      
ใช้การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์แบบท่ี 3 และกลุม่ท่ี 3 (G3) ใช้การแตกตวัของเสียงวรรณยกุต์แบบท่ี 4 
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tonal pattern  2

tone 1 [325]
tone 2 [32]
tone 3 [341]
tone 4 [44]

 160

 180

 200

 220

 240

 260

                      

fun
da

me
nta

l fr
eq

ue
nc

y  
Hz

 

duration  % 
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สรุป 
การแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ในภาษาญ้อตามตวัแปรอายุของจังหวดัสกลนครและจงัหวดัสระบุรี 

พบว่า มีระบบวรรณยุกต์ 4 แบบ แบบท่ี 1 (P1) พบในผู้พูดทุกกลุ่มอายุในอ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร และ
อ าเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ส่วนแบบท่ี 2 (P2) แบบท่ี 3 (P3) และแบบท่ี 4 (P4) ในอ าเภอแก่งคอย จงัหวดั
สระบุรี ปรากฏใช้ในกลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ภาษาญ้อ 
ระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดสระบุรี พบว่า ระบบวรรณยุกต์ภาษาญ้ออ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และอ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร            
ผลการศึกษาครัง้นีย้ังชีใ้ห้เห็นว่าอายุมีความสัมพันธ์ต่อการแปรของเสียงวรรณยุกต์ ดังจะเห็นได้จากในพืน้ท่ี
ต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ท่ีพบการแตกตวัของเสียงวรรณยุกต์ 3 แบบ โดยกลุ่มท่ี 3 จะธ ารง
เสียงวรรณยุกต์ในช่อง A และ B มากกว่าในกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 1 ตามล าดบั ทัง้นี ้อาจเป็นไปได้ว่าชุมชน
ภาษาญ้อในต าบลท่าคล้อ อ าเภอแก่งคอย อยู่ใกล้เคียงชุมชนภาษาอื่น  ๆ เช่น ไทยกลาง ยวน ลาวเวียง และ   
ลาวอีสาน นอกจากการสมัผสัภาษาอื่น ๆ ดงักลา่วแล้ว ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรมยงัอาจเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาษาอีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

 ผลการสงัเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการพฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชุมชน คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ใช้รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการในการสงัเคราะห์ในครัง้นี ้จ านวน 
4 เร่ือง พบว่าจากการให้บริการวิชาการกลุ่มเบอร์เกอร่ี การให้บริการวิชาการกลุ่มนมแพะ โครงการต้นแบบการ
จดัการธุรกิจชุมชนต าบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฏิบัติการจัดการกลุ่มเสือ้ผ้าสตรีมสุลิม การพฒันาต้นแบบการ
จดัการธุรกิจชุมชนต าบล กลุ่มกะลามะพร้าว  การศึกษาในภาพรวมพบว่าคุณลกัษณะของงานบริการวิชาการ
พบว่าทัง้ 4 เร่ืองโครงการบริการวิชาการพัฒนาไปในทางท่ีดีขึน้ จากการส ารวจติดตามระบบการจัดการ 
การตลาด การบญัชีดีขึน้คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา จะเป็นงานเพ่ือพฒันาท้องถ่ิน ในด้าน
การบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกบัแต่ละองค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะวิทยาการจดัการ ส่งเสริมให้
ชมุชนเกิดการเรียนรู้ตามศาสตร์ทางวิชาการ   
 

ABSTRACT 
 The synthetic Outreach Pilot Project Management community. Faculty of Management Yala 
Rajabhat University The report of the technical services in the synthesis of four in this matter. That of 
providing technical group's bakery. Providing technical group goat milk. Project Management 
Community Prototype Lake District training the management group of Muslim women's clothing.the 
development of the business community the coconut the study found that the overall features of 
academic services found that all four projects to improve academic services in a better way.A survey 
of tracking systems,management,marketing ,accounting overall is better .Faculty of management 
Yala Rajabhat University.It is a task for local development in management –related organizations 
knowledge of individual discipplines with the faculty of management encourage the community to 
learn the science academic 
 
 
Keywords: The Service Academics synthesis,Faculty Management Sciences 
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ค าน า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีมีพันธกิจในการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เป็นท่ีพึ่งพิงและแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องอันก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง และพัฒนาของชุมชน 
ตลอดจนส่งเสริมการมีบทบาททางวิชาการและวิชาชีพในการตอบสนอง ชีน้ าและเตือนสติสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาของชุมชนภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการบริการทางวิชากา รตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คณะวิทยาการจดัการในนามสงักดัของมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการบริการแก่
ชุมชนโดยเร่ิมจากการส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อ หรือรูปแบบการ
ด าเนินงาน โดยจะด าเนินการตามศาสตร์ทางวิชาการท่ีมีอยู่ในคณะวิทยาการจดัการเพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์
สงูสุดในการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ จึงต้องสงัเคราะห์งานบริการวิชาการ ซึ่งได้แบ่งการด าเนินการ
ออกเป็น 3  ขัน้ตอนคือ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการสงัเคราะห์งานบริการวิชาการแก่สงัคม  การด าเนินการ
สงัเคราะห์งานบริการวิชาการแก่สงัคม และการสรุปผลการสงัเคราะห์งานบริการวิชาการแก่สงัคม โดยการน าอง
ความรู้ เทคนิควิธีการ กระบวนการท่ีได้ด าเนิน มาจดัเป็นองค์ความรู้รวม สร้างรูปแบบโมเดลการบริการวิชาการ
ในแตล่ะสาขา เพ่ือเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ ในการพฒันาท้องถ่ินตอ่ไป 
 การสงัเคราะห์งานบริการวิชาการเป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้ด าเนินการสามารถสรุปข้อความรู้รวมท่ีได้
จากการบริการวิชาการท่ีได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในประเด็นเดียวกัน ท าให้สามารถน าผลการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกบัลกัษณะของปัญหา หรือลกัษณะของท้องถ่ิน การสงัเคราะห์ผลการบริการ
วิชาการเป็นผลพลอยได้จากการบริการวิชาการปฏิบตัิของผู้ด าเนินการท่ีนอกจากจะท าให้ได้ข้อสรุปท่ีชดัเจน ยงั
นบัเป็นผลงานท่ีมีคณุคา่ขององค์กร ท่ีเกิดจากการสร้างความรู้ท่ีผ่านการสะสมมาอย่างตอ่เน่ืองในการด าเนินการ
บริการวิชาการ ในเง่ือนไข บริบทของสถาบนั บคุลากร และท้องถ่ิน ท่ีมีความหลากหลาย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

การสงัเคราะห์งานวิจัยครัง้นี ้เป็นการสงัเคราะห์งานบริการวิชาการผลการสงัเคราะห์โครงการบริการ
วิชาการโครงการการพฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชุมชนของอาจารย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราช
ภฏัยะลา ท่ี แล้วเสร็จในปี5559มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้  
  1. เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของงานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

2 .เพ่ือศกึษาวิธีด าเนินการในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการ วิเคราะห์ข้อมลูองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
บริการวิชาการ 

3 .เพ่ือสงัเคราะห์รูปแบบ โมเดลของการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะวิทยาการจดัการ 
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ขัน้ตอน  กระบวนการการด าเนินงานการสังเคราะห์ 
ขัน้ท่ี 1 รวบรวมงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการผลการสงัเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการการ
พฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชุมชนของอาจารย์คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ท่ีแล้วเสร็จ
ในปี2559 
 ขัน้ท่ี 2 จดัอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ ในเทคนิค การวิเคราะห์สงัเคราะห์องค์ความรู้ของงานบริการ
วิชาการ 
 ขัน้ท่ี 3 ศึกษาการค้นคว้ารายงานผลบริการวิชาการ และวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของงานและ
วิธีด าเนินการ โดยแยกเป็นกิจกรรม 4 กิจกรรม ดงันี ้

-  การให้บริการวิชาการกลุม่กิจกรรมเบอร์เกอร่ี 
-  การให้บริการวิชาการกลุม่กิจกรรมนมแพะ 
- โครงการต้นแบบการจดัการธุรกิจชมุชนต าบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตัการจดัการกลุ่ม

เสือ้ผ้าสตรีมสุลิม 
-  การพฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชมุชนต าบล กลุม่กะลามะพร้าว 

 ขัน้ท่ี  4  สังเคราะห์ผลท่ีได้จากการค้นคว้าจ าแนกองค์ความรู้ตามแนวคิด รูปแบบ (Model) การ
ด าเนินงานของแตล่ะกิจกกรม 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือ รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการผลการสงัเคราะห์โครงการ
บริการวิชาการโครงการการพฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชุมชน ของอาจารย์คณะวิทยาการจดัการ ท่ีแล้วเสร็จ
ในปี 5559   แยกตามกิจกกรม จ านวน 4 กิจกรรม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มี 3 ชุดคือ แบบส ารวจข้อมลูเพ่ือการสงัเคราะห์และแบบสรุปข้อมลูเพ่ือ
การวิเคราะห์งานวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้
 ชดุท่ี 1 แบบบนัทกึคณุลกัษณะงานบริการเป็นการบนัทกึข้อมลูทัว่ไปของคณุลกัษณะงานบริการวิชาการ 
เช่น ช่ือเร่ือง กลุม่เป้าหมาย เทคนิควิธีการด าเนินงาน  รูปแบบการด าเนินงาน  
 ชุดท่ี 2 แบบสรุปข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์รูปแบบ โมเดลของการด าเนินงานบริการวิชาการงานบริการ
วิชาการ 
 ชดุท่ี 3 แบบประเมินคณุภาพของการด าเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการจ านวน 15 ข้อ โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน ดงันี ้  

1 เท่ากบั  ไมส่อดคล้อง 
   2 เท่ากบั   สอดคล้องน้อย 
   3 เท่ากบั  สอดคล้อง 
   4 เท่ากบั  สอดคล้องมาก  

แล้วน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย และค่าเบียนเบนมาตรฐาน เพ่ือจัดอนัดบั หัวข้อลกัษณะงาน
บริการวิชาการของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัมีขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
  1. รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ของอาจารย์คณะวิทยาการ
จดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
  2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ  และกรอก
ข้อมลูลงในแบบบนัทกึ ตรวจสอบความถกูต้อง เท่ียงตรงของการกรอกข้อมลูจนได้ข้อมลูที่ถกูต้อง 
  3. น าแบบส ารวจงานวิจยัท่ีรวบรวมมาลงสรุปในแบบสรุปข้อมลูเพ่ือการสงัเคราะห์ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
งานบริการวิชาการจ านวน 4 เร่ือง มีเนือ้หา ครอบคลุมคุณลกัษณะงานบริการวิชาการสรุปข้อมูลเพ่ือ

การวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบ (โมเดล) การด าเนินงานแบ่งเป็นตามสาขาวิชาสอนดงันี ้
1.การให้บริการวิชาการกลุม่กิจกรรมเบอร์เกอร่ี  ท าการวิเคราะห์สงัเคราะห์โดยมี งานวิจยัทัง้สิน้ จ านวน 

7 ศาสตร์ ประกอบไปด้วย  การจัดการ  การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นิเทศศาสตร์ จากการสงัเคราะห์ภาพรวมวตัถปุระสงค์งานบริการวิชาการ พบว่า วตัถุประสงค์
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  เพ่ือพฒันาทกัษะหรือสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  ให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการ  ส่วนวิธีด าเนินงาน ทุกโครงการมีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันโดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 3 
ขัน้ตอน ประกอบด้วยขัน้ตอนการเตรียมงานโครงการ  ขัน้ตอนการด าเนินโครงการ  และขัน้ตอนหลงัการด าเนิน
โครงการ ด้านระยะเวลาด าเนินโครงการ ส่วนใหญ่มกัจัดในเดือนพฤษภาคม กรกฎาคม  และสิงหาคม    โดย
สถานท่ีท่ีใช้ในการจดัโครงการบริการวิชาการ มกัจะเป็นพืน้ท่ีภายนอกมหาวิทยาลยัและภายในมหาวิทยาลยัใน
สดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั การเลือกสถานท่ีในการจดัโครงการบริการวิชาการ จะมุ่งเน้นให้สอดคล้องกบักิจกรรมหรือ
เพ่ือความสะดวกของกลุม่เป้าหมายท่ีเข้ารับการอบรมเป็นหลกั เช่น เลือกสถานท่ีท าการกลุ่มอาชีพเบเกอร่ี ต าบล
ท่าสาป จงัหวดัยะลา  จากการสงัเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่าภายหลงัการอบรม ทุกโครงการสามารถ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 80 ของทัง้หมด บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด  อีกทัง้ผลการ
ประเมินความพงึพอใจตอ่การให้บริการวิชาการโดยภาพรวม พบวา่อยู่ในระดบัมาก   

งานบริการวิชาการเบอร์เกอร่ี จะเน้นศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ จะเน้นเร่ือง การคิด
สร้างสรรค์ และการสร้างไอเดีย ซึ่งสามารถจัดอบรมหรือบริการวิชาการได้ทัง้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักเรี ยน 
นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการโอทอป  และผู้ ท่ีสนใจนอกจากเนือ้หาอบรมท่ีแตกต่างกันตามความถนัดและ
ช านาญของคณะกรรมการด าเนินงาน งานบริการวิชาการมีการบรูณาการกบัพนัธกิจความเป็นสถาบนัอดุมศกึษา
ท่ีแตกตา่งกนั   ซึง่มีทัง้บรูณาการกบัพนัธกิจด้านวิจยั การจดัการเรียนการสอนและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
ในการท าขนมเบอร์เกอร่ี  
 ด้วยเหตนีุ ้ จึงสามารถสรุปเป็นโมเดลของงานบริการวิชาการเบอเกอร่ี  รวมถึงสรุปทางการพฒันางาน
บริการวิชาการ เบอเกอร่ี ดงันี ้
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figure1 Model Bakery Outreach Group. Faculty of Management Yala Rajabhat University 
 

2. การให้บริการวิชาการกลุ่มนมแพะ  ธุรกิจท าการวิเคราะห์สงัเคราะห์โดยมี งานวิจัยทัง้สิน้ จ านวน 4 
ศาสตร์ ผลการสังเคราะห์ในภาพรวมของ นมแพะ เพ่ือในการบริการวิชาการ มุ่งเน้นการน าองค์ความรู้ทาง
วิชาการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง  โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งมีความ
เป็นอตัลกัษณ์สงู นอกจากนี ้การบริการวิชาการ  นมแพะ ยงัมุง่เน้น การพฒันาธุรกิจชมุชนซึง่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก 
แตม่ีความส าคญัอย่างย่ิงตอ่การพฒันาวตัถุประสงค์โครงการเพ่ิมศกัยภาพการประกอบวิชาชีพในชุมชน โดยน า
องค์ความรู้ทางวิชาการสู่การปฏิบตัิการจริง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อาทิเช่น  การผลิตนมแพะ   การ
จดัการการตลาด การประชาสมัพนัธ์ การบรรจุภณัฑ์  ได้แก่ การผลิตนมแพะ  และการกลัน่นมแพะองค์ความรู้
ทางวิชาการองค์ความรู้ทางการ  ถือเป็นองค์ความรู้หลกัในการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการใช้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินชีวิตประจ าวนั นอกจากนีก้ารพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถ่ินเพ่ือ
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิธีการด าเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบตัิการได้ถูกน ามาใช้ในการบริการวิชาการ 
ซึง่รวมไปถงึการจดักิจกรรม focus group เพ่ือให้ได้รับข้อมลูที่หลากหลาย และมีคณุภาพเชิงลกึ ซึง่ท าให้ง่ายต่อ
การต่อยอด และบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางการจดัการและความเฉพาะเจาะของแต่ละท้องถ่ิน  โดยการ
ด าเนินบริการวิชาการเป็นโครงการตอ่เน่ือง ซึง่ท าให้สามารถพฒันาได้อย่างตอ่เน่ือง  โดย โครงการจะด าเนินงาน
ในเขตพืน้ท่ีชมุชน  โครงการบริการทางวิชาการแก่เยาวชนในเขตพืน้ท่ี    จ .ยะลา ได้ดงันี ้  

 
 
 
 
 
 
 

 
figure 2 Model for outreach group goat milk. Faculty of Management Science  

Yala Rajabhat University 
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3. โครงการต้นแบบการจดัการธุรกิจชมุชนต าบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตัการจดัการกลุ่มเสือ้ผ้าสตรี
มุสลิม การวิเคราะห์สังเคราะห์โดยมี งานวิจัยทัง้สิน้ จ านวน 4  เร่ือง ผลการสังเคราะห์พบว่าในภาพรวมมี
วตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการในรูปแบบการตดัเย็บท่ีถูกต้อง และเพ่ือให้ผู้ เข้า
อบรมเพ่ิมศกัยภาพในการตดัเย็บ โดยเน้นการบูรณการกบัการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สงัคม สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกอาชีพตดัเย็บเสือ้ผ้า  เกิดความช านาญในการตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี  
ส่งเสริมนิสัย ในการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในกลุ่มคณะ  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ประสบการณ์ในการพฒันาการฝีมือ  
 ผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาทัง้ 4 ศาสตร์ การผลิต การบญัชี การตลาด นิเทศศาตร์ เน้นความ
พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ซึง่ทัง้ 4 โครงการมีความพึงพอใจมากกว่า ร้อยละ 80 
โดยแสดงความพงึพอใจตอ่โครงการฯ แยกเป็นด้าน จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพการตดัเย็บ 2) ด้านการ
ให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร 3) ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการตดัเย็บ  สงัคมทัง้ 4 โครงการฯ ภาพรวม
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก แตม่ีด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัดี
มากท่ีสดุ  
 ในภาพรวมของการบริการวิชาการของทัง้ 4 เร่ือง มีข้อเสนอแนะให้จัดโครงการบริการวิชาการใน
ลกัษณะนีข้ึน้อีกเป็นรุ่นต่อรุ่น เพ่ือสามารถน าไปพฒันาชุมชนท้องถ่ินได้จริง เพ่ิมระยะเวลาในการจดัอบรม เชิญ
วิทยากรในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องหลากหลายเพ่ือเรียนรู้จุดเด่น เน้นการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ จัดให้มีการทัศน
ศกึษา เรียนรู้รูปแบบการพฒันาการท่องเท่ียวในสถานท่ีจริง เพ่ือศกึษากระบวนการตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรีและน ามา
พฒันาในท้องถ่ินได้ ซึง่สามารถเขียนโมเดลโครงการบริการวิชาการของตดัเย็บเสือ้ผ้าสตรี ได้ดงันี  ้
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figure 3 Model train operating management group of Muslim women's clothing. 
 
 4. ท าการวิเคราะห์สงัเคราะห์โดยมี งานวิจยัทัง้สิน้ จ านวน 10 เร่ือง ผลการสงัเคราะห์ในภาพรวมของ
กิจกกรรมกะลามะพร้าว  มีวตัถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการ
พฒันาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนต าบล กลุ่มกะลามะพร้าว   เช่นการบริหารการจัดการกลุ่ม การส่งเสริม
การตลาด   การประชาสมัพนัธ์  และการสร้างเคร่ือข่ายกลุม่ ทัง้ผู้น าท้องถ่ิน สถาบนัทางการศกึษา องค์กรภาครัฐ
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และเอกชน รวมไปถึงเยาวชนในท้องถ่ิน สอดแทรกการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ ตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลาพืน้ท่ีท่ีใช้ในการจดัโครงการบริการวิชาการ  กะลามะพร้าว  
จัดท่ีจังหวัดปัตตานี จ านวน 6 โครงการ และจัดท่ีจังหวัดยะลา จ านวน 4 โครงการ ใช้วิธีการด าเนินงานใน
ลกัษณะการจดัอบรม มีวิธีการด าเนินงาน 3 ขัน้ตอน คือขัน้เตรียมการขัน้การด าเนินงานขัน้ประเมินผลโดยเร่ิมต้น
จากการส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาในชุมชน  มีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน อาทิ เช่น เป็นกลุ่ม
คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา นกัเรียน เยาวชน ประชาชนทัว่ไป สมาชิกกลุ่มอาชีพ อาสาสมคัรสาธารณสขุและ
วิสาหกิจชุมชนผลการด าเนินงานในการจัดโครงการบริการวิชาการ แต่ละโครงการบริการวิชาการผู้ เข้ารับการ
อบรม จะมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ นัน้หมายถึงว่า ชุมชนมีความสนใจและเข้าใจในหลกัการ
บริหารจัดการกลุ่มท ากะลามะพร้าวเพ่ิมขึน้ สร้างผลดีต่อการสร้างให้เกิดฝีมือในชุมชนจังหวดัชายแดนภาคใต้
ตอ่ไปสามารถเขียนโมเดล ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 Model for Sustainable Tourism Management Yala Rajabhat University 

 
สรุป  

                      ผลการสงัเคราะห์โครงการบริการวิชาการโครงการการพฒันาต้นแบบการจดัการธุรกิจชมุชน คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา ใช้รายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการ ในการสงัเคราะห์ในครัง้

นี ้แบ่งตามศาสตร์ในคณะวิทยากาจดัการ ซงึประกอบด้วย 4 กิจกกรมิการให้บริการวิชาการกลุ่มกิจกรรมเบอเกอ

ร่ี การให้บริการวิชาการกลุม่นมแพะ  โครงการต้นแบบการจดัการธุรกิจชุมชนต าบลท่าสาปกิจกรรมอบรมปฎิบตั

การจัดการกลุ่มเสือ้ผ้าสตรีมุสลิม  การพัฒนาต้นแบบการจัดการธุรกิจชุมชนต าบล กลุ่มกะลามะพร้าว   ผล

การศกึษาในภาพรวมพบวา่คณุลกัษณะของงานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

ยะลา จะเป็นงานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ในด้านการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละสาขาวิชาภายในคณะ

วิทยาการจัดการ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตามศาสตร์ทางวิชาการ ตามความถนัดของบุคลากรในคณะ

วิทยาการจัดการ ซึ่งจ าแนกเป็นตามสาขาวิชา  สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนในท้องถ่ิน เพ่ือสามารถน ามา
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ประยุกต์ใช้ได้จริงในสงัคมเกิดวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกับสภาพทางสงัคมและวฒันธรรมใน รูปแบบการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยแบ่งขัน้ตอนการด าเนินงานเป็น 4 ขัน้ตอน คือขัน้เตรียมงาน ขัน้ด าเนินงาน และขัน้

สรุปผล ขัน้การติดตามหลงัการให้บริการวิชาการ โดยเร่ิมต้นจากการส ารวจความต้องการและสภาพปัญหาใน

ชุมชน  ผู้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในท้องถ่ินประชาชน  และ

เยาวชนในพืน้ท่ี ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจดัท าสรุปผลการ

ด าเนินงาน ซึง่จะประกอบด้วย 7 ด้าน คือ  1)  ด้านคณุภาพการให้บริการ 2) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีและ

วิทยากร 3) ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้บริการ 4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5) ด้านการเป็นผู้ เตือนสติ

สงัคม 6) ด้านการชีน้ าสงัคม 7) ด้านการตอบสนองความต้องการของสงัคม ซึง่ใช้เกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 80 

ของผู้ เข้าร่วมทัง้หมด   

 เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพของการด าเนินงานกิจกรรมบริการวิชาการ ประเมินโดยอาจารย์ใน
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 20 คน เป็นเพศชาย 8 คน และเพศหญิง 12 คน  ผลปรากฏว่า  กระบวนการใน
การด าเนินโครงการบริการวิชาการมีระดับค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด เท่ากับ 3.62ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87
รองลงมา คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจความพงึพอใจของผู้ เข้าร่วมมีระดบัค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.54 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.74 ในส่วนของข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยต ่าสุดคือ วตัถุประสงค์ของโครงการบริการวิชาการมี
ความสอดคล้องกบัช่ือเร่ือง มีระดบั คา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.60 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.42 
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การจัดการองค์กรหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ 
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บทคัดย่อ   
"การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้" ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth 

Interviews) เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 ผลการศกึษาพบว่าลกัษณะการจดัการองค์กร ประกอบด้วย การวางแผน การจดัองค์กร การจดัเข้าทํางาน 
การอํานวยการ การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร
หนงัสือพิมพ์ ภายใต้การบริหารงานจดัการองค์กร พบปัจจยัภายใน ได้แก่ การจดัโครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของ
ธุรกิจโรงพิมพ์ การจัดจ้างพนักงาน และปัจจัยภานอก ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ สภาพเศรษฐกิจ ผู้อ่าน ผู้ โฆษณา  
ผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ิน และความเช่ือ ศาสนา วฒันธรรม ท่ีจะส่งผลต่อลกัษณะการจดัการองค์กรของแต่ละองค์กรที่
เหมือนหรือแตกต่างกนั  นอกจากนีจ้ะทําให้เห็นความต่างระหว่างการจดัการองค์กรโดยแบ่งจากลกัษณะโครงสร้าง
ขนาดขององค์กร ประกอบด้วยองค์กรขนาดเล็ก และองค์กรขนาดกลาง เมื่อเกิดการเปรียบเทียบลกัษณะการจดัการ
และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องจะปรากฎความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัในการศกึษาจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขต
ภาคใต้ 

 

ABSTRACT 
 The study found that the corporate management includes planning, organizing, organizing          
the work of directing, coordinating, reporting and budgeting factors that affect the handling characteristics 
newspaper organizations. Under the management of enterprise management. Internal factors include the 
organizational structure. Ownership Printing Business Recruitment En outside factors, including economic 
conditions, printing technology, readers, advertisers, an influential local religious and cultural beliefs that 
affect the handling characteristics of each enterprise organizations alike or different. In addition to making 
the difference between the corporate management structures, divided by the size of the organization. 
Consists of small enterprises and medium-sized enterprises when comparing the handling characteristics 
and related factors appear to differ markedly in education management organizations, the local newspaper 
in the southern region. 
 
 
 

Key Words: local newspaper, management, southern 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบนัสงัคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทัง้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง ปัจจัยหนึ่งท่ี

สง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงคือ การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจทํา

ให้เกิดการติดตอ่สื่อสารมีการแลกเปลี่ยนทางด้านข้อมลู เป็นผลทําให้ ข้อมูลมีความสําคญัต่อการดํารงชีวิต และ

ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์จะทําหน้าท่ีในการชีใ้ห้คนในท้องถ่ินเห็นและเข้าใจเหตุการณ์ 

ปรากฎการณ์ ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมของคนในท้องถ่ินนัน้เป็นหลกั หรือ

หากมีเร่ืองอื่นอยู่บ้างก็เป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้กบัสงัคมท้องถ่ิน (พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั, 2542, น.26) ใน

สภาวะการแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจหนังสือพิมพ์ (newspaper) ไม่ได้ต่างอะไรกับปัญหาของธุรกิจ

หนงัสือพิมพ์ระดบัชาติ (national newspaper) ท่ีมีการแข่งขนัสงูเพ่ิมมากขึน้ด้วยปัจจยัต่างๆ  ทัง้กระแสโลกาภิ

วตัน์ ลกัษณะทางกายภาพ และวฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ินท่ีมีลกัษณะความแตกตา่งกนั เพ่ือมุง่เน้นวิธีการสร้าง

รับรู้ข้อมลูข่าวสาร และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาหรือเสนอความคิด เพ่ือเป็นการพฒันาท้อง ถ่ิน

องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้เป็นอีกหนึ่งองค์กรท่ีช่วยสร้างการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของท้องถ่ินได้อย่างมี

ความใกล้ชิด ทัง้ยงัมีผู้ รับสารจํานวนมาก หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินมีแนวโน้มการผลิตท่ีจะลดลง เน่ืองจากไม่มีการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคล เน่ืองจากต้องชําระเสียภาษี ซึง่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจะช่วย

เร่ืองการทํางบประมาณการเงิน และสินทรัพย์ท่ีนํามาลงทนุสามารถนํามาหกัเป็นค่าใช้จ่ายได้ ทําให้หนงัสือพิมพ์

จะมีกําไรมากขึน้เพราะเสียภาษีน้อยลง  ส่วนการบริหารงานข่าวพบว่า ระยะเร่ิมต้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่มี

การวางแผนทํางานมาก่อน สง่ผลตอ่การขยายช่องทางการหารายได้เพ่ิม เช่น การขยายเป็นเคเบิลทีวี วิทยุชุมชน 

ถือเป็นช่องทางหนึง่ทําให้ธุรกิจอยู่รอด สําหรับการบริหารด้านการเงิน ยงัทําได้ไม่ดี เพราะไม่มีการจดัการระบบท่ี

ดี ไมม่ีการบนัทึกยอดรายได้และรายจ่าย จึงทําให้เห็นว่าแนวโน้มการปรับตวัของการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์

ท้องถ่ินมีปริมาณลดลง เช่นเดียวกับการสํารวจองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ ทําให้สงัเกตได้จากมี

หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินภาคใต้มีจํานวน 81 ฉบบั (ทําเนียบสื่อมวลชนสํานกังานประชาสัมพนัธ์ประจําจงัหวดั, 2559) 

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารท่ีทําให้ในท้องถ่ินได้รับรู้ และรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

หรือเสนอความคิด เพ่ือเป็นการพฒันาท้องถ่ิน การบริหารงานองค์กรหนงัสือพิมพ์มีสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงเพ่ิมขึน้จาก

องค์กรธุรกิจทั่วไป โดยลกัษณะการจัดการองค์กรท่ีประกอบด้วย การวางแผนงานองค์กร การจดัการโครงสร้าง

องค์กร การจัดรับบุคคลเข้าทํางาน การประสานงาน การอํานวยการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการ

จดัสรรงบประมาณใช้จ่ายในองค์กร ปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องมีผลตอ่บีบคัน้ทําให้เนือ้หาในหนงัสือพิมพ์เอนเอียงแต่

ด้วยรูปแบบความสมัพันธ์ของการบริหารงานองค์กรทําให้เกิดข้อจํากัดในการจัดสรรคนโดยการจําแนกหน้าท่ี

ความรับผิดชอบโดยตรงและการพยายามลดต้นทนุและเพ่ิมรายได้ให้สามารถอยู่รอดได้อย่างมีกําไร 
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จากปัจจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะส่งผลต่อการ จัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินอย่างไร ทางผู้ วิจัยจึงต้องการทําวิจัย เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อแนวทางอนาคต การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถ่ินในเขตภาคใต้  

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศกึษาลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ 
2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลตอ่การจดัการขององค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในภาคใต้ 
 

ปัญหาน าการวิจัย 
1. ลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้เป็นอย่างไร 
2. ปัจจยัอะไรท่ีมีผลตอ่การจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ 
 

ขอบเขตโครงงาน 

ผู้ วิจยัมุง่ศกึษาลกัษณะการจดัการองค์กร และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์
ท่ีทําให้เกิดการส่งผลต่อการปรับตัวเชิงโครงสร้างในลักษณะการบริหารงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน 
ระยะเวลาในการวิจยัตัง้แตเ่ดือนเมษายน – ตลุาคม 2559  

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถสะท้อนลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรท่ี
แตกตา่งกนั นํามาปรับปรุงการบริหารจดัการให้เหมาะสมกบัองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ในยคุดิจิทลั 
 2. สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องส่งผลต่อการจัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน นํามาปรับใช้กับการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ ส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานมากขึน้ 

3. สามารถนําข้อมลูปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การปรับตวัขององค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้มาปรับใช้
กับการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาจุดยืนหรือสร้างแนวนโยบายเพ่ือตอบสนองการ
บริหารงานแตล่ะองค์กรให้กลายเป็นสื่อสะท้องสงัคม 
 

วิธีการเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. การเลือกตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified sampling) โดยเลือก 4 จงัหวดั จาก 14 จงัหวดัในภาคใต้
แบ่งตามลักษณะภูมิภาคของการท่องเท่ียวเป็น ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก และ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก โดยใช้เกณฑ์ 
จังหวัดท่ีมีจํานวนหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินวางจําหน่ายมากท่ีสุด 2 ลําดับแรก ของแต่ละฝ่ัง ได้แก่ ภาคใต้ฝ่ัง
ตะวนัออก ได้แก่ จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก ได้แก่ จงัหวดัตรัง และจงัหวดัภูเก็ต 
 2. การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตวัแทนองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน
จงัหวดัละ 1 ฉบบั การเลือกกลุม่ตวัอย่าง ใช้เกณฑ์คดัเลือกจากจํานวนยอดพิมพ์สงูสดุของแตล่ะจงัหวดั 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีใ้ช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยมีประเดน็การสมัภาษณ์

ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ ลกัษณะการจดัการองค์กรของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน   และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมีผลตอ่
การจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินตามประเดน็คําถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือในการวิจยั โดยการใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interviews) 

การสมัภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน โดยผู้ วิจยัจะมีประเด็นคําถามเฉพาะท่ีต้องการคําตอบไว้
จํานวนหนึง่ ในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้ผู้ ให้สมัภาษณ์มีอิสระในการให้ข้อมลูต่างๆ เพ่ือให้ได้ซึง่ลกัษณะของ
ข้อมูลตามท่ีผู้ วิจัยต้องการนํามาวิเคราะห์ และสงัเคราะห์อย่างละเอียดเกิดความสมบูรณ์ของเนือ้หาได้อย่าง
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ในกระบวนการตอ่ไป รายช่ือรายช่ือผู้บริหาร และผู้ ชํานาญการตําแหน่งกองบรรณาธิการองค์กร
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน 4 4 ฉบบั  จงัหวดั ได้แก่ คณุเถลิงชนะ นิสสยัสรการ เจ้าของหนงัสือพิมพ์สรุาษฎร์ 063  องศา  
คุณภูวสิษฏ์ สุกใส ผู้ อํานวยการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส คุณสกนธ์ สินไชย เจ้าของและบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพ์ตรังนิวส์ และคณุเชาวพงศ์ เมฆารักษ์กลุ ผู้อํานวยการหนงัสือพิมพ์เสียงใต้ 

 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ เชิญผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรง และความเหมาะสมของคําถามในเคร่ืองมือวิจยั และขอคําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปเก็บ
รวบรวมข้อมลู จํานวน 3  คน ได้แก่ คณุสิวะ พนัธภาค ประธานผู้ สื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้ตอนบน คุณ
สาธิต รักกลม บรรณาธิการบริหารหนงัสือพิมพ์รักบ้านเกิด และอาจารย์ ดร.เมธาวี แก้วสนิท นกัวิชาการประจํา
คณะวิทยาการจดัการ หลกัสตูรนิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้  โดยการ

เปรียบเทียบลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ ภายใต้กรอบแนวคิดของกูลิค และเออร์
วิค (Gulick and Urwick, 1973, อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2555, น. 46) ท่ีได้เสนอหลกัการ กระบวนการ
จัดการประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสําคัญ 7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน 
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การจัดเข้าทํางาน (staffing) การอํานวยการ (directing)                           
การประสานงาน (co-ordaining)  การรายงาน (reporting) และงบประมาณ (budgeting) 

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อการจัดการองค์กร
เหมือนกัน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ การวางแผนตามระยะเวลา ประกอบด้วย  เป้าหมายของการ
วางแผนองค์กรในระยะสัน้ และระยะยาว  การประสานงานระหว่างองค์กรเพ่ือของความร่วมมือจากภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชน รายงานความคืบหน้าคือ การรายงานก่อนการดําเนินงาน ขณะการดําเนินงาน และหลงัการ
ดําเนินงาน เพ่ือเป็นการกระตุ้นการวางแผนและสามารถประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ได้ใน
ระยะเวลาท่ีต้องดําเนินงาน และงบประมาณ ส่วนรายได้ท่ีได้มาจากการขายหนังสือพิมพ์ และการขายพืน้ท่ี
โฆษณา รวมทัง้รายจ่ายสําหรับกระบวนการผลิตโรงพิมพ์  
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 ในสว่นของตวัแปรท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กรท่ีทําให้เกิดความแตกต่างในลกัษณะการบริหารงานและ
การจดัการองค์กรนัน่คือการใช้เกณฑ์แบ่งโดยขนาดขององค์กร จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะการจดัการองค์กร
โดยใช้เกณฑ์ขนาดองค์กรส่งผลต่อการจัดการองค์กรท่ีแตกต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ได้แก่ การ
วางแผนตามวัตถุประสงค์ ทัง้ในเชิงธุรกิจ และวางแผนเชิงสังคม  ต่อมาคือการจัดการองค์กร จะมีลักษณะ
แตกต่างกันโดยวิธีการจัดแผนกงานตามหน้าท่ี  และการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต ส่วนการจัดเข้า
ทํางานในองค์กร โดยระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้บริหาร ในลักษณะความ
แตกตา่งของการอํานวยการ ในฐานะบทบาทของผู้บริการการสัง่การเป็นลายลกัษณ์อกัษร แบบเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ และการสั่งการด้วยวาจา ผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
วิธีการประสานงานภายในองค์กรก็จะตา่งกนัตามขนาดขององค์กรขึน้อยู่กบัการสื่อสารกบัผู้บริหาร หรือบุคลากร
ในองค์กร และงบประมาณรายจ่ายขององค์กรในส่วนของการจ้างพนักงาน และค่าใช้จ้างสําหรับกระบวนการ
ผลิตในแง่ของปัจจยัความเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ 

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ จะ
ปรากฎในกระบวนการบริหารงานขององค์กรท่ีแตกต่างกัน ท่ีมีผลต่อลกัษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ 
ภายใต้การบริหารงานจดัการองค์กรทัง้ปัจจยัภายใน ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรง
พิมพ์ การจัดจ้างพนักงาน และปัจจัยภานอก ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ สภาพเศรษฐกิจ ผู้อ่าน ผู้ โฆษณา ผู้มี
อิทธิพลในท้องถ่ิน และความเช่ือ ศาสนา วฒันธรรม ท่ีจะส่งผลต่อลกัษณะการจดัการองค์กรของแต่ละองค์กรท่ี
เหมือนหรือแตกต่างกัน โดยผู้ วิจยัได้ทําการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์
ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ โดยเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดัการองค์กรท่ีตา่งกนัทัง้ 4 องค์กร  
 เมื่อเปรียบเทียบจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กร พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีท่ีส่งผลต่อ
การจดัการองค์กรท่ีแตกต่างกนั ปรากฎปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินใน
เขคภาคใต้ ได้แก่ การจดัโครงสร้างองค์กร คือ รูปแบบของการจดัแบ่งหน้าท่ีแผนกตามสายงาน และการจดัแบ่ง
ตามกระบวนการผลิตโดยขึน้อยู่กบัขนาดของการบริหารงานภายในองค์กร ต่อมาคือความเป็นเจ้าของธุรกิจโรง
พิมพ์ท่ีมีผลต่อการการวางแผนภายในองค์กร คือ การวางแผนตามระยะเวลาการบริหารงานองค์กร และการ
วางแผนตามวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีต้องการดําเนินงาน การจดัจ้างพนกังานมีปัจจยัการจดัจ้างพนกังานมีผล
ต่อลักษณะการจัดการองค์กรในส่วนของการจัดคนเข้าทํางาน ซึ่งลักษณะการบริหารงานขอ งการจัดคนเข้า
ทํางานขององค์กร โดยระบบคณุธรรม และระบบอปุถมัภ์ ซึง่ปัจจยัภายในท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กร 
ประกอบด้วยลกัษณะการวางแผนองค์กรตามระยะเวลา การวางแผนองค์กรตามระยะวตัถุประสงค์การจัดตัง้
องค์กร และลกัษณะการจดัการองค์กรในสว่นของการบริหารจดัคนเข้าทํางานองค์กรเหมือนกนั 

ในขณะเดียวกันจากการศึกษาพบตัวแปรท่ีมีผลต่อการจัดการองค์กรท่ีทําให้เกิดความแตกต่างใน
ลักษณะการบริหารงานและการจัดการองค์กรปรากฎปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขคภาคใต้ ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์เป็นลกัษณะการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์ท่ีถือ
โรงพิมพ์เป็นขององค์กร และเจ้าโรงพิมพ์เอกชน ต่อมาคือสภาพเศรษฐกิจ ต้นทุนการผลิตหนงัสือพิมพ์แต่ละครัง้
ออกมาค่อนข้างสงูจึงทําให้เกิดการลดจํานวนการผลิตในแต่ละครัง้ท่ีตีพิมพ์ และลดจําหน้าในฉบับ ผู้อ่านส่งผล
ต่อลกัษณะการวางแผนตามวตัถุประสงค์เชิงสงัคมท่ีตอบสนองความเป็นสื่อท่ีต้องสร้างสรรค์สงัคมท้องถ่ินด้วย 
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คือ กลุม่คนทัว่ไป กลุม่ข้าราชการ และกลุ่มนกัวิชาการ ผู้ โฆษณาส่งผลต่อการจดัการองค์กรสําหรับลกัษณะการ
จดัการองค์กรงบประมาณสว่นของรายได้ผลของการการดําเนินงานสามารถแบ่ง โดยผู้ลงโฆษณา คือ หน่วยงาน
ธุรกิจเอกชน และนักการเมืองท้องถ่ิน รวมทัง้ผู้ มีอิทธิพลในท้องถ่ินจะส่งผลต่อสําหรับลักษณะรายงานผล                 
การดําเนินงานด้วยลกัษณะความสมัพันธ์ขององค์กรกบัผู้มีอิทธิพลในท้องถ่ินมีผลต่อการจดัการองค์กรในส่วน
ของการรายงาน การนําเสนอเนือ้หาในหนังสือพิมพ์ท่ีมีผลต่อการนําเสนอเนือ้หาในหนังสือพิมพ์ มีผลต่อ
หน่วยงานธุรกิจท่ีต้องการลงโฆษณา และมีผลตอ่การทํางานของผู้สื่อข่าว และความเช่ือ ศาสนา วฒันธรรม เป็น
ปัจจัยทางลักษณะของสงัคมวัฒนธรรม มีผลต่อการจัดการองค์กรในแง่ของการวางแผนการดําเนินงาน และ
ลกัษณะการประสานงานทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของการอยู่รวมกนับนความ
หลากหลายทางศาสนาในท้องถ่ิน และลกัษณะการจัดการองค์กรในการประสานงานองค์กรทัง้ภายนอก และ
ภายในองค์กร ทัง้ต้องคํานงึถงึวฒันธรรมการดํารงอยู่และแนวทางปฏิบตัิท่ีมีความหลากหลาย 

นอกจากนีปั้จจยัภายนอกท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการจดัการองค์กร ประกอบด้วย ลกัษณะการอํานวยการ 
การจดัสรรงบประมาณ การเดินงานตามแผนงานวตัถปุระสงค์ขององค์กร การดําเนินงานตามลกัษณะการจดัการ
องค์กร การรายงานผลการดําเนินงาน และลกัษณะการประสานงานขอความร่วมมือทัง้ในภายใน และภายนอก
องค์กรด้วยคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั 

 

อภปิรายข้อมูล 
จากการวิจัย เร่ือง “การจดัการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้” สามารถนํามาอภิปรายผล                

ได้ดงันี ้ 
ศพล คุ้มสพุรรณ (2552) ได้ทําวิจยัเร่ือง “ลกัษณะการบริหารงานหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือ” 

พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ยังมีการบริหารงานแบบเจ้าของเดียว ( individual 
ownership) เป็นกิจการภายในครอบครัว และปรับเป็นองค์กรแบบเป็นทางการ (formal organization) เป็นส่วน
น้อย ปัจจุบันพบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินสามารถแบ่งตามสถานภาพการดํารงอยู่ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ 
หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีเร่ิมก่อตัง้ หนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีอยู่มานาน และหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีกําลังปรับปรุงให้
สามารถอยู่รอดได้ รวมทัง้หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีกําลงัจะหายไป ผลการศกึษาลกัษณะการจดัการองค์กรภายใต้
กรอบแนวคิดของกลูิค และเออร์ ผู้ วิจยัได้ พบคือ การวางแผนขององค์กร เป็นไปในลกัษณะของการวางแผนตาม
ระยะเวลา  และการวางแผนตามวตัถปุระสงค์ สว่นการจดัองค์กร โดยมีการแบ่งการจดัแผนกงานตามหน้าท่ี และ
การจดัแผนกงานตามกระบวนการผลิต หรือการจดัเข้าทํางาน มีการคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามา
สู่องค์กร โดยระบบคณุธรรม และระบบอปุถมัภ์ รวมไปถึงการอํานวยการ เป็นบทบาทของนกับริหารการสัง่การ 
และออกคําสั่งแบบท่ีเป็นการลงลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจา โดยการประสานงานองค์กรจะ
ดําเนินการการประสานงานภายในองค์กร และประสานงานภายนอกองค์กร ในส่วนของการรายงาน เสมือนการ
รายงานความคืบหน้า มีผลต่อการประเมินงานตามแผนในระยะเวลาท่ีกําหนดการรายงานก่อนการดําเนินงาน 
ขณะท่ีกําลังดําเนินงาน และหลังการดําเนินงานและองค์กรมีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของรายได้ และ
รายจ่าย สอดคล้องกบังานวิจยัข้างต้น 
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พนม จอมอินตา (2549) ได้ทําวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการธุรกิจหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในจงัหวดัลําปาง” 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการบริหาร
จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินในจังหวัดลําปาง ได้แก่ ลักษณะของสื่ อ ลักษณะของความเป็นเจ้าของ
ผู้ประกอบการ นโยบาย บคุลากร ทนุ เทคโนโลยี และสว่นผสมทางการตลาด ปัจจยัภายนอกองค์กรหนงัสือพิมพ์
ท้องถ่ินในจังหวดัลําปาง ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ได้แก่ การเมือง ข้อกฎหมาย 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันการศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับท่ีมีผลต่อการจัดการองค์กร
หนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ ปรากฎปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน
ในเขคภาคใต้ ได้แก่ การจดัโครงสร้างองค์กร คือ รูปแบบของการจดัแบ่งหน้าท่ี ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิม พ์ 
และการวางแผนตามวตัถุประสงค์ขององค์กรท่ีต้องการดําเนินงาน และการจัดจ้างพนกังาน ซึ่งปัจจัยภายในท่ี
เก่ียวข้องท่ีมีผลต่อการจัดการองค์กร ประกอบด้วยลักษณะการวางแผนองค์กรตามระยะเวลา การวางแผน
องค์กรตามระยะวตัถุประสงค์การจดัตัง้องค์กร และลกัษณะการจดัการองค์กรในส่วนของการบริหารจัดคนเข้า
ทํางานองค์กรเหมือนกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัข้างต้น 

พชัราภรณ์ ครุฑเมือง (2552) ได้ทําวิจยัเร่ือง “การดํารงอยู่ของหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน เอกราช ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม” พบว่าปัจจัยในการปรับตัวของหนังสือพิมพ์เอกราชในแต่ละยุค ได้แก่ 
ลกัษณะความเป็นเจ้าของ ลกัษณะของสื่อ บุคลากร และพนกังาน ทุน วสัดอุปุกรณ์ เทคโนโลยี และการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยท่ีมีผลต่อการอยู่รอด คือ การบริหารกองการผลิต และการตลาดแนวใหม่ สภาพสังคม และ
เศรษฐกิจท่ีสง่ให้หนงัสือพิมพ์ต้องปรับตวั เน่ืองจากกระแสโลกาภิวตัน์ เช่นเดียวกบัการศกึษาปัจจยัภายนอกท่ีมี
ผลตอ่ลกัษณะการจดัการองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขคภาคใต้พบวา่เทคโนโลยีการพิมพ์มีผลต่อลกัษณะการ
จดัการในส่วนของการอํานวยการภายในองค์กรท่ีต้องการทําให้เกิดการอํานวยความสะดวกการทํางานภายใน
องค์กร จะเห็นได้วา่ลกัษณะการจดัการท่ีดีนัน้หากมีการดําเนินท่ีดี เก่ียวกบัการวางแผนการจดัองค์การ และการ
อํานวยการให้ดีย่ิงขึน้เท่าใด ประสิทธิภาพ การจดัการที่ดีนัน้หากมีการดําเนินการท่ีดีเก่ียวกบัการวางแผนการจดั
องค์การเข้าทํางาน และการอํานวยการให้ดีย่ิงขึน้เท่าใด ประสิทธิภาพของการควบคุมจะมีมากขึน้ด้ว ย 
นอกจากนี ้หากการเตรียมการในด้านการควบคมุได้ดีย่อมจะสง่ผลให้การจดัการในด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึน้ การเอือ้อํานวยความสะดวกของการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์ก็ถือว่าเป็นว่าเป็นการครอบครอง
ปัจจยักระบวนการผลิตด้วยเช่นกนัซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัข้างต้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. องค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินยงัมีข้อจํากดัสําหรับการเข้าถึงเนือ้หาของหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน ใน
ประเดน็ความแย้งระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัประชาชนในท้องถ่ิน โดยอ้างกระบวนการทํางาน และการควบคมุ
ของอิทธิพลท้องถ่ิน จงึถกูลดทอนประเด็นออกจากวาระการนําเสนอข่าวสาร หน่วยงานภาครัฐควรเข้าใจเหตผุล
ในการกําหนดวาระข่าวสารท่ีเสนอข่าวสารในท้องถ่ินประกอบด้วยวา่สิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของประชาชน 
ให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการดําเนินการตา่งๆ หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน 
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 2. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินควรพัฒนาบุคลิกภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เป็นไปในลกัษณะใฝ่รู้ และ
สร้างสรรค์ รวมถึงเป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติท่ี ทํางานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมี
อดุมการณ์ในการทํางาน เพ่ือสงัคมด้วยความรับผิดชอบ โดยตัง้ปณิธานว่าองค์กรหนงัสื อพิมพ์ท้องถ่ินจะท่ีพึง
ให้กบัประชาชนในท้องถ่ิน 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
1. ควรศกึษาความพงึพอใจท่ีมีตอ่การนําเสนอข่าวของหนงัสือท้องถ่ินของประชาชนในเขตภาคใต้ว่าเป็น

อย่างไร และเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาองค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินให้มีคณุภาพเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน 
2. ควรวิเคราะห์เนือ้หา บทบาท และการทําหน้าท่ีขององค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินในเขตภาคใต้ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาการกําหนดวาระข่าวสารขององค์กรหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินให้มีคุณภาพ ช่วยสร้างการรับรู้
ของประชาชน 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
การศกึษาในครัง้นีส้ําเร็จลลุวงได้เน่ืองจาก อาจารย์ ดร.อตันนัท์ เตโชพิศาลวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษารายงาน

การวิจยัโครงงานนิเทศศาสตร์ ขอขอบพระคณุ คณุเชาวพงษ์ เมฆารักษ์กลุ ผู้อํานวยการหนงัสือพิมพ์เสียงใต้รายวนั 
คณุสกนธ์ สินไชย เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ตรังนิวส์  คุณภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้บริหารและบรรณาธิการ 
หนงัสือพิมพ์โฟกสัภาคใต้ คณุชยัยุทธ อาชาฤทธ์ิ  ผู้ อํานวยการสํานกัข่าวหนงัสือพิมพ์โฟกสัภาคใต้  และคณุเถลิง
ชนะ นิสสยัสรการ เจ้าของและบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์สรุาษฎร์ 360 องศา คณุสิวะ พนัธภาค ประธานผู้สื่อข่าว
ภาคใต้ตอนบน คณุสาธิต รักกมล บรรณาธิการบริหารผู้สื่อข่าวหนงัสือพิมพ์รักบ้านเกิด และอาจารย์ ดร.เมธาวี แก้ว
สนิท นักวิชาการประจําหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุงแก้ไข เคร่ืองมือการวิจัยในครัง้นี ้ ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ ของแต่ละองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ วิจัยในการสมัภาษณ์ และเก็บข้อมูล
จนกระทัง่สําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ก่อนนําข้อมลูไปเก็บรวบรวม จากการทดสอบความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ 
 

เอกสารอ้างอิง 
ฑิตยา เปลี่ยนเฉย. (2554). หนังสือพมิพ์ท้องถิ่นกับการก าหนดวาระข่าวสารด้านสิทธิพลพลเมือง.  

(วิทยานพนธ์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยันเรศวร). 
พชัราภรณ์ ครุฑเมือง. (2552). การด ารงอยู่ของหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นเอกสารท่ามกลางกระแส 

การปลี่ยนแปลงทางสังคม. (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 
พีระ จิรโสภณ. (2548). ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการส่ือสาร(Philosophy of Communication Arts  

And Communication Theory). นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.  
พิศิษฐ์  ชวาลาธวชั. (2542). ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการท าหนังสือพมิพ์. กรุงเทพ: เรือนอกัษร 
เมตตา ดีเจริญ. (2553). การศกึษาความต้องการผู้อ่านหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา. 
 (วิทยานิพนธ์มาหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา). 
สภุาพร นิลดํา. (2555). การจัดการหนังสือพมิพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่. 

 (วิทยานิพนธ์มาหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช).  

624

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



สมาคมนกัข่าว นกัหนงัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. (2559). ท าเนียบส่ือมวลชนประจ าจังหวัด. สืบค้นจาก     

 http://www.tja.or.th/index.php 

สรุสิทธ์ิ วิทยารัฐ. (2549). การส่ือสาร เพื่อการพัฒนา : พัฒนาการ แนวคิด สภาพการณ์ในสังคมไทย.  

(พิมพ์ครัง้ท่ี2). กรุงเทพฯ: ศนูย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วจอ. 

เสน่ห์ จุ้ยโต. (2554). การฝึกอบรมเชงิระบบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แนวใหม่ โครงการส่งเสริมต ารา.  
 นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
 
 

625

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



การศึกษาการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  
The Study of Language Using in Narrative Writing of Learning Disabilities Student  

 

พิมลพร ลบบ ารุง1* และ พทุธชาติ โปธิบาล1 

Pimonporn Lobbamrung1* and Puttachat Potibal1 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ภาษา ได้แก่ การเขียนสะกดค า ชนิดของค า ชนิดและ

โครงสร้างของประโยค และสมัพนัธสารจากการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็น
นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ในกลุม่โรงเรียนขยายโอกาสอ าเภออทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จ านวน 30 
คน โดยให้นักเรียนเขียนเล่าเร่ืองจากภาพท่ีก าหนดให้ ปรากฏผลการวิจัยดังนี ้การเขียนสะกดค า รูปเขียน
พยญัชนะ รูปเขียนสระ รูปเขียนวรรณยุกต์ปรากฏรูปเขียนแปร และใช้รูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง 
การวิเคราะห์ชนิดของค า พบจ านวนค าทัง้สิน้ 323 ค า จ าแนกได้เป็น 26 ชนิด ชนิดค าท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ 
ค านาม การวิเคราะห์ประโยคและโครงสร้างของประโยค พบวา่ ประโยคท่ีปรากฏ จ านวน 198 ประโยค จ าแนกได้ 
3 ชนิด คือ ประโยคสามญั ประโยคประสม และประโยคซบัซ้อน ประโยคท่ีนกัเรียนใช้มากท่ีสดุคือ ประโยคสามญั 
การวิเคราะห์สมัพนัธสารในการเขียนเล่าเร่ือง การเร่ิมต้นเร่ือง ปรากฏการใช้ 6 วิธี โดยวิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือ
การเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงตวัละคร การลงท้ายเร่ือง ปรากฏการใช้  4 วิธี วิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือการลงท้าย
ด้วยเนือ้หา และการเช่ือมโยงความ ปรากฏการใช้  4 ประเภท คือ การอ้างถงึ การละ การใช้ค าเช่ือม และการซ า้ 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research is to study language using in term of spelling, part of speech, 

structure of language and discourse of narrative writing of 30 learning disabilities students in 
secondary school where is locate in Uthai District, Pranakhornsri Ayutthaya. To study the research, 
the students were asked to complete the narrative writing from the specified picture. The study 
analysed spelling, consonant, vowels, tone marks, punctuation and part of speech. The study found 
323 words that are categorized in to 26 kind, and the most used words are noun. To analyse the 
structure of the sentences, the study found that there were 198 sentences, and can be categorized in 
to three kinds, common sentence, compound sentence and complex sentence. To analyse the 
discourse of the narrative writing, it found that there are six ways used to write the story. The most 
written way is starting the story by mentioning to character. Beside, there are four ways of ending the 
story, and the most written kind of them and they are reference, ellipsis, conjunction and repetition.  

Key Words: language using, written narrative, learning disabilities student 
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ค าน า 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องของ

กระบวนการทางจิตวิทยาขัน้พืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการเข้าใจ การใช้ภาษา การพูด  หรือการเขียน ซึง่แสดงออก
โดยความไมส่มบรูณ์ของความสามารถด้านการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดค า และการคิด
ค านวณ คือ มีทกัษะเฉพาะด้านท่ีใช้ในการเรียน ไม่เหมาะสมกบัอายุจริง ระดบัสติปัญญา และระดบัการศกึษา  
โดยไมไ่ด้เกิดจากความผิดปกติทางร่างกายและระบบประสาท ความบกพร่องของพฒันาการแบบรอบด้าน ความ
บกพร่องทางสติปัญญา หรือขาดโอกาสทางการศึกษา  ส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษาหรือกิจกรรมในชีวิต 
ประจ าวัน ท่ีต้องอาศยัการอ่าน การเขียน  (ทวีศกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2549) การเขียนเป็นทักษะทางภาษาท่ีมี
ความส าคญัอย่างย่ิง เพราะการเขียนเป็นการแสดงออกซึง่ความรู้สกึ ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ของ
ผู้ เขียนออกมาให้ผู้อื่นได้ทราบ การเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีใช้บนัทกึหรือถ่ายทอดเร่ืองราวตา่ง ๆ ซึง่การเขียนท่ี
มีประสิทธิภาพย่อมขึน้อยู่กบัความสามารถในทางความคิดและความสามารถในการใช้ภาษาด้วย การใช้ภาษา
ในการเขียนท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ ความคิด ความสามารถในการใช้
ภาษา ซึง่ความสามารถดงักลา่วแตล่ะบคุคลย่อมมีความแตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัความรู้ ความคิด ประสบการณ์
และความสามารถในการใช้ภาษาของแตล่ะบคุคล (บนัลือ พฤกษะวนั, 2533 : 7) ในระดบัมธัยมศกึษา เด็กควรมี
คลงัค าศพัท์ สามารถสร้างวลี ประโยค และเช่ือมโยงประโยคเข้าด้วยกนัถ่ายทอดเป็นเร่ืองราวได้ พระราชบญัญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กลา่วถงึสิทธิและหน้าท่ีทางการศกึษาไว้ในมาตรา 10 ว่าการจดัการศกึษา ต้อง
จดัให้บคุคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  และการจดัการศกึษา
ส าหรับบุคคลซึง่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึง่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ ต้องจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาส
ได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นพิเศษ ซึ่งการศึกษาในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้ มีความบกพร่องเหล่ านีไ้ด้เรียนรู้
ร่วมกับเด็กปกติ จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับผู้ วิจยัเป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียนการ
สอนพฒันาคุณภาพผู้ เรียน ผู้ วิจัยจึงสนใจว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีการใช้ภาษาในการ
เขียนเล่าเร่ืองอย่างไร ซึง่การศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัมุ่งศึกษาการเขียนสะกดค า ชนิดของค า วลี ประโยคท่ีปรากฏใน
การใช้ภาษาของนกัเรียน รวมไปถงึสมัพนัธสารจากการเขียนเลา่เร่ือง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสง่เสริมพฒันาการ
ทางภาษาของนักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเ ฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) ให้กับนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตาม
ศกัยภาพของนกัเรียน 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 ในการเก็บข้อมลูการเขียนเลา่เร่ืองของนกัเรียน มีวิธีการดงันี ้
 1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ภาษา ทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้าง สมัพนัธสารใน
การเขียนเลา่เร่ือง และความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. ผู้ วิจยัเลือกรูปภาพ 1 รูป ซึง่เป็นรูปภาพท่ีเคยใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถการเขียนเร่ืองจาก
ภาพ การประเมินคณุภาพการศกึษาระดับชาติ (National Test : NT) ประจ าปีการศกึษา 2554 ของส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ น ามาใช้ในการเก็บข้อมลูการเขียนเลา่เร่ืองของนกัเรียน  
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 3. ผู้ วิจัยก าหนดสถานท่ีเก็บข้อมูล คือ โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอ าเภอ
อทุยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซึง่เป็นโรงเรียนในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 
ประกอบไปด้วย โรงเรียนวดัหนองไม้ซุง โรงเรียนวดัคานหาม โรงเรียนวดัพรานนก โรงเรียนวดัดอนพุดซา โรงเรียน
บ้านข่อยโทน โรงเรียนวดัสะแก และโรงเรียนวดัอทุยั (เชาวนวิทยา) เป็นสถานท่ีเก็บข้อมลู  

4.  ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposing Sampling) นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียน ท่ีผ่านการคัด
กรองความบกพร่องและได้รายงานความบกพร่องนีไ้ปยังเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
เขต 1 และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีก าลงัศึกษาในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน  

5. ผู้ วิจยัน ารูปภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือ ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอย่าง โดยให้นกัเรียนดรููปภาพ แล้วเขียนเล่า
เร่ืองจากภาพ โดยก าหนดเวลาในการเขียน 1 ชัว่โมง 

6. วิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัจะน าเสนอข้อมลู 4 ประเดน็ ดงันี ้
1. การวิเคราะห์การเขียนสะกดค าที่ใช้ในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนที่บกพร่องทางการ

เรียนรู้ 
การวิเคราะห์การเขียนสะกดค าท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้

แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ รูปเขียนพยญัชนะ รูปเขียนสระ รูปเขียนวรรณยุกต์ และรูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนเขียนสะกดค าได้ แต่เขียนไม่ค่อยถูกต้องตาม
อกัขรวิธี พบข้อบกพร่องทางการเขียนสะกดค าหลายประเดน็ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1.1 รูปเขียนพยัญชนะ  
รูปเขียนพยญัชนะต้นเด่ียวท่ีนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ใช้ในการเขียนเล่าเร่ือง ปรากฏทัง้สิน้ 31 

รูป โดยมีรูปเขียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าได้ถกูต้อง จ านวน 11 รูป ได้แก่ ค, ง, จ, ช, ซ, ฐ, ณ, ด, ป, ษ, ส สว่นรูป
เขียนท่ีเขียนสะกดค าไมถ่กูต้อง โดยปรากฏมีการแปรเป็นรูปอื่น พบมากถงึ 20 รูป ได้แก่  ก, ข, ต, ถ, ท, น, บ, ผ, 
ฝ, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ศ, ห, อ  

รูปเขียนพยญัชนะต้นควบท่ีปรากฏ จ านวน 12 รูป โดยมีรูปเขียนท่ีสามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง 
จ านวน 5 รูป ได้แก่ กว, คร, พร, สร, ทร ส่วนรูปเขียนท่ีเขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง โดยปรากฏมีการแปรเป็นรูปอื่น 
พบมากถงึ 7 รูป ได้แก่  กร, กล, คล, คว, ปร, ปล และ ศร 

รูปเขียนพยญัชนะต้นท่ีเป็นอกัษรน าท่ีปรากฏ จ านวน 13 รูป โดยมีรูปเขียนท่ีสามารถเขียนสะกดค า
ได้ถกูต้อง ไมป่รากฏการแปร จ านวน 7 รูป ได้แก่ อย, หน, หย, ขย, สม, ตล, ถน และเป็นรูปเขียนท่ีเขียนสะกดค า
ไมถ่กูต้องโดยปรากฏการแปร จ านวน 6 รูป ได้แก่ หล, หว, หม, หญ, ขน, สย  

รูปเขียนพยญัชนะท้ายท่ีปรากฏในการเขียนเลา่เร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ ปรากฏ 27 
รูป โดยเป็นรูปเขียนท่ีนกัเรียนสามารถเขียนได้อย่างถกูต้อง ไมป่รากฏการแปร จ านวน 10 รูป ได้แก่ ข, คร, ฆ, บ, 
ป, พ, ต, ศ, ฒ, มิ และรูปเขียนท่ีนกัเรียนเขียนไม่ถูกต้อง ปรากฏการแปร จ านวน 17 รูป ได้แก่ ก, ค, ช, ด, จ, ท, 

ษ, ษตร, ม, น, ร, ล, ญ, ว, ย, ง,  (ไมแ่สดงรูปเขียน) 
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1.2 รูปเขียนสระ 
รูปเขียนสระเดี่ยวท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ปรากฏ 17 รูป 

โดยเป็นรูปสระเด่ียวท่ีนกัเรียนสามารถเขียนสะกดค าได้ถกูต้อง ไมป่รากฏการแปร จ านวน 3 รูป ได้แก่   –ีี,ีี–ีึี,ีเ-  
และเป็นรูปสระเด่ียวท่ีนกัเรียนใช้เขียนสะกดค าไม่ถูกต้อง ปรากฏการแปร จ านวน 14 รูป ได้แก่ -ะี/ี-ี ีี,ี-าี,ีี-ีิี,ีี
-ีือี/ี-ีื  ,ีี-ีุ  ,ีี-ีู  ,ีีเ-ะี/ีเี–ี   ,ีีแ-ะี/ีแี–ี   ,ีีแ-ี,ีเ-าะี/ี-ี   ,ีี-อ ,ีีเ-อี/ีเี–ีิ  ,ีโ-ะี/-- (ลดรูป) , โ-  

รูปเขียนสระประสมท่ีปรากฏในการเขียนเลา่เร่ืองของนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ปรากฏรูปเขียน
แปรทัง้ 3 รูป ได้แก่ เี–ีีียี,ีเี–ีืีอี,ี-ี ีว/-ว โดยท่ีรูปเขียนแปรปรากฏแตกต่างกนัออกไป ซึง่การสะกดค าด้วยรูป
เขียนแปรท่ีไมถ่กูต้องนี ้อาจเกิดจากความผิดพลาดในการเขียนสะกดค าของนกัเรียนแตล่ะบคุคล 

รูปเขียนสระเกินท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่ามีรูปเขียน
สระเกินปรากฏจ านวน 4 รูป และพบวา่นกัเรียนใช้รูปเขียนสระเกิน ในการสะกดค าไม่ถูกต้อง ปรากฏการแปรทัง้ 
4 รูป ได้แก่ –ำี,ีใ-ี,ีไ-,ีเี–า 

1.3 รูปเขียนวรรณยุกต์ 
รูปเขียนวรรณยุกต์ท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 2 รูป 

ได้แก่ -ี ี,ี-ี  และมีการใช้รูปวรรณยกุต์สะกดค าไมถ่กูต้องในรูปวรรณยกุต์สามญั () 
1.4 รูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอน  
จากการวิเคราะห์รูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ พบว่านกัเรียนมีการใช้เคร่ืองหมายดงักล่าว จ านวน 5 รูป ได้แก่ (,), (ๆ), (.), (?), (‘) โดยนกัเรียน
สามารถใช้รูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง แต่บางเคร่ืองหมายนักเรียนใช้ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
เนือ้ความ ใช้เคร่ืองหมายได้ไมเ่หมาะสม  

จากการวิเคราะห์รูปเขียนพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใช้ในการเขียนเล่า
เร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว พบวา่ นกัเรียนมีข้อบกพร่องในการเขียนสะกดค าในทุก ๆ ด้าน ซึง่
เกิดจากการใช้รูปเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยแต่ละรูปเขียน นักเรียนแต่ละคนก็มีข้อผิดพลาดท่ี
แตกตา่งกนัไป นอกจากนีใ้นบางค าอาจปรากฏข้อผิดพลาด มีรูปเขียนแปรท่ีไม่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง คือ
อาจมีทัง้ รูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ร่วมกนั ซึ่งรูปเขียนแปรท่ีไม่ถูกต้องของนกัเรียนอาจมีผลมาจากการ
เขียนสะกดค าผิดพลาดของนกัเรียนเอง หรืออาจมีผลมาจากการออกเสียงค าซึง่มีผลต่อการเขียนสะกดค าของ
นกัเรียนด้วย 

2. การวิเคราะห์ค าที่ใช้ในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
 จากการวิเคราะห์ค าท่ีนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ใช้ในการพูดเล่าเร่ือง พบจ านวนค าท่ีน ามา
ศกึษาทัง้สิน้ 323 ค า จ าแนกได้เป็น 26 ชนิด คือ ค านาม ค ากริยาสกรรม ค ากริยาอกรรมย่อย ค ากริยาสกรรม 
ค ากริยาทวิกรรม ค าสรรพนาม ค าลักษณนาม ค าคุณศพัท์ ค าจ านวนนับ ค าล าดับท่ี ค าหน้าจ านวน ค าบอก
ก าหนดเสียงโท ค าบอกก าหนดเสียงตรีและจตัวา ค าบอกเวลา ค าลงท้าย ค าพิเศษ ค าช่วยหลงักริยา ค าช่วยหน้า
กริยา ค าปฏิเสธ ค าหน้ากริยา ค าหลงักริยา ค ากริยาวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าเช่ือมนาม ค าเช่ือมอนุพากย์ และค า
อทุาน ชนิดค าท่ีปรากฏมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกคือ ค านาม ปรากฏการใช้ 85 ค า คิดเป็นร้อยละ 26.32 รองลงมา
คือกริยาสกรรม ปรากฏการใช้ 49 ค า คิดเป็นร้อยละ 15.17 และค ากริยาวิเศษณ์ ปรากฏการใช้ 21 ค า คิดเป็น
ร้อยละ 6.50   
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3. การวิเคราะห์ประโยคที่ใช้ในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
จากการวิเคราะห์ประโยคและโครงสร้างของประโยคในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนท่ีบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ พบว่า ประโยคท่ีปรากฏ จ านวน 198 ประโยค นกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ใช้ประโยค 3 ชนิด
ในการเล่าเร่ือง คือ ประโยคสามัญ ประโยคประสม และประโยคซับซ้อน ประโยคท่ีนักเรี ยนใช้มากท่ีสุดคือ 
ประโยคสามญั จ านวนท่ีปรากฏ 121 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคือประโยคซบัซ้อน จ านวนท่ี
ปรากฏ 56 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 28.28 และประโยคผสม จ านวนท่ีปรากฏ 21 ประโยค คิดเป็นร้อยละ 10.61
ตามล าดบั 

4. การวิเคราะห์สัมพันธสารจากการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
การวิเคราะห์ลักษณะภาษาท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

สามารถจ าแนกการวิเคราะห์ได้เป็น 2 หวัข้อ คือ การวิเคราะห์การเร่ิมต้นเร่ืองและการลงท้ายเร่ือง (Starting and 
ending) และการเช่ือมโยงความ (Cohesion) โดยจะแสดงรายละเอียด ดงันี ้

4.1 การเร่ิมต้นเร่ืองและการลงท้ายเร่ือง 
จากการวิเคราะห์การเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 30 เร่ือง 

พบว่า นกัเรียนมีวิธีการเร่ิมต้นเร่ือง 6 วิธี คือ การเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงตวัละคร การเร่ิมต้นด้วยค ากริยา “มี” 
ตามด้วยตวัละคร การเร่ิมต้นด้วยนามวลี การเร่ิมต้นด้วยกาลวลีตามด้วยตวัละคร สถานท่ี หรือเหตุการณ์ การ
เร่ิมต้นด้วยกาลวลีบรรยายเหตกุารณ์ของเร่ือง และการเร่ิมต้นด้วยสถานวลีตามด้วยตวัละครหรือเหตกุารณ์ โดย
วิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือการเร่ิมต้นด้วยการกลา่วถงึตวัละคร  

การลงท้ายเร่ือง นักเรียนมีวิธีการลงท้ายเร่ือง 4 วิธี คือ การลงท้ายด้วยการแสดงตอนจบของ
เหตกุารณ์ในเร่ือง การลงท้ายด้วยการแสดงบทสรุปของเหตกุารณ์ในเร่ือง การลงท้ายด้วยเนือ้หา และการลงท้าย
ด้วยวลีเพ่ือยตุิเร่ืองเลา่ วิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือการลงท้ายด้วยเนือ้หา  

4.2 การเชื่อมโยงความ 
การเช่ือมโยงความท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้มี 4 ประเภท 

คือ การอ้างถึง การละ การใช้ค าเช่ือม และการซ า้ การวิเคราะห์การเช่ือมโยงความแต่ละประเภทมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. การอ้างถงึ (Reference) 
การเช่ือมโยงความด้วยการอ้างถงึในการเขียนเล่าเร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  พบการ

อ้างถงึ 1 ชนิด คือการอ้างถงึหน่วยนามเท่านัน้ จากการวิเคราะห์การเขียนเลา่เร่ืองของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการ
เรียนรู้ พบวา่ ปรากฏการเช่ือมโยงความด้วยการอ้างถงึหน่วยนาม จ านวน 142 ครัง้ ซึง่ในการอ้างถึงนีน้กัเรียนจะ
ใช้รูปแทนในการอ้างถงึ ปรากฏรูปแทน 3 ชนิด คือ รูปแทนท่ีเป็นค าสรรพนาม รูปแทนท่ีเป็นนามวลี และรูปแทนท่ี

เป็นสญุรูป เช่น “...ชาวบ้านก็มาช่วยกนัเก่ียวข้าว ไม่ต้องการใช้รถเคร่ือง” ใช้  เป็นรูปแทนสญุรูปของหน่วย
นาม “ชาวบ้าน” 

2. การละ (Ellipsis)  
การเช่ือมโยงด้วยการละเป็นการเช่ือมโยงด้วยสญุรูปแทนวลีหรืออนุพากย์ท่ีผู้ เล่าไม่ได้กล่าวถึงมา

ก่อน แต่ผู้ รับสารสามารถสนันิษฐานได้ว่าส่วนท่ีละนัน้หมายถึงใคร หรือสิ่งใด การเช่ือมโยงความด้วยการละท่ี

ปรากฏในเร่ืองเลา่ของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้นี ้ปรากฏทัง้สิน้ 7 ครัง้ เช่น “ช่าวนัมุ่บ่า  ออกไปท านา 
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 มีความสุ าและแล้วได้เวลาพัก แล้วกีออกไปท านาถืงเวลา 18.00น. แล้วกีกับบ้านอาบน า้ ได้เวลาเขี านอน 

และแล้วเร่ืองจบบริบูรณ์ เร่ืองนีส้อนให้รู้ว่าการท านาเป็นสิ่งท่ีดี” จากข้อความจะเห็นว่า  แสดงการละนามวลี 
“ชาวบ้าน” หรือ “ชาวนา” นัน่เอง 

3. การใช้ค าเชื่อม (Conjunction) 
การเช่ือมโยงความด้วยการใช้ค าเช่ือมในเร่ืองเลา่ของนกัเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ปรากฏการใช้ 

98 ครัง้ โดยแบ่งได้ 8 ประเภท ตามความสมัพนัธ์ระหว่างเหตกุารณ์ในประโยคท่ีอยู่ต่อเน่ืองกนัหรืออยู่ใกล้เคียง
กัน ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม ความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์ ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน 
ความสมัพนัธ์แบบแสดงเหตผุล ความสมัพนัธ์แบบขยายความ ความสมัพนัธ์แบบแสดงเวลา ความสมัพนัธ์แบบ
แสดงจุดสิน้สดุ และความสมัพนัธ์แบบอ้างค าพูดหรือความคิด และท่ีปรากฏการใช้มากท่ีสุดคือ ความสมัพันธ์
แบบแสดงเวลา ค าเช่ือมประเภทนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ด้านเวลาของเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีด าเนินอย่าง
ตอ่เน่ือง ค าเช่ือมท่ีพบได้แก่ ในเวลา ถงึเวลา ได้เวลา เช้า.. เช่น “เช้าวนัหนึง่ ชาวบ้านออกไปท านา” 

4. การซ า้ (Repetition) 
การซ า้ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทัง้ในแบบภาษาพูดและ

ภาษาเขียนนัน้ มี 3 ประเภท คือ การซ า้รูป การซ า้ความ และการซ า้โครงสร้าง การซ า้รูปท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ 
การซ า้รูปค า การซ า้แตล่ะประเภทมีรายละเอียด ดงันี ้

4.1 การซ า้รูป การซ า้รูปเป็นการเช่ือมโยงความท่ีเกิดจากการซ า้สว่นของเร่ืองท่ีมีรูปภาษาเหมือนกนั
แบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ การซ า้รูปค า การซ า้รูปวลี และการซ า้รูปประโยค ดงันี ้ 

การซ า้รูปค า ค าท่ีปรากฏการซ า้รูปนี ้เช่น “เช้าวนัหนึง่ ชาวบ้านออกไปท านาในเวลาแปดโมงเช้า ท า
ไป ท ามา ชาวบ้านก็รู้สกึดีวา่ข้าวงามตลอด ชาวบ้านก็ท าไปไม่เคยท้อถอย ชาวบ้านก็สู้ต่อไป ไปถึงเวลาเก็บเก่ียว 
ถงึเวลาเก็บเก่ียว ชาวบ้านก็มาช่วยกนัเก่ียวข้าว ไมต้่องการใช้รถเคร่ือง เพ่ือประหยดัเงิน ประหยดัเงิน ไม่ฟุ่ มเฟือย 
เก็บไว้ซือ้ข้าวปุ๋ ย ไว้ท าใหม่” 

การซ า้รูปวลี การซ า้รูปวลีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าของนกัเรียน มีในลกัษณะ นามวลี และกริยาวลี เช่น 
“เช้าวนัหนึง่ ชาวบ้านออกไปท านาในเวลาแปดโมงเช้า ท าไป ท ามา ชาวบ้านก็รู้สกึดีว่าข้าวงามตลอด ชาวบ้านก็
ท าไปไมเ่คยท้อถอย...” 

การซ า้รูปประโยค 
การซ า้รูปประโยคในเร่ืองเล่าของนักเรียนเป็นการซ า้ประโยคทุกส่วน เช่น “เช้าวันหนึ่ง ชาวบ้าน

ออกไปท านาในเวลาแปดโมงเช้า ท าไป ท ามา ชาวบ้านก็รู้สึกดีว่าข้าวงามตลอด ชาวบ้านก็ท าไปไม่เคยท้อถอย 
ชาวบ้านก็สู้ตอ่ไป ไปถงึเวลาเก็บเก่ียว ถงึเวลาเก็บเก่ียว ชาวบ้านก็มาช่วยกนัเก่ียวข้าว ไมต้่องการใช้รถเคร่ือง เพ่ือ
ประหยดัเงิน ประหยดัเงิน ไมฟุ่่ มเฟือย เก็บไว้ซือ้ข้าวปุ๋ ย ไว้ท าใหม่” 

4.2 การซ า้ความ 
การซ า้ความเป็นการเช่ือมโยงความท่ีเกิดจากการใช้รูปภาษาท่ีต่างกัน แต่มีความหมายเหมือนกัน

หรือใกล้เคียงกนั การซ า้ความในเร่ืองเลา่ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ พบว่าปรากฏ 15 ครัง้ แบ่ง
ได้เป็น 2 ชนิด คือ การซ า้ความระดบัค า และการซ า้ความระดบัอนุพากย์หรือประโยค ดงัรายละเอียดดงันี ้

1. การซ า้ความระดบัค า การเช่ือมโยงความด้วยการซ า้ความระดบัค า ปรากฏ 8 ครัง้ เช่น และแล้ว 
ท้อถอย และฟุ่ มเฟือย 
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2. การซ า้ความระดบัอนพุากย์หรือประโยค การเช่ือมโยงความด้วยการซ า้ความระดบัอนุพากย์หรือ
ประโยค ปรากฏ 7 ครัง้ เช่น “ชาวบ้านไมเ่คยท้อถอย ชาวบ้านก็สู้ตอ่ไป” “ประหยดัเงิน ไมฟุ่่ มเฟือย”  

4.3  การซ า้โครงสร้าง  
การซ า้โครงสร้างเป็นการเช่ือมโยงความท่ีเกิดจากการใช้โครงสร้างภาษาเหมือนกนั แต่มีค าท่ีปรากฏ

ในโครงสร้างตา่งกนั การซ า้โครงสร้างท่ีปรากฏในเร่ืองเลา่นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปรากฏการใช้ 
19 ครัง้ เช่น  “มี แม่ ค้าไขยน า้ 1 คน มีคนโยกยอ 1 คน มีคนชอกร่องน า้ 1 คน และมีคนตกัน า้ 1 คน และมีคน
แยกน า้ 1 คน มีคนเนผกัอยู่ 1 คน มีเดก็กีดยางคน 1 มีเดก็ท่ือปราคน 1 มีคนท่ือตะก้าคน 1” จากข้อความจะเห็น
ได้วา่ มีการใช้ “มี... และตามด้วยนามวลี” เหมือนกนัทกุประโยค 

 
สรุป 

 การเขียนสะกดค าท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ืองของนักเรียนท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ รูปเขียนพยญัชนะ รูปเขียนสระ รูปเขียนวรรณยกุต์ และรูปเขียนเคร่ืองหมายวรรคตอน รูปเขียนทัง้ 4 
ประเภทปรากฏรูปแปรเป็นจ านวนมาก ค าท่ีนกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ใช้ในการพูดเล่าเร่ือง พบจ านวนค าท่ี
น ามาศกึษาทัง้สิน้ 323 ค า จ าแนกได้เป็น 26 ชนิด ชนิดค าท่ีปรากฏมากท่ีสดุ คือ ค านาม ประโยคและโครงสร้าง
ของประโยคในการเขียนเล่าเร่ือง ประโยคท่ีปรากฏ จ านวน 198 ประโยค โดยชนิดท่ีใช้มากท่ีสดุ คือ ประโยค
สามญั สมัพนัธสารในการเขียนเลา่เร่ือง การเร่ิมต้นเร่ือง วิธีการเร่ิมต้นเร่ือง ปรากฏการใช้ 6 วิธี โดยวิธีท่ีมีการใช้
มากท่ีสดุ คือการเร่ิมต้นด้วยการกลา่วถงึตวัละคร การลงท้ายเร่ือง ปรากฏการใช้  4 วิธี วิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสดุ คือ
การลงท้ายด้วยเนือ้หา และการเช่ือมโยงความ วิธีการเช่ือมโยงความท่ีปรากฏในการเขียนเล่าเร่ือง ปรากฏการ
เช่ือมโยงความ 4 ประเภท คือ การอ้างถึง การละ การใช้ค าเช่ือม และการซ า้ ในการอ้างถึงมีการใช้การอ้างถึง
หน่วยนามโดยใช้รูปแทนท่ีเป็นสุญรูป ส่วนการใช้ค าเช่ือม มีการใช้ค าเช่ือมท่ีมีความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม 
ความความสมัพนัธ์แบบแสดงวตัถุประสงค์ ความสมัพนัธ์แบบแสดงเวลา และความสมัพนัธ์แบบอ้างค าพูดหรือ
ความคิด และการซ า้ การซ า้รูปค า การซ า้รูปวลี การซ า้รูปประโยค การซ า้ความระดับค า ระดบัอนุพากย์และ
ประโยค รวมไปถงึการซ า้โครงสร้างด้วย 
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The Manuscript Version of Nirat Nongkhai: The Use of Humorous Language 
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บทคัดย่อ 

บทความนีมุ้่งศกึษาการใช้ภาษาเชิงขบขนัในนิราศหนองคายฉบบัสมุดฝร่ัง พบว่าปรากฏการใช้ภาษา
เชิงขบขนั 2 ประการ ประการแรก คือ การเปลี่ยนแปลงเสียงของค า ได้แก่ การผนัเสียงท้ายค า การผวนค า การ
เพ่ิมพยางค์หน้าค า รวมทัง้การเปลี่ยนเสียงสระและตดัเสียงพยัญชนะท้ายค า ท าให้เกิดค าท่ีหลากหลายและ
แปลกใหม่ซึง่ช่วยสร้างความไพเราะแก่วรรณกรรมด้วยเสียงสมัผสัพยัญชนะและสระ จงัหวะ และความหมาย  
ประการท่ีสอง คือ ค าและส านวนโวหารเชิงขบขนั ได้แก่ การเลน่ความหมายของค า การกล่าวประชดประชนั การ
กลา่วเกินจริง และการหยอกล้อ  การใช้ภาษาเชิงขบขนัเหลา่นีแ้สดงลกัษณะส าคญัของนิราศหนองคายฉบบัสมดุ
ฝร่ังวา่เป็นวรรณกรรมเสียดสีท่ีน่าสนใจ 

 
ABSTRACT 

This article aims to study the use of humorous language in the manuscript version of Nirat 
Nongkhai. The research reveals that there are two types of usage. First, the modification of sounds in 
words, namely the modulation of the ending sounds in words, spoonerism, the addition of syllables at 
the beginning of words, and the modification of vowels and the omission of final consonants. These 
strategies allow for diversity and novelty of words that enrich the poem with the melodiousness from 
alliteration, assonance, rhythm, and meaning. Second, the use of humorous words and idioms, 
namely the playing on the meaning of words, sarcasm, overstatement, and pleasantry. These uses of 
humorous language are key qualities which indicate that the manuscript version of Nirat Nongkhai is 
an interesting satire. 
 
 
 
 
 
Key Words: the manuscript version of Nirat Nongkhai, humorous language 
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ค าน า 
ในสงครามปราบฮ่อเม่ือ พ.ศ. 2418 เจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารง (เพ็ง เพ็ญกุล) น าหลวงพฒันพงศ์ภกัดี 

(ทิม สขุยางค์) เม่ือครัง้ยงัเป็นขนุพิพิธภกัดีติดตามท่านไปรบด้วย และมีบญัชาให้แต่งนิราศหนองคายโดยน าเร่ือง
ราชการมาเก่ียวข้อง  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสริุยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เห็นว่ามีเนือ้หาพาดพิงถึงท่านอย่าง
รุนแรง จึงกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงลงพระราชอาญากวีผู้ แต่ง (ศูนย์
จดหมายเหตุและฐานข้อมูลเยรินีนานาชาติด้านสยามศึกษา, 2549: 2-3) ขุนพิพิธภักดีถูกเฆ่ียน 50 ทีและถูก
จ าคกุ สว่นตวับทนิราศหนองคายถกูท าลายจนหมดสิน้ (สมาคมกิจวฒันธรรม, 2546: 162) หลงัจากกวีถูกจ าคกุ
นานประมาณ 8 เดือน เจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงกราบบงัคมทูลขอพระราชทานอภยัโทษให้กลบัมารับราชการ
อยู่กับท่านตามเดิม มีบรรดาศกัด์ิท่ีขุนจบพลรักษ์ (ศูนย์จดหมายเหตุและฐานข้อมูลเยรินีนานาชาติด้านสยาม
ศกึษา, 2549: 3) และได้รับพระมหากรุณาธิคณุเลื่อนบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงพฒันพงศ์ภกัดีในภายหลงั  

ต่อมาราว พ.ศ. 2458-2459 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงขอคัดลอก
นิราศหนองคายฉบบัท่ีหลวงพฒันพงศ์ภกัดีมีอยู่เพ่ือเก็บไว้ในหอพระสมดุวชิรญาณ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2498: ค) แต่กรมศิลปากรยังไม่อนุญาตให้เผยแพร่ในสมยันัน้ (สิทธิ ศรีสยาม, 
2533: 23-24) ครัน้ราวพ.ศ. 2494 นายสวสัด์ิ จัน่เล็ก เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรได้คดัลอกนิราศหนองคายจากสมดุ
ไทยลงในสมดุฝร่ังแต่ไม่จบทัง้เร่ือง ต่อมาราวพ.ศ. 2496 ปรากฏนิราศหนองคายฉบับสมดุฝร่ังส าหรับตรวจคดั
และช าระ เป็นลายมือเขียนของนายหรีด เรืองฤทธ์ิและนางสาวพวงทอง สิริสาลี เจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากร มีเนือ้หา
ตัง้แต่ต้นจนจบเร่ือง และผ่านกระบวนการช าระสอบทานเพ่ือแก้ไขตดัทอนเนือ้ความท่ีรุนแรงและตลกขบขัน
ออกไป จึงเกิดนิราศหนองคายฉบับแก้ไขตดัทอนขึน้ส าหรับพิมพ์เผยแพร่เป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็น
ต้นฉบบัส าหรับการพิมพ์ครัง้ตอ่ ๆ มาอีก 6 ครัง้  

ผู้ศกึษานิราศหนองคายส่วนใหญ่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมานัน้กล่าวไว้ในทิศทางเดียวกนัว่านิราศหนองคาย
เป็นวรรณกรรมการเมือง ดงัเช่นท่ีสิทธิ ศรีสยาม (จิตร ภูมิศกัด์ิ) (2533) กล่าวว่านิราศหนองคายเป็นอาวุธทาง
การเมืองของชนชัน้กลางท่ีใช้ตอบโต้ชนชัน้ศกัดินา  ประอรรัตน์ ตัง้กิตติภาภรณ์ (2546) กล่าวว่านิราศหนองคาย
เป็นนิราศท่ีแสดงให้เห็นสภาพสงัคมตามความเป็นจริงในสมัยรัชกาลท่ี 5 และแสดงพัฒนาการของนิราศซึ่ง
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างตรงไปตรงมา และสปุาณี พดัทอง (2552) กล่าวว่าในนิราศหนองคายมีการบนัทึก
สภาพวิถีชีวิตชาวบ้านและแสดงทัศนคติวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ  กวีมุ่งพรรณนาความยากล าบากของ
กองทพัและความอยตุิธรรมท่ีฝ่ายของตนได้รับ จงึนบัวา่เป็นวรรณกรรมการเมืองเร่ืองหนึง่ 

ผู้ศึกษานิราศหนองคายท่ีผ่านมาล้วนใช้ตัวบทฉบับแก้ไขตดัทอน อาจท าให้ผลการวิเคราะห์แตกต่าง
ออกไปบ้าง จึงควรมีการศกึษานิราศหนองคายฉบับสมดุฝร่ังซึ่งยังไม่มีผู้น ามาศกึษาและเป็นฉบับเก่าแก่ท่ีสุดท่ี
สามารถน ามาศกึษาได้ แม้วา่นิราศหนองคายฉบบัสมดุฝร่ังและฉบบัแก้ไขตดัทอนมีเนือ้หาหลกัเป็นเร่ืองปราบฮ่อ
เหมือนกนัและมีแนวคิดส าคญัเก่ียวกบัการยัว่ล้อเสียดสีบุคคลเช่นเดียวกนั แต่ในนิราศหนองคายฉบับสมุดฝร่ัง
ปรากฏเนือ้ความยั่วล้อเสียดสีบุคคลและกล่าวถึงเร่ืองท่ีไม่เก่ียวกับราชการทัพในเชิงขบขัน  ท าให้มีเนือ้หา
ภาพรวมไมเ่คร่งขรึมจริงจงัเหมือนฉบบัแก้ไขตดัทอน แตก่ลบัปรากฏความตลกขบขนัอนัเน่ืองมาจากการใช้ภาษา
อย่างเดน่ชดั ในบทความนีผู้้ วิจยัจงึตัง้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาการใช้ภาษาเชิงขบขนัในนิราศหนองคายฉบบัสมดุ
ฝร่ัง ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นความแปลกใหม ่ความน่าสนใจ และคณุคา่ของนิราศหนองคายมากย่ิงขึน้ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
 ผู้ วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าของสุภาพร มากแจ้ง (2535: 131-152) วิสนัต์ิ กฏแก้ว 
(2545: 190-246) และพระยาอปุกิตศิลปสาร (2548: 170-176) และแนวคิดเก่ียวกบัวรรณกรรมเสียดสีของ   
นทัธนยั ประสานนาม (2548: 19) 
  

ผลและการวิจารณ์ 
 ผู้ วิจยัพบวา่เนือ้ความในนิราศหนองคายฉบบัสมดุฝร่ังนัน้นอกเหนือจากสว่นท่ีมุ่งบนัทึกเหตกุารณ์ต่าง ๆ 
แล้ว ยังมีเนือ้ความส่วนท่ีแสดงความรู้สึกนึกคิดของกวีอย่างตลกขบขันปรากฏอยู่มากซึ่งกวีตัง้ใจเล่นกับภาษา
ด้วยกลวิธีอนัหลากหลาย กลวิธีท่ีโดดเดน่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเสียงของค าในบทกลอนเพ่ือล้อเลียนกลวิธีการ
ประพันธ์ของกวีโบราณ อีกทัง้ใช้ค าและส านวนโวหารในเชิงขบขันตามลกัษณะวรรณกรรมเสียดสีท่ีมักยั่วล้อ 
เสียดสบีคุคลด้วยความตลกขบขนั ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

การเปลี่ยนแปลงเสียงของค าในเชงิขบขัน 
 กวีตัง้ใจเปลี่ยนแปลงเสียงของค าด้วยการตดั/เพ่ิม/เปลี่ยนหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ใน 
ค า ทัง้ค าไทยและค ายืมจากภาษาบาลีสนัสกฤตไว้หลากหลายวิธี ท าให้เกิดความขบขนัจากค าท่ีออกเสียงแปลก
ไปจากค าปกติท่ีเคยรับรู้กนัโดยทัว่ไป แม้วา่กลวิธีนีจ้ะไมไ่ด้แสดงการเสียดสีบคุคลในเชิงขบขนัอย่างตรงไปตรงมา 
แตก่็ช่วยเพ่ิมความขบขนัในนิราศได้มากซึง่พบอยู่หลายแห่ง ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้

1. การผนัเสียงท้ายค า กลวิธีนีใ้ช้กบัค าตัง้แต่ 2 พยางค์ขึน้ไปโดยยงัคงเสียงพยางค์ก่อนหน้าเอาไว้ และ
เปลี่ยนแปลงแตเ่พียงเสียงพยางค์สดุท้ายของค านัน้ ๆ เช่น ตอนท่ีกองทพัเดินทางถึงทบัมะค่า กวีพรรณนาสภาพ
ภมูิประเทศท่ีสงูมากโดยน าเมฆมาเป็นความเปรียบและกลา่วถงึค าศพัท์ เมฆ วา่ 

...........................................  เมฆาโชกโกลกปีนเมฆนิปรัน   
ทัง้เมโฆโมเฆแลเมข่า   เมขีค่้าศพัท์วา่เมฆเอกขยนั   
เมฆาฆนิดอดินฟ้าน่าอศัจรรย์  สอสอ่ฉนับอกเคอะลอเลอะลิน้   
ฉอ ฃ ฃอปอไปทีท่ีศพัท์เมฆ  พอโผลกเผลก ล เหลวไหลไปพอสิน้  
พอจบหมดบดวา่เมฆาฆนิ   ...........................................  

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 20) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แสดงกลุ่มค าศพัท์ท่ีมาจากค าว่า เมฆ ได้แก่ เมฆา 

เมฆินทร์ และเมฆี หมายถงึ “ไอน า้ท่ีรวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนลอยอยู่ในอากาศ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 917) 
สว่นกลุม่ค าศพัท์ของกวีท่ีมาจาก เมฆ  ได้แก่ เมฆา เมฆิน เมโฆ โมเฆ เมข่า เมขีค้า่ และเมฆาฆิน กวีใช้ค าเหล่านี ้
ในความหมายเดียวกับค าว่า เมฆ ยกเว้นค าว่า เมขีค้่าซึ่งเป็นค าท่ีสื่อความหมายอื่น คือ ขีข้้าหรือคนรับใช้ จึง
กล่าวได้ว่ากวีผนัเสียงท้ายค าแล้วท าให้เกิดค าศพัท์ท่ีออกเสียงแปลกใหม่ไปจากพจนานุกรมฯ และความคุ้นชิน
ของผู้อา่นซึง่ท าให้เกิดความขบขนั คือ เมโฆ เมข่า เมขีค้า่ และเมฆาฆิน 

กวีผนัเสียงท้ายค าด้วยการเปลี่ยนเสียงสระที่พยางค์หลัง จาก เมฆ (เม-ฆะ) เป็น เมฆา และ เมโฆ อีก
ทัง้เปล่ียนเสียงสระและเพิ่มเสียงพยัญชนะท้ายที่พยางค์หลัง ได้เป็น เมฆิน นอกจากนีย้งัพบการเปล่ียน
เสียงวรรณยุกต์เสียงสามญัเป็นเสียงเอกจาก เมฆา เป็น เมข่า โดยต้องเปลี่ยน ฆ เป็น ข เพ่ือไม่ให้เป็น เมฆ่า 
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(เสียงโท) ซึง่เป็นเสียงสมัผสัซ า้กบัค าวา่ เมขีค้่า ในวรรคต่อไป และยงัพบการเปล่ียนพยางค์เป็นค า จาก เมฆา 
เป็น เมขีค้่า (ขีข้้า) ซึง่กวีอาจใช้ค านีส้ื่อความว่าตวัเองอยู่ในฐานะคนรับใช้ และพบการเพิ่มพยางค์ จาก เมฆา 
แล้วเพ่ิมพยางค์ ฆิน ท่ีตดัมาจาก เมฆิน จงึได้เป็น เมฆาฆิน  โดยทัว่ไปนัน้ค ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตท่ีลงท้ายด้วย
เสียงสระอะสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงสระอา (เมฆา) อิ (เมฆิน) และโอ (เมโฆ) ได้  

จากตวัอย่าง กวีใช้ค าว่า เมฆา เมฆิน เมโฆ เมข่า เมขีค้่า และเมฆาฆิน ท าให้เกิดความไพเราะจากการ
ซ า้เสียง เม และเกิดสมัผสัคล้องจองหลายแห่งระหว่าง เมฆิน-ปีน (สมัผสัเผลอ) เมโฆ-โมเฆ โมเฆ-เมข่า เมข่า-ว่า 
เมฆาฆิน-ดิน อีกทัง้ยงัมีเสียงสมัผสัพยญัชนะท่ีค าวา่ เมโฆ-โมเฆ และเกิดจงัหวะไพเราะท่ีค าว่า เมโฆ-โมเฆ-เมข่า 
ส่วนการลากเข้าความในค าว่า เมขีค้่านัน้ แสดงความหมายกระทบใจผู้อ่านได้ดี เพราะกวีเสียดสีประชดประชัน
ตวัเองวา่เป็นคนต ่าต้อย 

อีกตวัอย่างหนึ่งคือเมื่อกองทพัเดินทางมาถึงประตปู่าดงพญาไฟ (ดงพญาเย็น) ได้จดัให้มีพิธีบวงสรวง
เทพารักษ์ ความวา่ 

แล้วบูเชเทพาน า้ตานอง   นัง่ยอง ๆ บูชมประนมมือ 
จดุธูปเทียนบูโชเทโพรักษ   อนัมีฤทธิสิทธิศกัด์ิท่ีนบัถือ   
ให้ไปดีมาดีอย่ามีภืย   ขอเทวือช่วยพิทกัษ์ปกปักครอง 
ตา่งบูชังประนงักราบอยู่ไสว  ทัง้นายไพร่มาบูชนิสิน้ทัง้ผอง 

 (หลวงพฒันพงศ์ภกัด,ี 2494: 18) 
 

ในพจนานุกรมฯ ปรากฏค าว่า บูชา หมายถึง “แสดงความเคารพบุคคลหรือสิ่งท่ีนับถือด้วยเคร่ือง
สกัการะ มีดอกไม้ ธูป เทียน เป็นต้น. . .ยกย่องเทิดทูนด้วยความนบัถือหรือเลื่อมใสในความรู้ความสามารถ. . .” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 680) ส่วนกลุ่มค าศพัท์ของกวีท่ีมาจาก บูชา ได้แก่ บูเช บูชม บูโช บูชงั และบูชิน ซึง่
ใช้ในความหมายเดียวกบัค าวา่ บชูา ดงันัน้จงึกลา่วได้วา่กลุม่ค าศพัท์ของกวีดงัข้างต้นออกเสียงแปลกใหม่ไปจาก
พจนานกุรมฯ และความคุ้นชินของผู้อา่นซึง่ล้วนท าให้เกิดความขบขนั อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความไพเราะจากการซ า้
เสียง บ ูและเกิดสมัผสัคล้องจองหลายแห่งระหวา่ง บเูช-เทพา บชูม-ประนม บโูช-เทโพ บชูงั-ประนงั และบชิูน-สิน้   

นอกจากนีพ้จนานุกรมฯ เก็บค าศพัท์ท่ีมาจาก เทพ (เทว-) คือค าว่า เทพดา เทพย- เทพยดา เทพยุดา 
เทว- เทวดา และเทวญั หมายถึง “พวกชาวสวรรค์ท่ีมีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556: 580-582) สว่นกลุ่มค าศพัท์ของกวีท่ีมาจาก เทพ (เทว-) ได้แก่ เทพา เทโพ และเทวือ ซึง่ใช้ในความหมาย
เดียวกับ เทพ (เทว-) ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มค าศัพท์ของกวีดังข้างต้น ล้วนออกเสียงแปลกใหม่ไปจาก
พจนานกุรมฯ และความคุ้นชินของผู้อ่านซึง่ท าให้เกิดความขบขนัได้ และท าให้เกิดความไพเราะจากการซ า้เสียง 
เท และยังเกิดสมัผัสคล้องจองระหว่าง เทพา-น า้ตา และ เทโพ-บูโช  ส่วนการเปลี่ยนเสียง เทว- เป็น เทวือนัน้ 
โดยทัว่ไปไมป่รากฏกลวิธีลกัษณะนี ้แตก่็ท าให้เกิดความไพเราะจากเสียงสมัผสัคล้องจองบงัคบัระหวา่ง เทวือ-ภือ 

2. การผวนค า จากตวัอย่างแรกในข้อ 1. พบค าว่า โมเฆ สนันิษฐานได้ว่าผวนค ามาจาก เมโฆ ซึ่งอยู่
ติดกนั ในท่ีนีม้ีความหมายเดียวกบั เมฆ เมฆา เมฆิน เมโฆ โมเฆ เมข่า และเมฆาฆิน แต่ไม่พบในพจนานุกรมฯ 
และชีวิตประจ าวนัจงึท าให้เกิดความขบขนั และค าวา่ โมเฆ นีย้งัท าให้เกิดเสียงสมัผสัพยญัชนะ สมัผสัคล้องจอง 
และจงัหวะท่ีไพเราะดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้นแล้ว 

637

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



3. การเพ่ิมพยางค์หน้าค า จากตวัอย่างแรกในข้อ 1. พบว่ากวีใช้เสียงพยัญชนะต้นของค าหลกัมาเติม
เสียงสระออแล้วน าไปไว้หน้าค าหลกันัน้ โดยใส่รูปสระออบ้าง ไม่ใส่บ้าง ได้เป็นกลุ่มค าศพัท์ ดอดิน   สอส่อ  ลอ
เลอะ  ฉอ (ฉัน)  ฃ (อ) ฃอ  ปอไป  และ ล (อ) เหลวไหล ในพยางค์ ฉอ นัน้สนันิษฐานว่ามาจากค าว่า ฉัน แต่กวี
ไมไ่ด้เขียนค าวา่ ฉนั ลงไปเพราะจะท าให้จ านวนค าเกินก าหนดฉันทลกัษณ์  ในท่ีนีก้วีต้องการกล่าวว่า “ฉันขอไป
ทีท่ีศพัท์เมฆ” แต่ได้เพิ่มพยางค์หน้าค าเป็น “ฉอ (ฉัน) ฃ ฃอปอไปทีท่ีศพัท์เมฆ” หมายถึง ตนเองได้กล่าวถึงค า
วา่ เมฆ ไว้มากแล้วจงึขอผ่านไปพดูเร่ืองอื่นบ้าง 

กลวิธีนีอ้าจเลียนแบบมาจากการเพ่ิมพยางค์ค าท่ียืมมาจากภาษาบาลีสนัสกฤต หรือกวีอาจแสดงอาการ
ของคนพดูไมช่ดัหรือไมรู้่หนงัสือเพ่ือให้เกิดเสียงของค าท่ีแปลกใหมช่วนให้ขบขนั อยา่งไรก็ตามพยางค์ท่ีกวีเพ่ิมมา
ไมน่บัวา่เป็นค าใหมท่ี่ให้ความหมายอื่น เป็นเพียงเสียงท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือให้เกิดความแปลกใหมแ่ละไพเราะ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเสียงสมัผสัพยญัชนะระหวา่งค าหลกักบัพยางค์ท่ีเพ่ิมมาข้างหน้า  ส่วนเสียง /ข/ ใน “ฃ ฃอ” นัน้เกิดความ
ไพเราะจากการซ า้เสียง และยงัมีสมัผสัคล้องจองจากเสียงสระออ ใน “ฉอ ฃ ฃอปอ” อีกด้วย 

4. การเปลี่ยนเสียงสระและตดัเสียงพยญัชนะท้ายค า จากตวัอย่างท่ี 2 ในข้อ 1. พบค าว่า ภือ มาจาก 
ภยั หมายถงึ “สิ่งท่ีน่ากลวั, อนัตราย. . .” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 866) ซึง่ใช้ในความหมายเดียวกนั แต่ค าว่า 
ภือ ไมพ่บในพจนานกุรมฯ และความคุ้นชินของผู้อ่าน จึงกล่าวได้ว่ากวีท าให้เกิดค าท่ีออกเสียงแปลกใหม่ชวนให้
ขบขัน ในท่ีนีก้วีใช้การเปล่ียนเสียงสระและตัดเสียงพยัญชนะท้าย โดยเปลี่ยนเสียงสระอะเป็นอือ แล้วตดั
เสียงพยญัชนะท้าย /ย/ ออกไป ได้เป็นค าว่า ภือ  โดยทัว่ไปแล้วไม่ปรากฏกลวิธีเปลี่ยนแปลงค าในลกัษณะนี ้แต่
กวีตัง้ใจท าให้เกิดเสียงรับสมัผสับงัคบัระหวา่ง นบัถือ-ภือ 

อีกตวัอย่างหนึง่ในตอนท่ีกองทพัพกัแรมท่ีล าตะคอง เม่ือรุ่งขึน้แล้วกวีพรรณนาถงึพระอาทิตย์ยามสายวา่ 
ก็แรมอยู่ท่ีนัน่ไมผ่นัผาย   เวลาสายสริุยาเปลง่ราสิน 
สริุเยงเปลง่ฟ้าไมร่าคิน   คฆันินแสงโสวก่ระโจ่ตา 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 25) 
 

ค าว่า โสว่ และ กระโจ่ น่าจะมาจากค าว่า สว่าง และ กระจ่าง แต่ไม่พบค าว่า โสว่ และ กระโจ่ใน
พจนานุกรมฯ และชีวิตประจ าวนั จึงกล่าวได้ว่ากวีท าให้เกิดค าท่ีออกเสียงแปลกใหม่ จากกลอนวรรคส่งนัน้หาก
เป็นกรณีทัว่ไปควรเป็น “คฆันิน (คคันานต์/คคันางค์) แสงสวา่งกระจ่างตา” แตก่วีเปลี่ยนเสียงสระและตัดเสียง
พยัญชนะท้าย คือ เปลี่ยนเสียงสระอาในค าวา่ สวา่ง เป็นเสียงสระโอ  แล้วตดัเสียงพยญัชนะท้าย /ง/ ออก จึงได้
เป็น โสว ่(สะ-โหว)่ จากนัน้กวีใช้วิธีการเดียวกนันีก้บัค าวา่ กระจ่าง ได้เป็น กระโจ่ เพ่ือให้สมัผสัคล้องจองกบัค าว่า 
โสว่ โดยปกติไม่พบการเปลี่ยนแปลงค าในลกัษณะนี ้ อนึ่งกวีเปลี่ยนเสียงค าว่า สว่าง เป็น โสว่ โดยไม่เก่ียวข้อง
กบัการรับสมัผสัจากค าก่อนหน้า สนันิษฐานวา่กวีมุง่แสดงความแปลกใหมช่วนขบขนัมากกวา่เสียงสมัผสั 

การใช้ค าและส านวนโวหารในเชงิขบขัน 
 นิราศหนองคายฉบับสมุดฝร่ังมีค าและส านวนโวหารชวนให้ตลกขบขันหลายแห่งและหลากแง่มุมซึ่ง
แสดงการยัว่ล้อเสียดสีบคุคลได้ชดัเจนมากกวา่การเปลี่ยนแปลงเสียงของค า ดงัตวัอย่างตอ่ไปนี ้
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1. การเลน่ความหมายของค า เช่น เม่ือกองทพัยกมาถงึวดัโปรดสตัว์ในพระนครศรีอยธุยา กวีกลา่ววา่ 
ฝีพายไมร่อรามาตบงึ   บนัลถุงึน่าวดัโปรดสตัวใหญ่ 
โปรดแตช้่างกบัปลาวานร าคาญใจ  สตัวเลก็ไมเ่มตาโปรดปรานี 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 7) 
 

สนันิษฐานว่าวดัเป็นท่ีรู้จกัในนาม “วดัโปรดสตัว์ใหญ่” ค าว่า ใหญ่ น่าจะเป็นค าวิเศษณ์แสดงลกัษณะ
หรือความส าคญัของวดั แตก่วีเลน่กบัความหมายของช่ือวดัโดยน าค าวา่ ใหญ่ ไปใช้เป็นค าวิเศษณ์แสดงลกัษณะ
ของค าว่า สตัว์ จึงได้ความหมายว่าเป็นวดัท่ีโปรดเฉพาะสตัว์ใหญ่ กวีกล่าวถึงช้างและปลาวาฬมาเป็นตวัอย่าง
ของสตัว์ใหญ่ดงักลา่ว ด้วยเหตนีุค้วามขบขนัจงึเกิดจากการที่กวีแกล้งเข้าใจความหมายของค าผิดไป  

อีกตวัอย่างหนึง่ในตอนท่ีเจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงเตรียมยกพลเข้าดงพญาไฟจงึมอบหมายให้ขุนนาง
ไปส ารวจเส้นทางทพั ความวา่ 

จงึแตง่จดัขนุอสจัจวาที   โกหะกาธิบดีตามประสงค์ 
สืบระยะแถวทางในกลางดง  จตัรุงภอจะเดินเหินสบาย 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 14) 
 

 “สจัจวาที” เป็นราชทินนามของล่ามในกรมพระคลงั ดงัท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า “หมื่นสจัะ
วาจา หมื่นสจัวาที ล่าม 2 คน นาคล 300” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2550: 267) กวีสร้างราชทินนามใหม่ขึน้มาโดย
ท าให้มีความหมายตรงข้ามกบัราชทินนามเดิมจากการเติม น นิบาต (อ) ได้ค าวา่ “อสจัจวาที” หมายถงึ มีค าพูดท่ี
ไม่เป็นความจริง นอกจากนีก้วียังสร้างค าเรียกขุนนางคนดังกล่าวว่า “โกหะกาธิบดี” มาจาก “โกหก” รวมกับ 
“อธิบดี” หมายถึง ผู้ เป็นใหญ่ในการพูดเท็จ ซึง่มีความหมายเหมือนกบั “อสจัจวาที” กวีตัง้ใจใช้ค าทัง้สองนีเ้พ่ือ
สื่อสารเป็นนัยว่า เจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงต้องการโกหกฝ่ายบัญชาการทัพว่ามีอุปสรรคในการเดินทัพ จึง
มอบหมายให้ขนุนางผู้ เช่ียวชาญการโกหกไปส ารวจเส้นทางและช่วยหาเหตใุห้ไมต้่องไปรบ ความขบขนัจึงเกิดขึน้
จากการสร้างค าใหมด้่วยการเลน่ความหมายของค าให้ตรงข้ามกนั 

2. การกลา่วประชดประชนั เช่น กวีเลา่วา่เจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงมีบญัชาให้ตนแตง่นิราศหนองคาย
จงึต้องถกูเฆ่ียนและจ าคกุความวา่ 

เลยบญัชาให้ข้าพเจ้านี ้   ผู้ เปนท่ีเสมียรเขียนอกัษร 
จดหมายเหตจุ าท าเปนค ากลอน  จะถาวรอยู่ในคกุสนกุน์ินาน 
ประชาชนจะได้ยลระยะทาง  เปนตวัอย่างธรรมเนียมคกุทกุสถาน 
เหลา่ฝงูคนท่ีอยู่ได้รู้การ   ผู้ใดอา่นเหนความขลาดได้บาดใจ 
ฉนัค านบัรับบญัชาจดจาฦก  คิดตรองตรึกตามบณัฑิตย์ลิขิตไข 
ปัญญาน้อยหนุ่มคนองไมว่อ่งไว  พอทนได้ห้าสบิทีมีลายงาม 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 1)  
 

 กวีประชดประชนัชะตากรรมของตนเองวา่จ าต้องแต่งนิราศเพ่ือให้ได้เข้าไปใช้ชีวิตในคกุอย่างมีความสขุ
และผู้ ท่ีติดคกุต้องแตง่นิราศไว้เป็นธรรมเนียมเพ่ือให้ผู้อื่นได้อา่นจนทราบความจริงในเร่ืองต่าง ๆ นอกจากนีก้วียงั
ได้กลา่วถ่อมตนตามขนบการประพนัธ์แบบโบราณวา่เป็นผู้มีปัญญาน้อย กวีสามารถทนตอ่โทษโบยที่ได้รับ แม้ว่า
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จะเป็นการรับโทษแต่ก็ท าให้ร่างกายมีลวดลายงดงาม ด้วยเหตุนีค้วามขบขันจึงเกิดจากการท่ีกวีแกล้งกล่าว
ตรงกนัข้ามกบัความจริง 

3. การกลา่วเกินจริง เช่น ในตอนท่ีเจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงคิดจะตอบท้องตราฝ่ายบญัชาการทพัวา่ 
อนึง่เลา่เราวิตกเปนหนกัหนา  ดวงพระสริุยายงัแผดสอ่ง 
จะยกพลนิกายไปเนืองนอง   แดดจะต้องร้อนรนไพร่พลทพั 
ถงึเดินไปไนหนทางเมื่อเดือนหงาย  พลนิกายภกัผ่อนจะนอนหลบั 
แสงเดือนสอ่งต้องตาโยธาทพั  นอนไมห่ลบัแล้วฉิบหายตายทัง้กอง 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 13) 
 

กวีใช้อธิพจน์ (Overstatement) แสดงความคิดของเจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารงในการหาข้ออ้างท่ีจะไม่
ต้องยกทพัไปรบฮ่อด้วยการกลา่วถงึอปุสรรคท่ีจะเกิดขึน้วา่ หากเดินทางไปในช่วงกลางวนั บรรดาทหารย่อมได้รับ
อนัตรายจากความร้อนของแสงแดด และหากเดินทางในช่วงกลางคืน บรรดาทหารก็ย่อมได้รับอนัตรายจากแสง
จนัทร์ท่ีสอ่งเข้าตาจนนอนไมห่ลบัและต้องตายทัง้กองทพั เป็นการแกล้งกลา่วเกินจริงให้ขบขนั 

4. การหยอกล้อ เช่น หลงัจากกองทพัออกจากดงพญาไฟแล้ว กวีกล่าวว่าเจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารง
สร้างขนุเพ็ดขนาดเท่าตวัท่านไว้ในศาล กวีอธิษฐานจิตอวยพรผู้ เป็นนายวา่ 

ขอกศุลผลบชูาขนุเพ็ดใหญ่   ให้แมไ่ข่มีฉนักนักระหาย 
บนัดาเหลา่เจ้าชู้พวกผู้ชาย   ให้มากมายช่วยฉนัภรรยา 

(หลวงพฒันพงศ์ภกัดี, 2494: 22) 
 

 แม่ไข่ คือ นางละครคนโปรดของเจ้าพระยามหินทรศกัด์ิธ ารง (บุญเตือน ศรีวรพจน์, 2559: 85) และ
สนันิษฐานวา่เป็นภรรยาคนโปรดของท่านด้วย ในท่ีนีก้วีอวยพรให้แมไ่ข่ซึง่อยู่ท่ีกรุงเทพฯ ไมต้่องเปลา่เปลี่ยวโดยมี
ผู้ชายเจ้าชู้ จ านวนมากมา “ฉัน” (กิน) คือ มาอยู่เป็นสามีของแม่ไข่ การกล่าวเช่นนีน้บัเป็นการแช่งผู้ เป็นนายว่า
ขอให้ภรรยามีชู้  เป็นส านวนโวหารเชิงหยอกล้อผู้มีสถานะสงูกวา่ตนเอง กลวิธีนีจ้งึท าให้เกิดความตลกขบขนัขึน้ได้ 
 จากผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่ากวีตัง้ใจใช้ภาษาในเชิงตลกขบขนัอย่างโดดเด่นซึ่งปรากฏอยู่ทัว่ไปใน
นิราศ ล้วนสร้างขึน้เพ่ือสนบัสนนุแนวคิดส าคญัและจุดมุ่งหมายของกวี คือ การยัว่ล้อเสียดสีผู้อื่น กล่าวได้ว่าการ
ใช้ภาษาเชิงขบขนัเป็นกลวิธีท่ีท าให้นิราศหนองคายย่ิงมีลกัษณะเป็น “เร่ืองแต่ง” ท่ีมีชัน้เชิงของศิลปะทางภาษา  
สอดคล้องกบัท่ีนทัธนัย ประสานนาม (2548: 19) กล่าวถึงลกัษณะของเร่ืองเสียดสีไว้ว่า ในแง่กลวิธีการเขียน      
ผู้ แต่งต้องการให้บรรลุวตัถุประสงค์บางประการจึงใช้วิธีการลดทอนความส าคญัของเร่ืองท่ีต้องการเสียดสี ใช้
อารมณ์ขนั ค าคม การแฝงนยั การเย้ยหยนั และวิธีการอื่น ๆ เพ่ือให้การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปโดยอ้อมค้อม การ
เสียดสีในลกัษณะนีจ้งึมีศิลปะและคณุคา่มากกวา่การกลา่วร้ายด้วยถ้อยค ารุนแรงอย่างตรงไปตรงมา  

 
สรุป 

หลวงพฒันพงศ์ภักดีเป็นผู้มีความสามารถในการประพนัธ์และเข้าใจธรรมชาติของวรรณกรรมเสียดสี
เป็นอย่างดี เห็นได้จากการใช้ความขบขันอนัเป็นลกัษณะส าคญัของวรรณกรรมเสียดสีมาน าเสนอผ่านภาษาได้
อย่างประณีตตัง้แต่ระดบัเสียงของค า ได้แก่ การผนัเสียงท้ายค า การผวนค า การเพ่ิมพยางค์หน้าค า รวมทัง้การ
เปลี่ยนเสียงสระและตดัเสียงพยญัชนะท้ายค า  เห็นได้ชดัเจนว่ากลวิธีการเปลี่ยนแปลงเสียงของค าเหล่านีท้ าให้
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เกิดค าท่ีหลากหลายรูปและเสียงซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงความหมายเดิมไว้ เป็นค าท่ีแปลกใหม่และชวนให้ผู้ อ่าน
ขบขนัเพราะเสียงของค าท่ีไม่คุ้นชิน อีกทัง้ท าให้เกิดความไพเราะของเสียงสมัผสัพยญัชนะและสระ จงัหวะ และ
ความหมายท่ีกินใจ  นอกจากนีก้วียังใช้ค าและส านวนโวหารแสดงความขบขนัด้วยการเล่นความหมายของค า 
การกล่าวประชดประชนั  การกล่าวเกินจริง และการหยอกล้อ  การใช้ภาษาเชิงขบขนัจากวิธีการท่ีหลากหลาย
เหลา่นีช้่วยให้กวีสร้างวรรณกรรมเสียดสีได้อย่างมีศิลปะตามความมุ่งหมายของกวีและแนวคิดส าคญัของเร่ืองท่ี
ต้องการยัว่ล้อเสียดสีผู้อื่น นบัได้วา่นิราศหนองคายฉบบัสมดุฝร่ังเป็นวรรณกรรมท่ีทรงคณุคา่ย่ิงตอ่ผู้อา่น 
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รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
The Constitution and Political institution of the Republic of Singapore 

 
ศาสตรินทร์  ตนัสุน1* 
Sarttarin Tansoon1* 

 

บทคัดย่อ 

การศกึษาถงึรัฐธรรมนญูของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ท าให้ทราบถึงรูปแบบการปกครอง ระบบรัฐสภา ท่ีมา

ของตวัแทนพลเมือง การใช้และการบริหารจดัการอ านาจอธิปไตย ระบบพรรคการเมืองท่ีโดดเด่นพรรคเดียว การ

แข่งขันทางการเมืองและการมีประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายสาธารณะท่ีส่งผลให้สาธารณรัฐสิงคโปร์

กลายเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยต่อการขจัดประเด็นการทุจริต คอร์รัปชั่นในวงการ

การเมืองและบริหารงานภาครัฐ ยืนยนัได้จากการจดัอนัดบัประเทศท่ีโปร่งใสท่ีสุด จะพบว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์

ติดอันดับ 1 ใน 5 อยู่เสมอ ซึ่งด้วยเหตุผลทัง้หมดเป็นการสร้างความเช่ือมั่นจากนานาประเทศ จนท าให้

สาธารณรัฐสิงคโปร์ก้าวมาเป็นประเทศชัน้น าในโลกอย่างเช่นปัจจบุนั 

 
ABSTRACT 

The study on The Constitution of the Republic of Singapore  keeping in mind the style 
parliamentary system of government that is representative of the population. The use and 
management of national sovereignty.  The dominant single party political system. 

Political competition and the effective implementation of public policies that contributed to 

Singapore becoming a  developed country. While not ignoring the issue of eliminating corruption. 

Confirmed by the ranking of the most transparent. It was found that Singapore ranked first in all five is 

always a reason to build the confidence of the international community and the Republic of 

Singapore's leading countries in the world such as the present. 

 

 

 

 
Key Words: Singapore, Constitution, Government 

* Corresponding author; e mail address: fsocsrt@ku.ac.th 
1 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
1 Department of Political science,Kasetsart University, Bangkok 10900 

643

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

mailto:fsocsrt@ku.ac.th


บทน า 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นหนึง่ในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือ 

อาเซียน ( Association of Southeast Asian Nation : ASEAN) โดยอีก 9 ประเทศประกอบด้วย ไทย ลาว 

กมัพชูา พมา่  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไน ซึง่ในบรรดาทัง้ 10 ประเทศนีต้า่งให้การยอมรับและเป็น

ท่ีประจกัษ์วา่ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความเป็นผู้น า โดดเด่น ทรงอิทธิพลทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การค้า 

การลงทุนและความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ(กรมอาเซียน, 2556) นอกจากนีจ้ากการจดัอนัดบัโดยองค์กรข้าม

ชาติหรือองค์กรระหวา่งประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตา่งก็ให้การยอมรับวา่สาธารณรัฐสิงคโปร์เตม็ไปด้วยศกัยภาพ

ของพลเมืองภายในประเทศ(http://www3.weforum.org/docs/WEF2015-16.pdf, 6 ตลุาคม 2559) และการวาง

ต าแหน่งแห่งท่ีของประเทศนีบ้นเวทีการเมืองระหว่างประเทศด้วย อาจกล่าวได้ว่าไม่เพียงแต่สาธารณรัฐสิงคโปร์

จะเป็นผู้น าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นีแ้ตเ่พียงเท่านัน้ หากแตย่งัเป็นหนึง่ในประเทศชัน้น าของโลกด้วย 

สิงคโปร์เป็นรัฐเดี่ยว ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมขุของ

รัฐมาจากการเลือกตัง้โดยตรงของผู้มีสิทธิเลือกตัง้  มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีท าหน้าท่ีบริหารกิจการงาน

ของรัฐ นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา (สริุนทร์, 2556) และรูปแบบรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น

สภาเดี่ยว คือ มีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร ไม่มีวุฒิสภา แม้ว่าจะรับอิทธิพลในการออกแบบระบบรัฐสภามาจาก

องักฤษก็ตาม 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ปกครองประเทศด้วยพรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตัง้อย่างท่วมท้นมาโดยตลอด

เพียงพรรคเดียวนบัตัง้แตไ่ด้สถาปนาเป็นสาธารณรัฐ ในอดีตและปัจจุบนัเพ่ิงมีนายกรัฐมนตรีเพียง 3 คน เท่านัน้ 

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์สามารถเป็นติดต่อกันได้โดยไม่ได้จ ากัดระยะเวลาหรือวาระ เพียงแต่วาระของ

นายกรัฐมนตรีจะมีเท่ากบัวาระของสมาชิกรัฐสภา คือ วาระละ 5 ปี (อาณตัิ, 2557) 

การศกึษาครัง้นี ้ มีความคิดท่ีจะศึกษาถึงการท่ีรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสิงคโปร์ออกแบบโครงสร้างทาง

การเมือง การจดัวางความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของระบบการเมืองในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบญัญัติ และฝ่ายตลุาการ 

และการศึกษาในครัง้นีอ้าจเป็นประโยชน์ในการจัดท าออกแบบ ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของสังคมการ

เมืองไทยใหมอ่ีกครัง้ 

วิธีการศึกษา 

ส ารวจเชิงเอกสาร(documentary research) และวิเคราะห์ตามเนือ้หา(content analysis) เพ่ือค้นหา

ค าตอบจากค าถามวิจยัท่ีว่าการเมืองสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้มแข็ง เน่ืองจากมีรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองท่ี

ท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัย 

สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยเลือกใช้ระบอบ

ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแบบสภาเดี่ยว(กรมอาเซียน, 2556)   ซึง่หากพิจารณาตามรัฐธรรมนูญจะพบว่า
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ระบบการปกครองของสิงคโปร์มีการแบ่งแยกอ านาจแบบบางส่วน (partial separation of powers) กล่าวคือ แม้

ตามรัฐธรรมนูญจะบัญญัติให้มีการแบ่งแยกการใช้อ านาจออกจากกันเป็นสามขา (branch) คือ ฝ่ายบริหาร 

(executive), ฝ่ายนิติบญัญัติ (legislative) และฝ่ายตลุาการ (judiciary) แต่เมื่อเน่ืองด้วยธรรมชาติของระบบ

รัฐสภาท่ีความสมัพนัธ์เชิงหน้าท่ี (function) และท่ีมาของต าแหน่ง (agency) ของฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบญัญตัิ

นัน้ซ้อนทับกันอยู่ นั่นคือมีลกัษณะเป็นการแบ่งแยก (การใช้) อ านาจแบบบางส่วน (régime de séparation 

souple des pouvoirs) ซึง่เป็นธรรมชาติของระบบรัฐสภา ท่ีไมไ่ด้มีการแบ่งแยกอ านาจแบบเดด็ขาด  (régime de 

séparation tranchée des pouvoirs) เหมือนกบัระบบประธานาธิบดีของสหรัฐฯ  นอกจากนีใ้นทางปฏิบตัิยงัมี

แนวโน้มว่าหวัหน้าของฝ่ายบริหารท่ีมาจากผู้น าของพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียว คือ พรรคกิจประชาชน 

(People’s Action Party) ในฐานะประมขุฝ่ายบริหาร (head of government) และรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรี 

(cabinet ministers) จะสามารถสถาปนาอ านาจขึน้ครอบง าฝ่ายนิติบัญญัติ จากกลไกของพรรคการเมืองท่ี

เข้มแข็ง และมีการสืบทอดอ านาจของวงศ์ตระกูลมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน ซึ่งรูปแบบการแบ่งแยกอ านาจนี ้

ชดัเจนมากขึน้นบัแตค่รัง้สิงคโปร์แยกตวัออกมาจากสหพนัธรัฐมาเลเซียในวนัท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ.1965 โดยสาเหตุ

ส าคัญท่ีเป็นแรงกดดันให้สิงคโปร์แยกตัวออกมาก็คือ มีความขัดแย้งในเชิงการเมืองเร่ืองการแบ่งสรรอ านาจ 

ความแตกต่างระหว่างชาติพนัธุ์อนัน ามาซึง่ความหวาดระแวงระหว่างชนชัน้น าทางการเมืองในสิงคโปร์เชือ้สาย

จีน ชาวมาเลเซียเชือ้สายจีน และชาวมลายู ซึง่ชนชัน้น ามลายูเกรงว่าลี กวน ยู และชาวจีนจะย่ิงมีบทบาทและ

อิทธิพลมากขึน้ในการรวมเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย(Federation of Malaysia) รวมถึงความแตกต่างระหว่าง

วฒันธรรมการด าเนินชีวิตของทัง้สองประเทศ(สีดา, 2541) 

สถาบันประธานาธิบดี ประมุขของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานาธิบดีมีวาระการด ารงต าแหน่ง

ในคราวละ 6 ปี มาจากการเลือกตัง้โดยตรงของประชาชนสิงคโปร์(โคริน, 2541) ส่วนคณุสมบตัิของผู้สมคัรเป็น

ประธานาธิบดีมี ดงันี ้ผู้สมคัรด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีจะต้องไม่สงักดัหรือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดใน

ปัจจบุนั โดยมีคณุสมบตัิอ่ืนอีกดงันี ้อาทิ ผู้สมคัรจะต้องเคยด ารงต าแหน่งการบริหารราชการในสิงคโปร์ระดบัสงู 

หรือเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการในกระทรวง หรือผู้บริหารองค์กรภาครัฐระดับสูง หรือเป็นผู้บริหารองค์กรธุรกิจ

ภาคเอกชนท่ีมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการลงสมัครรับเลือกตัง้ในต าแหน่ง

ประธานาธิบดีนีจ้ะต้องผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิโดยละเอียดจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ประธานาธิบดี

(The Presidential Elections Committee)จึงจะอนุญาตให้ลงสมคัรรับเลือกตัง้โดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิ

เลือกตัง้ได้ โดยในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีมาแล้วทัง้หมด 3 ครัง้ด้วยกัน ประธานาธิบดี

สามารถท่ีจะใช้สิทธิระงับยับยัง้กฎหมาย(VETO)ท่ีอาจเก่ียวข้องกับความมั่นคงภายในรัฐได้ การจับกุมคุมขัง

บุคคลในความผิดท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคง(Morgan, 2013)  ประเด็นความขัดแย้งทางศาสนา รวมถึง

ประธานาธิบดีมีสิทธิในการแต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีของรัฐระดับสูงและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐในกรณีทุจริต

คอร์รัปชัน่ได้ด้วย  ปัจจบุนั คือ ดร.โทนี ตนั เคง็ ยมั ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสิงคโปร์คนที่ 3 
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สถาบันบริหาร : นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลงุ เป็นบุตรชายคนโต

ของอดีตนายกรัฐมนตรีลี กวน ยู  จบการศึกษาด้านการบริหารงานภาครัฐจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มี

ประสบการณ์การรับราชการทหาร ลงสมคัรรับเลือกตัง้และได้เป็นสมาชิกรัฐสภาใน ค.ศ.1984 อายุ 32 ปี  ลุง 

ได้รับสมญานามจากสื่อมวลชนสิงคโปร์วา่เป็น “นายกรัฐมนตรีกูเกิล”(Prime Minister Google)เหตเุป็นเพราะว่า

เมื่อผู้สื่อข่าวสมัภาษณ์หรือซกัถามประเด็นใดเขาจะตอบและชีแ้จง และบางครัง้ยังอธิบายได้จนผู้ถามเข้าใจได้

อย่างถ่องแท้  ในบทบญัญัติ(มาตรา)ท่ี 24 ของรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสิงคโปร์ระบุว่านายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภา และในการแต่งตัง้นายกรัฐมนตรีนัน้จะมาจากสมาชิกรัฐสภาท่ีได้รับการ

ลงคะแนนเสียงเลือกในรัฐสภาสูงท่ีสุด(โคริน, 2542)  ซึ่งจะน าช่ือนัน้ให้ประธานาธิบดีแต่งตัง้เพ่ือเป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป ส่วนการแต่งตัง้คณะรัฐมนตรี ประธานาธิบดีจะเป็นผู้ แต่งตัง้รัฐมนตรีตามค าแนะน าของ

นายกรัฐมนตรีตามบทบญัญตัิ(มาตรา)ท่ี 25  และการบริหารงานของรัฐคณะรัฐมนตรีจะต้องรับผิดชอบตอ่รัฐสภา

ด้วย(collectively responsible to Parliament) (Morgan, 2013)  โดยการมาประชมุสภาและร่วมตอบกระทู้ถาม

ในสภา นอกจากนัน้ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะต้องไม่มีต าแหน่งหรือบริหารงานในองค์กรท่ี

แสวงหาผลก าไร ธนาคารพาณิชย์ บริษัทการค้า บรรษัทข้ามชาติ ห้างหุ้ นส่วนใดๆทัง้สิน้  รัฐบาลพรรคกิจ

ประชาชนท่ีน าโดยนายลี กวน ย ูนัน้เร่ิมขึน้เม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ.2004 ซึง่เขาได้ให้ค ามัน่สญัญาวา่ยงัคงยึดแนว

ทางการบริหารประเทศแบบเปิดกว้าง ให้ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศและปรึกษาหารือตามแบบ

รัฐบาลเดิม รวมทัง้สร้างสงัคมสิงคโปร์ท่ีน่าอยู่เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่อนาคตของสิงคโปร์ด้วย 

 ค่านิยมหรือทศันคติในการท างานของรัฐบาลนายลี เซียน ลงุ ปัจจุบนั คือ Integrity, Service,  

Excellence อาจแปลความได้วา่ จะเป็นรัฐบาลที่คงไว้ด้วยความซื่อสตัย์  มีจิตใจที่พร้อมให้บริการ และมุง่สูค่วาม

เป็นเลิศในทกุด้าน 

ระบบรัฐสภาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ สมาชิกรัฐสภาแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 5 ปี(Morgan, 2013) โดยกฎหมายก าหนดให้แบ่งเขตเลือกตัง้ออกเป็น  2 ระบบ ได้แก่ การเลือกตัง้แบบ

เขตเดียวเบอร์เดียวจ านวน 12 คน และการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาแบบเขตใหญ่ยกพรรคจ านวน 75 คน ใน 15 

เขตเลือกตัง้ 

สมาชิกรัฐสภาแบบแตง่ตัง้ มีจ านวนไมเ่กิน 9 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าอายุของสภา คือ วาระละ 

5 ปี โดยรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้สมาชิกท่ีเป็นตวัแทนของอดีตพรรคการเมืองฝ่ายค้าน หรือพรรคการเมืองท่ี

ไม่ได้เข้าร่วมในการจัดตัง้รัฐบาลซึ่งได้คะแนนเสียงในเขตท่ีลงสมัครไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของคะแนนเสียง

ทัง้หมดมีสิทธิได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นสมาชิกรัฐสภา ทัง้นี ้เกณฑ์ขัน้ต ่าตามสดัสว่นท่ีระบไุว้ในประเภทนี ้คือ 3 คน 

สมาชิกรัฐสภาโดยการแต่งตัง้จากประธานาธิบดี มีจ านวนไม่เกิน 9 คน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละ 2 ปีคร่ึง ซึ่งรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบแต่งตัง้บุคคลท่ี

เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งสมาชิกรัฐสภา ผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน อาทิ ไม่สงักดัพรรค
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การเมือง และเป็นผู้บ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือเป็นบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญสาขาวิชาต่างๆ เช่น 

ศิลปะ วฒันธรรม เศรษฐกิจ 

อ านาจหน้าท่ีของรัฐสภาประกอบด้วย การก ากับดแูลการเงินการคลงัของรัฐการออกกฎหมาย อ านาจ

หน้าท่ีในการตัง้กระทู้ถาม และการมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดลุฝ่ายบริหาร 

ระบบการเลือกตัง้สมาชกิรัฐสภา  การแบ่งเขตเลือกตัง้ออกเป็น 2 ระบบ คือ (ส านกัภาษาต่างประเทศ 

ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555)  

1. ระบบการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาแบบเขตเดียวเบอร์เดียว 

(SMC : Single Member Constituency) จ านวน 13 ท่ีนัง่ใน 13 เขตเลือกตัง้ 

2. ระบบการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภาแบบเขตใหญ่ยกพรรค 

(GRC : Group Representation Constituency) จ านวน 76 ท่ีนัง่ใน 16 เขตเลือกตัง้ 

โดยแต่ละพรรคจะส่งผู้ สมัครลงในระบบนีไ้ด้เขตละ 3-6 คน และให้ผู้ ท่ีมีสิทธิเลือกตัง้ในแต่ละเขต

ลงคะแนนเลือกได้เพียงพรรคเดียวโดยพรรคท่ีได้คะแนนเสียงสงูสดุจะได้ท่ีนัง่แบบยกพรรคในเขตนัน้ๆ(Winner 

takes all)หรือเรียกอีกอย่างวา่เป็นการเลือกตัง้แบบกลุม่ (GRC : Group Representation Constituency) ซึง่แบ่ง

สาธารณรัฐสิงคโปร์ออกเป็น 16 เขตเลือกตัง้ (Morgan, 2013)  โดยแต่ละเขตเลือกตัง้จะมีจ านวน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เท่ากันโดยท่ีสูงสดุมีไม่เกิน 6 คน  พรรคท่ีได้รับชัยชนะในการเลือกตัง้มานับตัง้แต่

ก่อตัง้เป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ พรรคกิจประชาชน(PAP : People’s Action Party) โดยในปัจจุบนัหลงัการ

เลือกตัง้ 11 กันยายน ค.ศ.2015 พรรคกิจประชาชนครองเสียงข้างมากในสภาโดยมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรถงึ 83 คน ขณะท่ีอีก 6 ท่ีนัง่เป็นของพรรคแรงงาน(The Workers’party) โดยหลงัจากท่ีพรรคแรงงานได้รับ

ชยัชนะในการเลือกตัง้ซอ่มตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤษภาคม 2012 และ 11 กนัยายน 2015 

และหากพิจารณาการเลือกตัง้เมื่อครัง้ ค.ศ.2011 ประกอบด้วยเราจะพบว่าความนิยมในพรรคกิจ

ประชาชนนัน้ก าลงัถกูท้าทายเป็นครัง้แรกสง่ผลให้พรรคฝ่ายค้านมีท่ีนัง่ในรัฐสภาเพ่ิมขึน้ อดีตผู้น าอย่างลี กวน ย ู

และโก๊ะ จ๊ก ตง เร่ิมยุติบทบาทในรัฐบาลชุดท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ใหม่ในเวลานัน้ และรัฐบาลของนายลี เซียน ลุง 

จ าเป็นต้องปรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมเพ่ือสามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับ

ในผลงาน แตก่ารเลือกตัง้ครัง้ลา่สดุใน ค.ศ.2015 พรรครัฐบาลได้คะแนนเสียงมากกว่าการเลือกตัง้เมื่อ ค.ศ.2011 

ถึงร้อยละ 10 โดยได้รับคะแนนเสียงสูงกว่าร้อยละ 70 ใน 15 เขตเลือกตัง้ จากทัง้หมด 29 เขตเลือกตัง้ ขณะท่ี

พรรคแรงงานท่ีเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ท่ีนัง่ในสภาลดลงเหลือเพียง 6 ท่ีนัง่เท่านัน้ สาเหตขุองการได้รับชยัชนะอย่าง

ท่วมท้นอีกครัง้ของพรรคกิจประชาชนในครัง้นีม้าจากการถึงแก่อสญักรรมของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู เมื่อ

ช่วงต้นปี 2015 และการลงคะแนนเสียงเพ่ือให้รัฐบาลท างานต่อก็แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์ให้ค่ากบัรัฐบาลท่ีมี

ผลงาน ท างานตอ่เน่ือง และเตม็ไปด้วยประสิทธิภาพในการให้บริการ มากกวา่จะสนใจในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ หรือ

ข้อเรียกร้องทางการเมือง 
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ระบบบริหารงานยุตธิรรมและองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สิงคโปร์ใช้ระบบไต่สวนในระบบลูกขุนอย่างเช่นองักฤษ(โคริน, 2541)  โดยสิงคโปร์จะถือว่าความผิด

อาญานีค้ือความผิดต่อแผ่นดิน ดังนัน้ กระบวนการยุติธรรมในการฟ้องคดีจะกระท าโดยอัยการรัฐ การฟ้อง

คดีอาญาจงึมีลกัษณะเป็นข้อพิพาทระหวา่งปัจเจกบคุคลกบัรัฐ โดยจะใช้หลกัการและระบบต่างๆในระบบลกูขุน

ขององักฤษมาใช้กบัสิงคโปร์ด้วย แตก่ระบวนการการไตส่วนโดยลกูขนุนีจ้ะใช้ก็แตเ่ฉพาะในคดีอาญาเท่านัน้ 

หลกัเบือ้งต้นท่ีส าคญั คือ หลกัการท่ีต้องสนันิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีความผิดจนกว่าจะได้

พิสจูน์แน่แล้ว ผลจากหลกัการข้อนีจ้งึท าให้ภาระการพิสจูน์ต้องตกแก่โจทก์นัน้คือ อยัการ ท่ีจะต้องมีภาระในการ

น าสืบถึงการกระท าความผิดของจ าเลยหรือผู้ ต้องหานัน้ๆ ซึ่งเป็นการผลกัภาระการพิสูจน์ไปยังผู้ ถูกกล่าวหา

นัน่เอง และอีกหลกัการหนึง่ท่ีส าคญัก็คือ หลกัการพิสจูน์ให้ได้ความจริงตามท่ีกล่าวหาโดยปราศจากข้อสงสยั ซึง่

ในสิงคโปร์ถือวา่เป็นหลกัการที่ส าคญัย่ิง เพราะถือวา่เป็นมาตรฐานอย่างสงูท่ีบุคคลท่ีถูกฟ้องและถูกพิพากษาอนั

เป็นเหตใุห้บุคคลนัน้ต้องถูกลงโทษปรับหรือสญูเสียอิสรภาพหรือชีวิต บุคคลผู้นัน้จะต้องได้รับการพิจารณาด้วย

มาตรฐานขัน้สงูเพ่ือเป็นการรับรองว่าบุคคลผู้ถูกกล่าวหาจะไม่ถูกลงโทษโดยปราศจากการพิสจูน์ในระดบัสงู ซึง่

หลกัการตา่งๆนีถื้อได้วา่เป็นหลกัการที่ประกนัในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ รวมไปถงึการได้รับการพิจารณาอย่างเป็น

ธรรมในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างดี  ส าหรับการลงโทษทางอาญาในระดบัสงูสดุ คือ การประหารชีวิตด้วย

การแขวนคอ ซึง่เป็นการลงโทษท่ีระบบยุติธรรมสิงคโปร์ใช้มาตัง้แต่สมยัเป็นอาณานิคม โดยคดีท่ีอยู่ในขอบข่าย

การลงโทษนีค้ือคดีฆาตกรรม คดีอาวุธปืน คดีครอบครองเฮโรอีนตัง้แต่ 15 กรัมขึน้ไป แต่รัฐสภาสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ได้ผ่านร่างกฎหมายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ให้ปฏิรูประบบกฎหมายโดยให้ผู้ พิพากษาสามารถใช้

ดลุพินิจในการลดโทษจากการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเป็นจ าคกุตลอดชีวิต หากนกัโทษคดีฆาตกรรมก่อ

เหตโุดยไม่เจตนา หรือนกัโทษคดียาเสพติดให้ความร่วมมือกบัทางการเป็นอย่างดี  โดยศาลยุติธรรมของสิงคโปร์

แยกเป็น 2 ชัน้ คือ ศาลชัน้ต้นและศาลชัน้สงู 

การวิจารณ์ผล 

การท่ีสาธารณรัฐสิงคโปร์สามารถบริหารจัดการกิจการภายในได้เป็นผลส าเร็จและขยับขึน้มาเป็น

ประเทศชัน้น าในโลกนีไ้ด้ด้วยช่วงเวลาหนึ่งชัว่อายุคนเท่านัน้ ก็คือการมีความสมัพัน์เชิงอ านาจระหว่างสถาบัน

การเมืองท่ีเหลื่อมซ้อนกนั โดยสถาบนัท่ีครองอ านาจน าท่ีสดุก็คือ นายกรัฐมนตรี และพรรคกิจประชาชนท่ีผูกขาด

การเป็นรัฐบาลมาโดยตลอด และปฏิเสธไม่ได้ว่าแม้จะครองอ านาจน าในสาธารณรัฐสิงคโปร์นานนบัห้าทศวรรษ

แตก่็มธีรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองความโปร่งใส การเอาจริงเอาจงั

กบัการปราบปรามทจุริตคอร์รัปชัน่ในแวดวงเจ้าหน้าท่ีของรัฐและนกัการเมือง การไมเ่รียกรับผลประโยชน์ ก็ย่ิงท า

ให้สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีความน่าเช่ือถือตอ่นานาประเทศรวมถึงพลเมืองสิงคโปร์เอง การทุ่มเทท างานหนกัเพ่ือ

ประเทศ การช าระภาษีอย่างเต็มใจเพราะเห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมว่ารัฐบาลน าไปลงทุนในสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ส าหรับพลเมืองสิงคโปร์เองทัง้การสร้างอาคารที่พกัอาศยั การเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวบนเกาะ การขยายท่าเรือ
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น า้ลกึ การขยายสนามบิน การน างบประมาณไปใช้ในด้านการพฒันาวงการกีฬาของสิงคโปร์ การดแูลสวสัดิการ

ของพลเมืองสิงคโปร์ในทุกระดบั และอื่นๆอีกเป็นจ านวนมาก การท่ีรัฐบาลใดจะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ

ให้แก่พลเมืองได้มากขนาดนีจ้ าเป็นต้องได้รับการพิสจูน์มาอย่างตอ่เน่ืองและยาวนานว่านโยบายสาธารณะต่างๆ

นัน้ท าได้จริง มีประสิทธิภาพ และพลเมืองได้รับประโยชน์จากนโยบายนัน้อย่างชดัเจน (โคริน, 2554) 

สรุป 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ มีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นหลกัการสงูสดุในการปกครองประเทศ แต่ขณะเดียวกนัอิทธิพล

และการครอบง าสงัคมการเมืองของพรรคกิจประชาชนและผู้น ารัฐบาลนับตัง้แต่นายลี กวน ยู นายโก๊ะ จ๊ก ตง 

และนายลี เซียน ลงุ  ก็เป็นท่ีประจกัษ์ชดัวา่มีความสามารถในการควบคมุอ านาจการปกครองและการบริหารงาน

ภาครัฐได้แทบทัง้หมดอย่างเบ็ดเสร็จ และด้วยความท่ีมีการสืบทอดอ านาจจากผู้น าพรรคแบบรุ่นสูรุ่่นย่ิงท าให้เห็น

อนาคตของสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าน่าจะมีทิศทางไปในทางท่ีพรรคกิจประชาชนมีโอกาสได้รับการเลือกตัง้ด้วย

เสียงส่วนใหญ่ให้เป็นรัฐบาลต่อไปอีกอย่างน้อยก็อีกหนึ่งทศวรรษ แม้บางทีการได้มาซึง่เสียงส่วนใหญ่ของพรรค

กิจประชาชนจน อาจถูกค่อนขอดเหน็บแนมจากประเทศมหาอ านาจฝ่ังตะวนัตกว่าสิ่งท่ีสงัคมการเมืองสิงคโปร์

เผชิญอยู่ ก็คือการที่มีรัฐบาลที่มาจากทรราชย์เสียงข้างมาก(Tyranny of majority) สงัคมการเมืองสิงคโปร์ถกูชีน้ า

โดยกลุม่บคุคลเพียงคณะหนึง่เท่านัน้ คูแ่ข่งขนัทางการเมืองหรือนกัการเมืองฝ่ายตรงข้ามมกัถูกใช้การฟ้องร้องให้

เสียคา่ปรับหรือถกูจบักมุคมุขงัเพ่ือไมใ่ห้มีโอกาสตอ่สู้ทางการเมืองกบันกัการเมืองฝ่ายรัฐบาลได้ อย่างไรก็ดี จาก

การศึกษาแม้ว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์จะมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและได้รับการจัดอนัดับถึงขีด

ความสามารถในการแข่งขนัท่ีเหนือกว่าประเทศอื่นในโลกเป็นอย่างมากก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่าในเชิงการพฒันา

ทางการเมือง กระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democratization)กลับอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต ่า

แม้กระทัง่พลเมืองสิงคโปร์เองก็ไมไ่ด้ยอมรับได้อย่างเตม็ปากวา่ประเทศตนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

ข้อเสนอแนะ 

 ส าหรับผู้ ท่ีสนใจศกึษาการเมืองการปกครอง รัฐธรรมนญูและสถาบนัการเมืองของสาธารณรัฐสิงคโปร์ยงั

มีแง่มุมประเด็นปัญหาท่ีน่าสนใจท างานศึกษา คือ สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยหรือไม่ และ

ภายใต้การปกครองในลกัษณะท่ีเป็นแบบสิงคโปร์นีน้่าสนใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองสิงคโปร์ว่ามี

มากน้อยอย่างไร ซึง่เป็นหวัข้อทีท้าทายและรอการศกึษาอยู่ในเวลานี ้
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นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี: การถ่ายทอดเร่ืองเล่าพืน้บ้านในอุษาคเนย์ 
Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot Meri and its Transmission  

as a Shared Folktale among Countries in South East Asia 
 

รัตนพล ชื่นค้า1*   ธนัวพร เสรีชยักลุ1   และ จริยา สพุรรณ1 
Rattanaphon Chuenka1*,   Thanwaporn Sereechaikul1   and Jariya Supun1 

 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจยันีมุ้่งน าเสนอผลการศึกษาการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี ในฐานะเร่ืองเลา่พืน้บ้านใน
อษุาคเนย์ โดยศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ก าหนดพืน้ที่ในการเก็บข้อมลูภาคสนาม เก็บข้อมลูภาคสนาม ใน 
พ.ศ. 2559 รวม 5 แห่ง ได้แก่ 1. เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2. เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 3. เมืองก าปงชนงั ประเทศกัมพูชา 4. บ้านมุง จงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย และ 5. พนสันิคม 
จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย น าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล  ผลการศกึษาพบว่า นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเม
รีเป็นที่รับรู้กันอย่างดีในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศกมัพชูา และประเทศไทย มีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองดงักลา่วในรูปแบบวรรณกรรมมขุปาฐะ วรรณกรรม
ลายลกัษณ์ สถานที่ จิตรกรรม ประติมากรรม ศาลศกัดิ์สิทธ์ิ สื่อพืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม่  สถานะของนิทานเร่ืองดงักล่าวได้
ปรับเปลีย่นจากนิทานมหศัจรรย์เป็นนิทานประจ าถ่ินที่ใช้อธิบายสภาพภมูิศาสตร์ของสถานที่ที่เก่ียวข้อง ลกัษณะร่วมดงักลา่ว
แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงผูกพนัของผู้คนและวฒันธรรมที่มีมาช้านาน ในอนาคตอาจส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทาง
วฒันธรรม ประเภทเร่ืองเลา่พืน้บ้าน เพื่อตอบสนองการทอ่งเที่ยวเชิงวฒันธรรมในอษุาคเนย์ได้อีกด้วย 

 

ABSTRACT 
This article aims to present the result of the research on the transmission of Nang Sip Song (the Twelve 

Sisters) or Phra Rot Meri as a shared folktale among several countries in South East Asia. The research was 
conducted mainly through the study of relevant documents and previous research, as well as through fieldwork and 
data collection, which was carried out in five areas where the folktale had recently been found transmitted (as of 
2016). The areas are as follows: 1) Mong Nai, Shan State of Myanmar; 2) Luang Prabang, Laos; 3) Kampong 
Chhnang, Cambodia; 4) Ban Mung, Phitsanulok, Thailand; and 5) Phanat Nikhom, Chonburi, Thailand. The data were 
then analysed, discussed, and concluded.  The result shows that Nang Sip Song (the Twelve Sisters) or Phra Rot 
Meri is still widely transmitted in Myanmar, Laos, Cambodia, and Thailand. The transmission comes in a variety of 
forms, such as oral literature, written literature, buildings, paintings, sculptures, shrines, folk media and new media. 
The findings also show that the status of the folktale has changed, from a fairy tale into a regional tale which is used to 
describe the geography in South East Asia. This shared root points to the long-established interrelationship among 
the people of South East Asia and their cultures. In the near future, Nang Sip Song (The Twelve Sisters) or Phra Rot 
Meri could be incorporated as part of the cultural identity of South East Asia, which in turn would promote its cultural 
tourism. 

 

Key Words: Nang Sip Song (the Twelve Sisters), Phra Rot Meri, folktale, South East Asian folktale 
* Corresponding author; e-mail address: fhumrpc@ku.ac.th  
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ค าน า 
นิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีเป็นนิทานท่ีแพร่หลายทัว่ประเทศไทยเร่ืองหนึ่ง ปรากฏในรูปแบบ

ของนิยายท้องถ่ินของอ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ และเป็นเร่ืองท่ีนิยมแสดงเป็นละครโนราของภาคใต้ โดยชาว
ใต้เน้นตอนท่ีเก่ียวกบัพระรถเมรี ส าหรับภาคอีสานและภาคเหนือนัน้รู้จกักนัทัว่ไปในช่ือของนางสิบสอง ครัน้เมื่อ
รจนาขึน้ตามแบบฉบับของชาดกในปัญญาสชาดก เรียกช่ือเป็นบาลีว่ารถเสนชาดก (ก่ิงแก้ว อตัถากร, 2519: 
124) นอกจากนีเ้ร่ืองนางสิบสองยงัปรากฏในไทเขินในช่ือจนัทโสภา 12 นางพ่ีน้อง ไทใหญ่ในช่ือหมากตา 12 นาง 
นยัน์ตา 12 นาง ไทยวน ไทลือ้ ลาวและอีสานในช่ือ นางสิบสอง (ศิราพร ณ ถลาง, 2545: 134) จากการศกึษา
ท่ีมาของนิทานเร่ืองนี ้นนัทพร พวงแก้ว (2527) พบวา่ นิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีอาจมีท่ีมาจากนิทาน
อินเดีย แถบเบงกอลและแคชเมียร์ โดยแพร่หลายเข้ามาผ่านทางลงักาหรืออาจแพร่กระจายเข้ามาโดยตรงและ
ผสมผสานอยู่ในท้องถ่ินภาคเหนือของประเทศไทย 

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยงัพบนิทานเร่ืองนางสิบสองหรือพระรถเมรีในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยด้วย 
โดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา นับว่าเป็นวฒันธรรมร่วมกันในดินแดนอุษาคเนย์ มีเร่ืองของ              
พระรถ-เมรีปรากฏอยู่ในตอนต้นของพงศาวดารล้านช้าง ซึ่งว่าด้วยท่ีมาของบรรพชนของกลุ่มชาวลาว โดยได้
กลา่วถงึนางเมรีหรือกงัรี และพระรถหรือพระพทุธเสน ในฐานะบรรพชนต้นวงศ์ของกลุ่มลาว นิทานพระรถจึงเป็น
ท่ีแพร่หลายทัง้ในหมู่ชาวบ้านและชาววดั และโดยเฉพาะในเมืองท่ีมีชาวลาวอพยพไปอาศยัอยู่ นิทานพระรถมี                 
เนือ้เร่ืองหลักแบ่งเป็นสองภาค คือภาคชี วิตของนางสิบสอง มารดาของพระรถ และภาคชีวิตของพระรถ                   
(อภิลกัษณ์ เกษมผลกลู, 2559: 21) 

 การศึกษาเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในประเทศไทยท่ีผ่านมาพบว่ามีทัง้การศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง              
นางสิบสองและพระรถเมรีต่างส านวน การวิเคราะห์อนุภาคและแบบเร่ืองของนิทาน การศกึษาวิเคราะห์คณุค่า
ของค าสอนและค่านิยมท่ีปรากฏในนิทาน ได้แก่ แง่คิดจากนิทานเปรียบเทียบแบบเร่ืองนางสิบสองของก่ิงแก้ว  
อตัถากร (2519) การศกึษาเชิงเปรียบเทียบเร่ืองพระรถ-เมรีฉบบัต่าง ๆ ของนนัทพร พวงแก้ว (2527) การศกึษา
พระรถเมรี ฉบับต าบลร่อนพิบูลย์ ของอินทิรา บุณยาทร (2531) การศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองนางสิบสอง ของพระครูมงคลโพธิสถิต (นามจ าปา) (2556) การศึกษาเปรียบเทียบ
ค่านิยมทางวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันตกท่ีสะท้อนจากวิธีการแก้ไขปัญหาในนิทานพื น้บ้านเร่ือง             
นางสิบสองและฮนัเซลกบัเกรเทล ของมนสัวินี บญุอินทร์ (2557)  

ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัและคณะเห็นวา่ ข้อมลูภาคสนามเป็นข้อมลูส าคญัท่ีขาดหายไปจากการศกึษา
วิเคราะห์นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี เน่ืองจากในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและในประเทศไทยเองมีการ
ถ่ายทอดนิทานเร่ืองดงักล่าวอยู่แสดงให้เห็นถึงความแพร่หลายและความนิยมนิทานเร่ืองนีเ้ป็นอย่างย่ิง ผู้ วิจัย
และคณะจึงมุ่งศึกษารูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองดังกล่าวในกลุ่มประเทศอุษาคเนย์จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามและการวิเคราะห์ความส าคญัของนิทานเร่ืองนีใ้นฐานะนิทานร่วมในอุษาคเนย์ เพ่ือช่วยเติมเต็ม               
องค์ความรู้เก่ียวกับนิทานเร่ืองดงักล่าว และช่วยให้มองเห็นลกัษณะร่วมของนิทานและการถ่ายทอด ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประเภทเร่ืองเล่าพืน้บ้าน อันจะช่วยตอบสนองการท่องเท่ียวเ ชิง
วฒันธรรมในอษุาคเนย์ได้อีกทางหนึง่ด้วย   
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อุปกรณ์และวิธีการ  
1. ทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบันิทานในกลุม่ประเทศอษุาคเนย์ 
2. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนางสิบสอง -พระรถเมรีในกลุ่มประเทศ

อษุาคเนย์ 
3. ก าหนดพืน้ท่ีในการเก็บข้อมลูภาคสนาม  
4. ติดตอ่ประสานงานผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ให้ข้อมลูนิทานในกลุม่ประเทศตา่ง ๆ ท่ีจะเดินทางไปเก็บข้อมลู  
5. เก็บข้อมลูภาคสนามการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรี แบ่งเป็น 

- ต าบลบ้านมงุ อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก ประเทศไทย วนัท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 
- สถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวดัแม่ฮ่องสอน และเมืองนาย รัฐฉาน 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ. 2559 
- เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวนัท่ี 9 - 12 มิถุนายน พ.ศ.

2559 
- อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ ประเทศไทย วนัท่ี 14 มิถนุายน พ.ศ. 2559 
- เมืองก าปงชนัง เมืองพนมเปญ และเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันท่ี 4 - 6 

กรกฎาคม พ.ศ.2559 
6. วิเคราะห์ข้อมลู สรุปและอภิปรายผลการวิจยั  
7. เขียนรายงานการวิจยั 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

บทความวิจยันีมุ้ง่เสนอผลการวิจยั 2 ประเดน็ คือ 1. รูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถ 
เมรีในอษุาคเนย์ และ 2. ความส าคญัของนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในฐานะนิทานร่วมในอษุาคเนย์ 
 
รูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในอุษาคเนย์ 

จากการศกึษา ผู้ วิจยัและคณะพบรูปแบบการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสองพระรถเมรีในกลุ่มประเทศ
อุษาคเนย์ ประกอบด้วย วรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลกัษณ์ สถานท่ี จิตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิ สื่อพืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม ่โดยขอจะยกตวัอย่างประกอบพอสงัเขป ดงันี ้

 

1. วรรณกรรมมุขปาฐะ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า มีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง -             
พระรถเมรี ตา่งส านวน ทัง้ต านานสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบันิทานในเร่ืองและนิทานท่ีมีเค้าโครงเร่ืองแบบรถเสนชาดก
ในปัญญาสชาดก ผู้ เล่านิทานจากกลุ่มประเทศอุษาคเนย์ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทัง้พระสงฆ์ 
สามเณร ชาวบ้านสูงอายุ ชาวบ้านวัยกลางคน เด็ก ล้วนจดจ าเร่ืองราวและเหตุการณ์ในเร่ืองได้ โดยเฉพาะ
อนุภาคเหตกุารณ์ตอนนางสิบสองถูกนางยกัษ์ควกัลกูตา ตอนนางสิบสองถูกน าไปขงัในถ า้ และตอนพระรถหนี
นางเมรี 
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Figure 1-4 Key person in fieldwork who transmitted Nang Sip Song or Phra Rot Meri  

in oral literature 
 

2. วรรณกรรมลายลักษณ์ จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่า โดยมากปรากฏในรูปแบบต านาน 
นิทาน ในลกัษณะมขุปาฐะมากกวา่ สว่นท่ีเป็นลายลกัษณ์เกิดจากการเรียบเรียงต านานสถานท่ี เช่น ต านานเมือง
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต านานเขาพนมกงัรี ประเทศกมัพูชา นางสิบสอง ส านวน
เมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ได้มีการปริวรรตจากภาษาไทใหญ่เป็นภาษาไทยโดยอาจารย์
ประเสริฐ ประดิษฐ์) เร่ืองพทุธิแสน จากประเทศกมัพชูา (คาดวา่ได้รับอิทธิพลจากรถเสนชาดกในปัญญาสชาดก) 
ในประเทศไทยเอง พบวรรณกรรมลายลกัษณ์เป็นจ านวนมาก สว่นหนึง่ปรากฏในเร่ืองประชมุพระรถ จดัพิมพ์โดย
กรมศิลปากร (2552) ทัง้กาพย์ขบัไม้ บทมโหรี บทละคร นิทานค ากลอน และนิราศ  
 

 
Figure 5-8 Nang Sip Song or Phra Rot Meri in written literature 

 

3. สถานที่  ผู้ วิจัยและคณะพบสถานท่ีท่ีมีความเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีใน
ลกัษณะต านานเมืองหรือนิทานประจ าถ่ินอธิบายภูมินามสถานท่ีเป็นจ านวนมาก เช่น ภูท้าว (เกิดจากร่างท้าว              
รถเสน) ภนูาง (เกิดจากร่างนางกงัรี) ผาตดัแก้ (ผาท่ีฤๅษีแก้สาร) ท่ีเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เขาพนมกงัรี (เกิดจากร่างนางกงัรี) ประเทศกมัพูชา ถ า้นางสิบสอง (ถ า้ท่ีนางสิบสองถูกน ามาขงั) 
ถ า้พระรถ (ถ า้ท่ีอยู่อาศยัของพระรถตอนโต) ท่ีบ้านมงุ จงัหวดัพิษณโุลก ถ า้นางสิบสอง ท่ีพนสันิคม จงัหวดัชลบุรี 
ประเทศไทย ถ า้นางสิบสอง ท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นต้น  สถานท่ีหลายแห่งมี
ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับนิทานในลักษณะ “ต านานเมือง” เช่น ท่ีเมืองนายและเมืองหลวงพระบาง และใน
ลกัษณะ “นิทานประจ าถ่ิน” เช่น ท่ีบ้านมงุ พนสันิคม เป็นต้น  
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Figure 9 Phu Tao (left) Phu Nang (right) in Luang Prabang, Laos 

 

 
Figure 10 Nang Sip Song Cave in Ban Mung, Phitsanulok, Thailand 

 

4. จิตรกรรม พบภาพเขียนนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ืองท่ีศาลาวดัเจดีย์ 
นางสิบสองท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และท่ีศาลาวัดคีรีภักดิบดี เมืองก าปงชนัง 
ประเทศกมัพูชา ในประเทศไทยยงัพบภาพเขียนนิทานเร่ืองนีห้ลายแห่ง แต่เขียนเฉพาะตอน โดยนิยมเขียนตอน
พระรถหนีนางเมรีมากท่ีสุด พบท่ีวัดเกาะพญาเจ่ง จังหวัดนนทบุรี ภาพเขียนสีฝุ่ นท่ีพระท่ีนั่งวโรภาษพิมาน 
พระราชวังบางปะอิน ภาพจิตรกรรมบนผนังบานแผละในพระอุโบสถวดัสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร           
เป็นต้น 

 

 
Figure 11-12 Nang Sip Song or Phra Rot Meri painting in Khiriphakbodei Temple  

Kampong Chhnang, Cambodia. Painted on the twelves sister were imprisoned scene  
and The cockfighting of Rothasen scene 

 

5. ประติมากรรม ผู้ วิจัยและคณะพบประติมากรรมชิน้ส าคัญท่ีสวนสาธารณะในเมืองก าปงชนัง 
ประเทศกัมพูชา ปัน้เป็นรูปพระรถเสน (พุทธิแสน) ข่ีม้าในท่าเหาะหนีอยู่คนละฝ่ังกับนางเมรี (นางกังรี) ในท่า                   
อ้อนวอนด้วยความอาลยั เป็นอนภุาคส าคญัและเป็นท่ีนิยมอย่างมาก พบวา่เป็นประติมากรรมท่ีสร้างขึน้ใหม่เพ่ือ
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ผูกโยงความส าคัญของนิทานเร่ืองนีก้ับเมืองก าปงชนัง  เน่ืองจากเมืองดังกล่าวเป็นท่ีตัง้ของเขาพนมกังรี 
นอกจากนีย้งัพบประติมากรรมรูปปัน้นางสิบสองท่ีศาลนางสิบสอง รูปปัน้พระรถท่ีศาลพระรถ ท่ีพนสันิคม จงัหวดั
ชลบรีุ รูปปัน้นางสิบสองและพระรถท่ีศาลวดัเจดีย์นางสิบสอง เมืองนาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกด้วย 

อนึง่ จากข้อมลูสมัภาษณ์ พบว่าเดิมท่ีเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเคยมี
สวนแถน ท่ีเช่ือวา่เป็นสวนในเมืองของนางยกัษ์กงัรี แตใ่นปัจจบุนัไมป่รากฏสถานท่ีดงักลา่วแล้ว 

 

 
Figure 13-14 Phra Rot and Meri sculpture in public park in Kampong Chhnang, Cambodia 

 

6. ศาลศักดิ์สิทธ์ิ พบท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สร้างขึน้เมื่อ พ.ศ. 2554 
ภายในศาลประกอบด้วยรูปปัน้นางสิบสองอยู่ฝ่ังซ้าย และรูปปัน้พระรถอยู่ฝ่ังขวา พร้อมของเซ่นไหว้บูชาเป็นชุด
ไทใหญ่และพม่าเป็นจ านวนมาก จากข้อมูลสมัภาษณ์พบว่า คนเมืองนายเช่ือว่านางสิบสองและพระรถมีตวัตน
จริง จึงสร้างศาลเพ่ือให้เป็นท่ีสถิตของดวงวิญญาณส าหรับกราบไหว้บูชาและขอพร นอกจากนีย้ังพบศาล                  
นางสิบสองและศาลพระรถท่ีพนสันิคม จงัหวดัชลบรีุ ซึง่เป็นศาลสร้างใหม ่ภายในประกอบด้วยรูปปัน้นางสิบสอง
และพระรถเช่นเดียวกัน สิ่งท่ีน่าสนใจคือชาวบ้านมักนิยมน ารูปปัน้ไก่ไปบูชาบนบานศาลกล่าว เพราะเช่ือว่า            
พระรถชอบไก่ เน่ืองจากมีความสามารถในการชนไก่ดงัปรากฏในนิทาน 

 

 
Figure 15-17 Shrines in Jetiya Nang Sip Song Temple in Mong Nai, Shan State of Myanmar 

 

7. ส่ือพืน้บ้าน ปรากฏว่ามีการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในสื่อพืน้บ้านหลายรูปแบบ 
เช่นในประเทศไทย มีทัง้ละครชาวบ้าน ได้แก่ ละครชาตรี ละครนอก โนรา (สุกัญญา สุจฉายา, 2556: 65)                      
(สจิุตต์ วงษ์เทศ, 2558: 1) ตลอดจนการแสดงหุ่นกระบอก  ในประเทศกมัพชูา ปรากฏวา่มีการน านิทานเร่ืองนีม้า
แสดงละครพระราชทรัพย์ (ละครในราชส านกั) โดย ศานติ ภกัดีค า (2554: 477) กล่าวถึงการแสดงละครพระราช
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ทรัพย์เร่ืองพทุธิแสน เมื่อ พ.ศ. 2479 ท่ีประเทศกมัพชูา ขณะท่ีในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวไมป่รากฏหลกัฐานการถ่ายทอดนิทานเร่ืองนีเ้ป็นสื่อพืน้บ้านอย่างชดัเจน   

8. ส่ือสมัยใหม่ พบวา่มีการถ่ายทอดในรูปแบบหนงัสือการ์ตนู การ์ตนูโทรทศัน์ ละครเวที ละครโทรทศัน์  
ภาพยนตร์ในประเทศไทย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบในรูปแบบหนงัสือการ์ตูนและละครเวที
สมยัใหม่ท่ีชาวต่างชาติสร้างสรรค์ขึน้ เช่น Nang 12 (Garavek Traditional Storytelling Theatre Version) 
ตลอดจนแพร่หลายในรูปแบบละครทีวีในประเทศกมัพชูา  

 

 
Figure 18-19 Nang Sip Song or Phra Rot Meri TV Drama in Thailand and Cartoon Book in Laos 

  

กล่าวโดยสรุป ผู้ วิจัยและคณะพบว่านิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีมีการถ่ายทอดในหลายรูปแบบ 
สรุปเป็นตารางได้ดงันี ้  

 

Table 1 Forms of transmission of Nang Sip Song or Phra Rot Meri in South East Asia 

Variety of forms Myanmar Laos Cambodia Thailand 
Oral literature     
Written literature     

Buildings     
Paintings  -   
Sculptures  -   
Shrines  - -  
Folk media - -   
New media     
 
ความส าคัญของนิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีในฐานะนิทานร่วมในอุษาคเนย์ 

นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีอาจถือได้วา่เป็นนิทานร่วมในอษุาคเนย์ เน่ืองจากปรากฏการถ่ายทอด
ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะและลายลกัษณ์อนัเป็น “ต้นธาร” ส าคญัท่ีน าไปสู่การถ่ายทอดและแปรรูปเป็นศิลปะ
แขนงตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อพืน้บ้าน สื่อสมยัใหม่ เป็นต้น ซึง่อาจมีต้นเค้ามา
จากนิทานชาดกเร่ืองรถเสน เพราะกลุ่มประเทศท่ีมีการถ่ายทอดนิทานดังกล่าวเป็นกลุ่มประเทศท่ีนับถือ                 
พุทธศาสนาแบบเถรวาทเหมือนกนั  อย่างไรก็ดี ผู้ วิจยัและคณะยงัไม่สามารถระบุถึงช่วงเวลาท่ีนิทานเร่ืองนี เ้ร่ิม
เข้ามาแพร่หลายในประเทศตา่ง ๆ ในอษุาคเนย์ได้อย่างชดัเจน  
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สิ่งท่ีน่าสนใจประการหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากนิทานมหัศจรรย์แบบมุขปาฐะเป็น “ต านาน
ประจ าถ่ิน” หรือ “นิทานประจ าถ่ิน” อนัท าให้เกิดการรับรู้นิทานเร่ืองนีม้าเป็นเวลายาวนาน เพราะภูมิประเทศทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา ดอย ผา ถ า้ หาด ได้สวมบทบาทเป็น “ผู้ เล่านิทาน” ภูมินามส าคัญ ๆ จึงยังเป็นท่ีรับรู้และ                 
สง่ทอดเร่ืองราวในนิทานอยู่  

อีกมุมหนึ่ง วัดในพระพุทธศาสนาก็มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดนิทานดังกล่าวให้เกิดการรับรู้อย่าง
ต่อเน่ือง เห็นได้จากการสถาปนาความศกัด์ิสิทธ์ิของตวัละครในนิทานเป็นศาสนวตัถุในพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏ
ตวัอย่างเช่น “เจดีย์นางสิบสอง” ท่ีเมืองนาย หรือ “พระธาตพุระรถ” ท่ีพนสันิคม  ขณะเดียวกนัศาลาภายในวดัท่ีเขียน
ภาพจิตรกรรมเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีตัง้แต่ต้นเร่ืองจนจบเร่ือง ก็มีส่วนส าคัญในการเก็บรักษานิทานเร่ืองนี ้             
อีกทางหนึ่งด้วย เน้นย า้ให้เห็นถึงความส าคญัและความศกัด์ิสิทธ์ิของนิทานไปพร้อม ๆ กัน ส าหรับการแปรเปลี่ยน
สถานะจากนิทานกลายไปเป็นศาลศกัด์ิสิทธ์ิ รูปเคารพ และพิธีกรรมการเซน่ไหว้บชูา ดงัพบท่ีเมืองนายและพนสันิคม
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเพ่ิงเกิดขึน้อนัสะท้อนลกัษณะของสงัคมสมยัใหม่ท่ีเน้นการจบัต้อง “รูป” และพึ่งพา “พิธีกรรม” 
จากฐานความเช่ือดัง้เดิม อย่างไรก็ดี นับว่าการแปรเปลี่ยนดังกล่าวได้ท าให้นิทานเป็นท่ีรับรู้และเป็นท่ีสนใจมาก
ย่ิงขึน้ด้วย  

ผู้ วิจยัและคณะเห็นวา่ในอนาคตอาจส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ประเภทเร่ืองเล่าพืน้บ้าน 
โดยใช้นิทานเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีเป็นกรณีตวัอย่าง เพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในอุษาคเนย์ 
เช่น การสร้างสรรค์เส้นทางการท่องเท่ียวตามรอยนิทานนางสิบสอง-พระรถเมรี หรือการผลิตสินค้าท่ีระลึกโดยใช้
อนภุาคตวัละคร สิ่งของ หรือเหตกุารณ์ในนิทานเป็นฐานคิด เป็นต้น  
  

สรุป 
 การถ่ายทอดนิทานพืน้บ้านเร่ืองนางสิบสอง-พระรถเมรีท่ีเมืองนาย รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ           
เมียนมา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองก าปงชนงั ประเทศกมัพูชา บ้านมงุและ
พนัสนิคม ประเทศไทย ผ่านวรรณกรรมมุขปาฐะ วรรณกรรมลายลักษณ์ สถานท่ี จิตรกรรม ประติมากรรม ศาล
ศกัด์ิสิทธ์ิ สือ้พืน้บ้าน และสื่อสมยัใหม่ แสดงให้เห็นการรับรู้และบ่งบอกถึงความส าคญัของนิทานเร่ืองนีใ้นฐานะ
นิทานร่วมในอุษาคเนย์ได้เป็นอย่างดี  ในประเทศไทย ยังมีสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับนิทานเร่ืองนีอ้ีกหลายแห่ง                      
ซึง่นักวิจัยและคณะมิได้ลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลเน่ืองจากข้อจ ากดัเร่ืองเวลาและงบประมาณ จึงขอเสนอแนะให้ผู้สนใจ
ศกึษาค้นคว้าตอ่ไปในอนาคต  
 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยและคณะขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีอนุมัติทุนสนับสนุน             

การวิจยั สถาบนัภาษาศาสตร์และวฒันธรรมศกึษาราชนครินทร์ ภาควิชาวรรณคดีและภาษาวิชาภาษาไทยท่ีอนุมตัิ
ให้คณะนักวิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูล ท่ีปรึกษาข้อมูลประกอบด้วย อาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ (สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา) อาจารย์หน่อแสง สายวงเดือน และ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ (สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดน่ บญุปก (ประเทศกมัพูชา) อาจารย์สมดลุ ท าเนาว์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมุาภรณ์ สงัขมาน (ประเทศไทย) ตลอดจนพระสงฆ์ ครูอาจารย์ และชาวบ้านทุกคนท่ีให้
ข้อมลูส าหรับงานวิจยันี ้
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การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน า้เสียในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง

Development process involved in waste water management of the community in 
Region of Bang Bua Thong Sub-District Administration Organization 

สัคพัศ  แสงฉาย1*  
Sakapas  Saengchai1* 

บทคัดย่อ 
              การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมการจดัการน า้เสียท่ีส าคญั คือ 1) การรับทราบข้อมลูจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ควรมีการประชาสมัพันธ์และเผยแผ่ข้อมลู การจัดการน า้เสียในครัวเรือน การมีส่วนร่วมการ
บ าบัดน า้เสียในชุมชน 2) การปรึกษาหารือ สมาชิกชุมชนสามารถท่ีจะระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูล 
สภาพปัญหาน า้เสียท่ีต้องได้รับการแก้ไข และการพัฒนาพืน้ท่ีสิ่งแวดล้อมของชุมชน 3) การเข้ามาเก่ียวข้อง 
ประชาชนควรมีบทบาทร่วมกับผู้ น าชุมชนในการก าหนดโครงการ กิจกรรมการบ าบัดน า้เสีย 4) การร่วมมือ 
ประชาชนในชุมชนควรมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมการบ าบัดน า้เสียเพ่ือให้
บรรลผุล และ 5) การเสริมอ านาจของประชาชน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ต้องเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางการจดัการน า้เสีย การพฒันาพืน้ท่ี การรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน ด้วยการตดัสินใจร่วมกนั โดยเน้น
กระบวนการมีสว่นร่วม การพึง่ตนเอง การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัและการรับผิดชอบตอ่ชมุชนของตนเอง เป็นพลงั
การขบัเคลื่อนชมุชนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพฒันาเชิงพืน้ท่ี ได้อย่างยัง่ยืน 

ABSTRACT  
             Development process involved in waste water management of the community is 1) to receive 
information from the Sub-District Administrative Organization should promote and disseminate 
information, household waste water management and participation in community wastewater treatment, 
2) Consultation community members to brainstorm ideas, exchange information, problems of
wastewater that must be resolved and environmental development of the communities, 3) The public 
should have a role to get involved with community leaders to determine project and activities of 
wastewater, 4) Coordinate of people in community should be involved in the project and wastewater 
treatment to achieve and 5) empowerment of people, community leaders, village council, people was 
managed wastewater, development area, maintain environment of the community on joint decision by 
emphasizing participation, self-reliance, mutual assistance and commitment to the community of 
a power-driven community strengthening sustainable spatial development.   

Key Words: Community Participate, Waste Water Management, Community 
*Corresponding author ; e-mail address: sakapas.sa@ssru.ac.th
1คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา กรุงเทพฯ 10300  
1Faculty of Humanities and Social Sciences,  Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok 10300 

660

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



ค าน า 
                การมีสว่นร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตวัแบบ ในท่ีนีใ้ช้ตวัแบบระดบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ((IAP2 - International Association for Public Participation )   
ท่ีเรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัท่ี 1 การมีส่วนร่วมในระดบัให้ข้อมูล
ข่าวสาร : เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดบัการมี
สว่นร่วมท่ีประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมน้อยท่ีสดุ แตถื่อว่าเป็นขัน้พืน้ฐานของการมีส่วนร่วมและมีความส าคญัมาก 
โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการน าเสนอข้อมลูที่เป็นจริง ถกูต้อง ทนัสมยั และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึง่
เป็นสิทธิพืน้ฐานของประชาชนในการได้รับข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัภารงานของภาครัฐ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในระดับนีอ้ยู่ในลักษณะการให้ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน ระดับท่ี 2 การมีส่วนร่วมในระดบัการ
ปรึกษาหารือ : เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทัง้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการด าเนินการ/ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดย
หน่วยงานภาครัฐจดัให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน า
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย หรือพฒันา
วิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และประกอบการตดัสินใจ โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในระดบันีท้ าได้โดยการ
ส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็นต้น ระดบัท่ี 3 การมีส่วนร่วมในระดบัให้เข้ามามี
บทบาท : เป็นลกัษณะท่ีประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องในกระบวนการวางแผนและตดัสินใจ ซึง่มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมลูระหว่างรัฐกบัประชาชนอย่างจริงจงั และมีจุดมุ่งหมายชดัเจน โดยประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบตัิงาน ซึง่หน่วยงานภาครัฐ มี
หน้าท่ีจัดระบบอ านวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมีการตดัสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมี
สว่นร่วมระดบันีอ้าจด าเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชนเข้าร่วม ระดบัท่ี 4 การมีส่วนร่วมใน
ระดบัสร้างความร่วมมือ : เป็นการให้ความส าคญักบับทบาทของประชาชนในระดบัสงู โดยมีเป้าหมายส าคญัอยู่
ท่ีการเป็นหุ้ นส่วนกับประชาชนในทุกขัน้ตอนของการตัดสินใจ ตัง้แต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และ
แนวทางแก้ไข รวมทัง้การเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดงันัน้การมีส่วนร่วมในระดบันี ้คือ 
การที่ภาครัฐสญัญากบัประชาชนและกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่นเสียในการด าเนินงานร่วมกนั และน าแนวคิดใหม ่ๆ หรือ
ข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตดัสินใจให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้  ซึง่ความคิดเห็น
ของประชาชนจะสะท้อนออกมาจากผลของการตดัสินใจท่ีค่อนข้างสูง โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมในขัน้นี ้เช่น 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะท่ีปรึกษาภาคประชาชน เป็นต้น ระดบัท่ี 5 การมีส่วนร่วมในระดับ
เสริมอ านาจประชาชน : เป็นระดบัการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนมีบทบาทในระดบัสงูสดุ โดยเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตดัสินใจ ซึ่งผลการตดัสินใจมีผลผูกพันให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการ
ตามการตดัสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสงูสุดนี ้เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการ
บริหารจัดการโดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจ และภาครัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านัน้ ประโยชน์ของการ
ตดัสินใจในขัน้นี ้คือ การสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและความรู้สกึเป็นเจ้าของร่วมกนั  
            องค์การบริหารส่วนต าบลบางบวัทอง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสงักดัอ าเภอ บางบัวทอง จงัหวดั
นนทบรีุ  เป็นหน่วยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน มีเขตการปกครองเต็มพืน้ท่ีทัง้ต าบล โดยมีเนือ้ท่ีทัง้หมด 29.7 
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ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มท่ีอยู่ใกล้แม่น า้และบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร 
สภาพพืน้ท่ีดินเป็นพืน้ท่ีอดุมสมบรูณ์ สภาพดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม มี
ล าคลอง   บางบวัทองเป็นสายหลกัและเช่ือมต่อกบัแม่น า้เจ้าพระยา มีอาณาเขตติดกบัต าบลละหาร ต าบลพิมล
ราช ต าบลไทรน้อย    และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประชากรมีอาชีพ ท านา ท าสวน รับจ้างและค้าขาย  มี
โรงเรียน 9 แห่ง สถานีอนามยั 3 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน  2 แห่ง ในปัจจุบนัมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชน 
มาอยู่ในบริเวณดงักลา่วเป็นจ านวนมาก ท าให้สภาพพืน้ท่ีเปลี่ยนแปลง มีหมูบ้่านจดัสรรเกิดขึน้จ านวนมาก ท าให้
ภมูิประเทศเป็นสองลกัษณะคือชมุชนเมืองและชมุชนเกษตรดัง้เดิม 
            จากการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับปัญหาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล บางบัวทอง 
พบว่าประสบกบัปัญหาในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ปัญหาน า้เสียในแม่น า้ล าคลองและในเขตชุมชนและปัญหาด้าน
การก าจดัขยะมลูฝอย โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาน า้เสียเป็นปัญหาส าคญัท่ีทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางบวัทองได้ให้ความส าคญัและก าหนดให้เป็นนโยบายหลกัขององค์กร ท่ีจะต้องด าเนินการปรับปรุงและ
แก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการ
ขยายตวัชุมชน หมู่บ้านและโครงการท่ีเกิดขึน้ใหม่มากขึน้ จึงท ามีปริมาณน า้เน่าเสียทัง้จากชุมชนและล าคลอง
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เป็นน า้เสียท่ีปนเปื้อนด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์น า้และ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้สารเคมีต่างๆ ท่ีท าให้น า้เน่าเสีย จากปัญหาดงักล่าวข้างต้นผู้ วิจยั ได้เล็งเห็นถึงความส าคญั
ของการมีสว่นร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ยืน โดยการให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน ได้
มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวการแก้ปัญหาน า้เสียของชุมชนและน าไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือพฒันาหมู่บ้านและชุมชน
ของตนเอง โดยเน้นกระบวนการมีสว่นร่วม การพึง่ตนเอง การช่วยเหลือซึง่กนัและกนัและการรับผิดชอบต่อชุมชน
ของตนเอง เพ่ือให้ชมุชนได้มีกระบวนการในการจดัการน า้เสียท่ีมีการเรียนรู้ร่วมกนั ผู้ วิจยัจึงได้ศกึษา การพฒันา
กระบวนการมีสว่นร่วมการบริหารจดัการน า้เสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางบวัทอง เพ่ือการพฒันาการ
จดัการน า้เสียของชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาพืน้ท่ีและรักษาสภาพแวดล้อม
ของชมุชน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
                ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษา เร่ืองการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการน า้
เสีย ในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลบางบวัทอง อ าเภอบางบวัทอง จงัหวัดนนทบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศกึษา
สภาพปัญหาน า้เสียของชุมชนในพืน้ท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบรีุ และ 2) เพ่ือศกึษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางบวัทอง ในการจดัการน า้เสียทุกระดบั 
ทัง้ระดบัการรับทราบข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐ ระดบัการปรึกษาหารือ ระดบัการเข้ามาเก่ียวข้องและระดบัการ
ร่วมมือ โดยผู้ วิจยัจงึได้ออกแบบการศกึษาวิจยัเป็นเชิงคณุภาพ ซึง่มีการเก็บรวบรวมข้อมลูใช้วิธีการสงัเกตแบบมี
สว่นร่วม  การสมัภาษณ์เชิงลกึ  การสนทนากลุ่ม ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน และการเปิดเวที
ประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองเชียงโคตร หมู่ท่ี 2 บ้านค่ายสาม หมู่ท่ี 3 
บ้านโรงสวด  หมู่ท่ี 4 บ้านโสนลอย  หมู่ท่ี 5 บ้านปากคลองตาคล้าย หมู่ท่ี 6 บ้านคลองตาคล้าย หมู่ท่ี 7 บ้าน
คลองเจ๊ก หมู่ท่ี 8 บ้านคลองเจ๊กเล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านปลายคลองล ารี หมู่ท่ี 10 บ้านคลองเจ๊กใหญ่ หมู่ท่ี 11 บ้าน

662

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



คลองล ารี หมู่ท่ี 12 บ้านคลอง  สามวงั และหมู่ท่ี 13 บ้านคลองล ารีตอนล่าง ประชากรอาศยัอยู่จริง (ข้อมลูตาม
ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอบางบวัทอง พฤษภาคม 2556) ทะเบียนจ านวนประชากรและ
จ านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน  ประชากรทัง้สิน้ 47 ,268  คน แยกเป็น ชาย 22,186 คน หญิง 25,082 คน 
อตัราส่วนความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย   1 ,591   คน / ตารางกิโลเมตร ประชากรมีอาชีพ ท านา ท าสวน 
รับจ้าง ค้าขาย ท าปศุสตัว์ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษานัน้ เน่ืองจากเป็นการมุ่งเน้นการด าเนินกิจกรรมของ
สมาชิกหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านในการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน วิถีการด าเนินชีวิตของกลุ่มต่างๆ ดังนัน้
กลุม่เป้าหมายจงึได้แก่ ผู้น าชมุชน คณะกรรมการหมูบ้่าน ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล และสมาชิกหมู่บ้าน
ละ 10 คน ส าหรับจดักิจกรรมการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
            กรอบแนวคดิการวิจัย 
           ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยโดยได้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางบัว
ทอง ในการจดัการน า้เสียทุกระดบั ดงันี ้ระดบัการรับทราบข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐ ระดบัการปรึกษาหารือ 
ระดบัการเข้ามาเก่ียวข้อง ระดบัการร่วมมือ และระดบัการเสริมอ านาจของประชาชน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figure 1 Conceptual framework 

         การเตรียมตัวและการวางแผนเข้าสู่ชุมชน 
           ผู้ วิจัยได้ก าหนดแผนปฏิบัติงานวิจัยเข้าด าเนินการศึกษาชุมชนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
2559 โดยได้ด าเนินการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ของทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล มีการก าหนด
ประเดน็ในการรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ี ทัง้นีไ้ด้รับการสนบัสนุนจากนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ผู้น าชุมชน ท่ีให้การอนุเคราะห์แนะน าแหล่งข้อมลูมาเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล  อีกทัง้
ผู้ วิจยัได้สงัเกตแบบมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนในประเด็น
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการน า้เสีย การพัฒนาชุมชน ทัง้การรับฟังปัญหา การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความ
ต้องการของชาวบ้าน ความเห็นในการพัฒนาพืน้ท่ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน า้เสีย ส าหรับ
กิจกรรมท่ีผู้ วิจยัได้ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นลกัษณะการบริการทางวิชาการ ในประเด็นความส าคญั 
การพฒันาสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี บทบาทของชุมชนกบัการจดัการน า้เสีย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาหมูบ้่านและท้องถ่ินของตน โดยได้สมัภาษณ์เชิงลกึและสนทนากลุม่ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว 

     

ระดับการมีส่วนร่วม 
การรับทราบข้อมลูจากหนว่ยงานภาครัฐ 

การปรึกษาหารือ 

การเข้ามาเก่ียวข้อง 
การร่วมมือ 

การเสริมอ านาจของประชาชน 
 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ด้านการบริหารจัดการน า้เสียทุกระดับ 
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          การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
           ใช้วิธีการสงัเกตแบบมีสว่นร่วม การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสนทนากลุม่ ผู้ ให้ข้อมลูหลกั เช่น นายก รอง
นายก ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบล ผู้น าชมุชน  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้  
           1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจกัษ์โดยมีการก าหนดประเดน็ในการรวบรวมข้อมลูในพืน้ท่ีของทกุหมูบ้่าน 
           2) การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม ในกิจกรรมตา่งท่ีชมุชนจดัขึน้ เวทีประชาคมรับฟังความเห็นของประชาชนใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน การจัดการน า้เสีย ทัง้การรับฟังปัญหาการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง
ความต้องการของชาวบ้าน ความเห็นในการพฒันาสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี 
           3) สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์ 1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางบัวทอง 2) รองนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล และ 3) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลพืน้ฐานทั่วไป
เก่ียวกับข้อมูลประชากร การประกอบอาชีพ เชือ้ชาติ ศาสนา รายได้ วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของชมุชน ลมฟ้าอากาศ สภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน เพ่ือท่ีจะท าให้ผู้ศกึษาได้
ทราบถงึภาพรวมของโครงสร้างของชมุชนวา่เป็นอย่างไร มีความเป็นมา สภาพพืน้ท่ีในปัจจบุนั และทิศทางในการ
พฒันาหมูบ้่านและท้องถ่ิน 
           4) สนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาเพ่ือรับฟังความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการน า้เสีย มีผู้ เข้าร่วมการสนทนาคือ คณะกรรมการบริหารชุมชน ผู้น าชุมชน สนทนา
ประเด็นท่ีส าคัญคือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน า้ เสียทุกระดับ ทัง้ระดับการ
รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดบัการปรึกษาหารือ ระดบัการเข้ามาเก่ียวข้อง ระดบัการร่วมมือ และ
ระดบัการเสริมอ านาจของประชาชนท่ีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน ในพืน้ท่ี 
           5) การบริการทางวิชาการในลกัษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในหมู่บ้าน มี
ประเดน็ความส าคญัดงันี ้ บทบาทชมุชนกบัการจดัการน า้เสีย  การมีสว่นร่วมของประชาชนในการพฒันาหมูบ้่าน
และท้องถ่ินของตน  

         การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ส าหรับในการวิจยัเชิงคณุภาพจะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธีการหลักท่ีใช้มี 2 วิธี 
วิธีแรก เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ซึ่งได้จากการสมัภาษณ์ท่ีได้ จดบันทึก 
การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม สมัภาษณ์เชิงลกึ สนทนากลุม่ สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมหรือสงัเกตเห็นได้ เพ่ือสร้างข้อสรุปตาม
แนวคิดทฤษฎีหรือการศกึษาวิจยั     วิธีท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หาซึง่ได้จากการศกึษา
เอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้ วิจยัต้องค านงึถงึสภาพแวดล้อมหรือบริบทวา่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  การ
วิเคราะห์ข้อมูลทัง้สองวิธีจะเป็นลักษณะบรรยาย ขึน้อยู่กับประเด็นหรือปัญหาท่ีจะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็น
สาระส าคญัการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการน า้เสีย โดยศกึษาวิเคราะห์ระดบัการมีส่วน
ร่วมท่ีเหมาะสมกบับริบทในพืน้ท่ีส าหรับการพฒันาท้องถ่ินและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
ได้ข้อสรุป ผลการวิจยัท่ีเป็นรูปธรรม และมีเหตุผลสนบัสนนุอย่างชดัเจน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
           สภาพปัญหาน า้เสียท่ีเกิดขึน้ในเขตองค์การบริการสว่นต าบลบางบวัทองหลกัๆเกิดจากสาเหตุ 
          1. ในหมูบ้่านจดัสรรที่สร้างใหม ่มีการสร้างระบบบ าบดัน า้เสียในแต่ละหมู่บ้านน้อย ท าให้มีน า้ทิง้ปล่อยลง
สูค่ ูคลอง และชมุชนดัง้เดิมในพืน้ท่ีไมม่ีระบบบ าบดัน า้เสีย และมีการปลอ่ยน า้เสียลงสู ่คลองสาธารณะโดยตรง  
          2. โรงงานอตุสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการตา่งๆ บางแห่ง มีการลกัลอบปล่อยน า้เสียท่ีไม่ผ่านการบ าบดั
ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ   
          3. น า้เสียจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น น า้เสียท่ีมีส่วนผสมของปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง อาจมีไหลลงสู่
แหลง่น า้สาธารณะ 
          การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้านการจัดการน า้เสีย 
         1) ระดับการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
            หน่วยงานภาครัฐ ได้ประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูการจดัการน า้เสีย หลกัส าคญัของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพืน้ท่ี โดยประสานความร่วมมือกบัองค์การบริหารสว่นต าบลไปยงัผู้น าชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน การท่ี
จะให้ข้อมลูเข้าถงึประชาชนอย่างทัว่ถงึนัน้ ผู้น าชมุชนจะมีบทบาทท่ีส าคญัในการจดัเวทีประชาคมแต่ละหมู่บ้าน 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐให้เป็นท่ีรับรู้เกิดความเข้าใจตรงกนั อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
สมาชิกหมูบ้่านทกุคน ท่ีจะมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและท้องถ่ินของตน 
         2) ระดับการปรึกษาหารือ 
           เม่ือประชาชนในแตล่ะหมูบ้่านได้รับทราบข้อมลูข่าวสารจากผู้น าองค์การบริหารสว่นต าบลหรือผู้น าชุมชน 
สมาชิกหมู่บ้านจะสามารถระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวทีประชาชนท่ีจัดขึน้มาในแต่ละเดือนหรือวาระการ
ประชุมพิเศษ โดยจะมีผู้ บริหารจากองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการบริหาร มารับฟังความเห็นใน
ประเดน็ตา่งๆท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชมุชน ด้านการจดัการน า้เสีย สภาพพืน้ท่ีปัจจบุนั สภาพปัญหาท่ีต้องได้รับการ
แก้ไข ความต้องการอื่นๆ เพ่ือจะได้รวบรวมเป็นข้อมลูส าคญัส าหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ชมุชนและทิศทางใน
การพฒันาชมุชนและสภาพแวดล้อม 
           3) ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง 
           ประชาชนในแตล่ะหมูบ้่านสามารถมีบทบาทในการมีสว่นร่วม การก าหนดนโยบายแผนพฒันาต าบลด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการพฒันาชุมชน โครงการบ าบดัน า้เสีย ซึง่มีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานประสาน
การด าเนินงาน ในแตล่ะหมูบ้่านนัน้ประชาชนจะมีบทบาทการตดัสินใจร่วมกบัผู้น าชมุชน คณะกรรมการชมุชนใน
การเสนอกิจกรรม โดยค านึงถึงศกัยภาพของชุมชน ทรัพยากรท่ีมีอยู่และความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ครัวเรือนเป็นหลกั เพ่ือท่ีจะได้แผนและโครงการการพัฒนาท่ีมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละหมู่บ้าน 
หลากหลายอาชีพ ทุกช่วงวยั ได้ก าหนดทิศทางการพฒันาถ่ินฐานตนเองร่วมกนั เช่น การจดัท าบ่อเกรอะ บ่อดกั
ไขมนั ถงับ าบดัส าเร็จรูป และระบบบ าบดัน า้เสียในพืน้ท่ีชมุชน   
           4) ระดับการร่วมมือ 
           ภายหลงัจากท่ีประชาชนในแต่ละพืน้ท่ีหมู่บ้านได้มีการเสนอกิจกรรม โครงการพฒันาชุมชน การจดัการ
น า้เสีย โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานท่ีรวบรวมโครงการเพ่ือพิจารณาเสนอขออนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาต าบล ส าหรับช่วงระยะเวลาเมื่อมีการประกาศใช้แผนเรียบร้อย โครงการต่างๆจะถูกมา
ขบัเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้สมัฤทธ์ิผล ประชาชนในชุมชนแต่ละหมู่บ้านจะมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
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กิจกรรมต่างๆการจดัท าบ่อเกรอะ บ่อดกัไขมนั      ถงับ าบดัส าเร็จรูป และระบบบ าบดัน า้เสียในพืน้ท่ีชุมชน  ใน
โครงการการพฒันา บางกิจกรรมไมต้่องอาศยังบประมาณในการด าเนินงาน แต่บางโครงการ กิจกรรมต้องอาศยั
งบประมาณจากภาครัฐ องค์การบริหารสว่นต าบลมาขบัเคลื่อนเพ่ือให้บรรลผุล  
           5) ระดับการเสริมอ านาจของประชาชน 
           การมีสว่นร่วมของประชาชนในระดบันีถื้อว่าอ านาจการตดัสินใจเป็นของสมาชิกหมู่บ้านเป็นหลกั ซึง่การ
จดัท าแผนการจัดการน า้เสียในแต่ละขัน้ตอน ถือได้ว่าโครงการต่างๆท่ีมีในแผนโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมา
จากความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี แต่ละหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ต่างเป็นผู้
ระดมความเห็นก าหนดทิศทางการพฒันาหมู่บ้าน ต าบลด้วยการตดัสินใจของประชาชนเอง มีโครงการบางส่วน
ท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถ่ิน ท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการบริการสาธารณะต่างๆให้ประชาชนมีชีวิตการด ารง
อยู่ท่ีปกติสขุ มีสวสัดิการอื่นๆส าหรับการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ 
 

สรุป 
                ภาพรวมประชาชนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีแต่ละหมู่บ้านเห็นถึงความส าคญัของการจดัการน า้เสีย มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ท่ีจะก าหนดทิศทางและแนวทางการพฒันาชุมชน 
การจัดการน า้เสียเพ่ือให้สอดรับกับสภาพปัญหาท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ความเร่งด่วนท่ีต้องการการพัฒนาให้
สมาชิกในหมู่บ้านมีคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้และสอดรับกบัความต้องการของประชาชนในแต่ละหลงัคา
เรือน ส าหรับน า้เสียท่ีเกิดขึน้จากหมูบ้่านจดัสรร ประชาชนในแตล่ะครัวเรือน สามารถมีบ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ บ่อ
ซมึ บ่อบ าบดัส าเร็จรูป ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนน า้เสียท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้น าชุมชน ประสานความร่วมมือกบัเกษตรกรในการลดใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี มีบ่อดกัไขมนั บ่อเกรอะ 
บ่อซึม บ่อบ าบัดส าเร็จรูป ก่อนระบายน า้สู่สาธารณะ และน า้เสียท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงจาก
ผู้ประกอบการนัน้ องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน ประสานความร่วมมือให้มีการสร้างระบบ
บ าบัดน า้เสียท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ก่อนท่ีจะปล่อยน า้ลงสู่คลองและสาธารณะ โดยมีการอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการ เกษตรกร ประชาชนอย่างตอ่เน่ืองทัง้ภาคทฤษฎีและการปฏิบตัิ เช่น โครงการรณรงค์การบ าบดัน า้
เสีย โครงการการคดัแยกขยะ โครงการรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อม โครงการคลองสวยน า้ใส        
             การท่ีจะท าให้ประชาชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สิ่งส าคญัคือ ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชนต้องประสานความร่วมมือกัน รวมทัง้การบริหารจัดการให้
ประชาชนทกุหมูบ้่าน  มีบทบาทการมีสว่นร่วมทัง้การจดัท าแผน/โครงการด้านการจดัการน า้เสียและการน าแผนสู่
การปฏิบตัิในกิจกรรมการพฒันาด้านต่างๆ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านคณุภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชมุชน ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอื่นๆในพืน้ท่ี ด้านการเสริมสร้างประชาธิปไตยชุมชนและการมี
สว่นร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล เม่ือเป็นเช่นนี ้จะท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การบริหารจดัการชมุชน การพฒันาพืน้ท่ี การรักษาสภาพแวดล้อมของชมุชน โดยเน้นกระบวนการมีสว่นร่วม การ
พึ่งตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง  เป็นพลังการขับเคลื่อนชุมชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งการพฒันาเชิงพืน้ท่ี ได้อย่างยัง่ยืน 
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การศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทัศน์เร่ือง “แรงเงา” ตามแนวพุทธจริยศาสตร์เถรวาท
An Analytical Study of the Television Drama “Rang Ngao”  

according to Theravāda Buddhist Ethics 

ธเนศ บรรทมสนิธ์ุ1* และ วิทยา ศกัยาภินนัท์1
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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดและการน าเสนอปัญหาสังคมในละครโทรทัศน์เร่ือง   

‚แรงเงา‛ 2) เพ่ือศกึษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์เถรวาท และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ ตามแนว
พทุธจริยศาสตร์เถรวาท ผลการศกึษาพบวา่ ละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ นัน้ ผู้ประพนัธ์ได้น าเสนอปัญหาสงัคมผ่าน
บทละครโทรทัศน์ 2 ปัญหา คือ ปัญหาการนอกใจและปัญหาการฆ่าตวัตาย เมื่อศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์      
เถรวาทพบว่า ชีวิตท่ีดีมี 3 ระดบั คือ ระดบัต้น ได้แก่ การปฏิบตัิตามหลกัศีล 5 ระดบักลาง ได้แก่ การปฏิบตัิตาม
หลกักุศลกรรมบถ 10 และระดบัสูง ได้แก่ การปฏิบัติตามอริยมรรค 8 ส่วนเกณฑ์ตดัสินจริยธรรมตามหลกัพุทธ    
จริยศาสตร์เถรวาทมีอยู่ 2 ประการ คือ เกณฑ์หลกัและเกณฑ์รอง เม่ือน าละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ มาวิเคราะห์
ตามแนวพุทธจริยศาสตร์เถรวาทพบว่า ผู้ประพนัธ์ต้องการแสดงให้เห็นถึงอ านาจของอกุศลมลูหรือกิเลส 3 ประการ 
ท่ีมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ จึงตัง้ช่ือเร่ืองว่า ‚แรงเงา‛ โดยแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านตวัละครหลกั 4 คน และแสดง
ให้เห็นว่าหลักพุทธจริยศาสตร์เถรวาทระดับพืน้ฐานและระดับกลางสามารถน ามาแก้ปัญหาการนอกใจได้ 
สว่นปัญหาการฆ่าตวัตายใช้หลกัพทุธจริยศาสตร์เถรวาทระดบัพืน้ฐาน   

ABSTRACT 
The objectives of this research were: 1) to study the ideas and social problems of the television 

drama ‚Rang Ngao‛, 2) to study ideas of Theravāda Buddhist Ethics and 3) to analyze the television drama 
‚Rang Ngao‛ according to Theravāda Buddhist Ethics. The results of this study reveal that, through the 
television drama ‚Rang Ngao‛, the writer approached two social problems: adultery and suicide. While 
studying the ideas of Theravāda Buddhist Ethics, it is found that there are three different levels of ‘having a 
good life’. The primary level relates to one who follows the rules of Five Precepts; the medium level, the Ten 
Paths of Meritorious Actions; and the high level, the Eightfold Paths. These ideas are based on the two 
ethical criterias that actions are judged. Analyzing ‚Rang Ngao‛ using Theravāda Buddhist Ethics, revealed 
that the writer wants to display the three powers of ‘Akusala-mula’ or passion. For these reasons the drama 
series is named ‚Rang Ngao‛. It is presented through the four main characters and shows how this passion 
could be subdued by adopting the primary level and the medium level of Theravāda Buddhist Ethics. For 
the subject of suicide, it suggests that the act could be prevented by following the primary level.  

Key Words: adultery, suicide, Theravāda Buddhist Ethics,  Akusala-mula 
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บทน า  
 ละครโทรทัศน์ในปัจจุบนัมีการน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ไม่เพียงแต่การให้ความบันเทิงเท่านัน้ แต่ยัง
น าเสนอแนวคิดบางประการเพ่ือให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนกัและคิดตามเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน       
(กาญจนา แก้วเทพ, 3452) ตวัอย่างเช่น ละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ จากสถานีโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึง่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ รับชมมากใน พ.ศ. 2555 เน่ืองจากมีเนือ้หาท่ีสะท้อนปัญหาสังคมและมีแนวคิดสอดแทรก
หลกัธรรมในพระพุทธศาสนา ค าถามส าคญัในละครโทรทศัน์เร่ือง  ‚แรงเงา‛  คือ เกณฑ์การตดัสินพฤติกรรมของ
มนษุย์คืออะไร ท าไมทัง้ท่ีมนุษย์รู้จกัความดีความชัว่ แล้วยงัเลือกท่ีกระท าความชัว่หรือเลือกหนทางท่ีเป็นความ
ทกุข์ เช่น การฆ่าตวัตายของมตุตา การแก้แค้นของมนิุนทร์ ซึง่ขดัแย้งกบัอดุมคติของชีวิตท่ีมนุษย์เลือกท่ีจะมีชีวิต
ท่ีมีความสขุมากกว่าความทุกข์ และการเลือกกระท าสิ่งเหล่านีไ้ด้กลายมาเป็นปัญหาท่ีส าคญัในสงัคมไทย เช่น 
ปัญหาการนอกใจ ปัญหาการฆ่าตวัตาย เป็นต้น  

พระพุทธศาสนาเช่ือว่า มนุษย์มีเจตจ านงเสรีในการท ากรรมซึ่งเป็นเจตจ านงเสรีท่ีสัมพันธ์กับเหตุผล 
กลา่วคือความเป็นเหตเุป็นผลกนัทางศีลธรรม เพราะถ้าหากบคุคลไมม่ีเจตจ านงเสรีในการท ากรรม กรรมนัน้ย่อม
ไมเ่ป็นอนัท าและไมอ่าจจะกลา่วได้วา่ถกูหรือผิด เพราะเป็นเพียงการกระท าทางกาย วาจาและใจเท่านัน้ ความดี 
ชัว่ ถูก หรือผิดตามเจตจ านงผู้กระท าย่อมไม่มี เพราะฉะนัน้ เมื่อบุคคลมีเจตจ านงเสรีในการกระท า การกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมประกอบด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ การกระท าท่ีประกอบด้วยเจตนาอย่างใด
อย่างหนึ่งนีเ้อง พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรม  เจตนาในการท ากรรมท่ีเป็นเจตจ านงเสรีนี ้
เป็นผู้ กระท าให้การกระท าท่ีถูกต่างจากการกระท าท่ีผิด และเป็นมาตรการตัดสินการกระท าท่ีมีคุณค่าทาง
จริยธรรม (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต), 2549) นอกจากนีพ้ระพุทธศาสนายังเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ปัญหาทางจริยธรรมด้วยหลกัธรรมทางศาสนาเพ่ือให้มนุษย์ได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือ‚การมีชีวิตท่ีดี‛ ซึง่
แนวทางเหล่านีป้รากฏอยู่ในหลกัพุทธจริยศาสตร์เถรวาท สาระส าคญัของค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ การ
สอนเร่ืองทกุข์และการดบัทกุข์ ซึง่ปัญหาสงัคมในละครโทรทศัน์เร่ือง‚แรงเงา‛ นัน้ได้แสดงให้เห็นปัญหาหรือความ
ทุกข์ในสองปัญหาคือ ปัญหาการนอกใจ และปัญหาการฆ่าตวัตายท่ีอยู่ในละคร เมื่อละครโทรทัศน์เร่ืองนีถู้ก
น าเสนอผ่านโทรทัศน์ท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมทัง้ประเทศ ได้มีเด็กน ามาเลียนแบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จน
กลายเป็นปัญหาท่ีละครและโลกแห่งความจริงซ้อนทับเป็นปัญหาเดียวกัน  คือ การฆ่าตวัตาย แต่ต้นเหตุแห่ง
ปัญหาแตกตา่งกนั  

จากแนวคิดทางพระพทุธศาสนานี ้ผู้ วิจยัจงึได้เสนอการวิจยัเร่ือง การศกึษาวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เร่ือง 
‚แรงเงา‛ ตามแนวพุทธจริยศาสตร์เถรวาท เพ่ือต้องการศกึษาแนวคิดและรูปแบบการน าเสนอปัญหาสงัคมผ่าน
ละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ และศกึษาวา่หลกัพทุธจริยศาสตร์เถรวาทจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตดัสิน
และแก้ปัญหาสังคมท่ีน าเสนอผ่านละครโทรทัศน์เร่ือง  ‚แรงเงา‛ ได้หรือไม่ และเพ่ือให้เป็นประโยชน์ใน            
การน าเสนอและสื่อสารธรรมของละครเร่ือง ‚แรงเงา‛ ท่ีถกูต้องแก่สงัคมในวงกว้างตอ่ไป 

 
                                              วิธีการวิจัย 

 1. การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารทัง้ท่ีเป็น  
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ เอกสารดงักล่าว ได้แก่ พระไตรปิฎก พุทธศาสนสภุาษิต เนือ้หาบทละคร เอกสาร หนงัสือ           
สิ่งตีพิมพ์ นิตยสาร สื่อออนไลน์ของผู้ประพนัธ์และผู้ เขียนบทละครโทรทศัน์ 
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 2. การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอ
การวิจยัโดยการตีความในลกัษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive) 
 

ผลการศึกษา 
แนวคดิและการน าเสนอปัญหาสังคมในละครโทรทศัน์เร่ือง “แรงเงา” 

อิทธิพลของละครโทรทศัน์มีผลตอ่พฤติกรรมทางด้านจริยธรรม เน่ืองจากมีการถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านการ

แสดงและด้วยความสมจริงของภาพและเสียงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอาจเกิดการ

ลอกเลียนแบบของผู้ชมได้ โดยเฉพาะผู้ชมท่ีอายุยังน้อยขาดวิจารณญาณในการรับชม  เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน

ละครกลายเป็นสิ่งผู้ปกครองควรให้ค าแนะน าแก่ลกูหลาน ดงักรณีท่ีเด็กรับชมละครโทรทศัน์เร่ือง  ‚แรงเงา‛ แล้ว

เลียนแบบการฆ่าตวัตายโดยน าเศษผ้าและเชือกมาผกูเป็นห่วงกบัต้นหกูวาง ซึง่ข่าวนีไ้ด้สร้างความสะเทือนใจกบั

ผู้คนในสงัคมและตัง้ค าถามถงึแนวคิดของละครโทรทศัน์ในปัจจบุนัวา่เหตใุดจงึผลิตละครท่ีมีเนือ้หาเช่นนี  ้

แนวคิดของละครโทรทัศน์นัน้ถือว่าละครโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนท่ีเปรียบเสมือนเป็นตวัแทนหนึ่งของ

สังคม มีหน้าท่ีให้ความรู้และกล่อมเกลาคนในสังคมให้เป็นไปตามบรรทัดฐานและกติกาของสังคม ผู้ ชมจึง

สามารถเรียนรู้การเป็นพลเมืองท่ีดีได้โดยทางอ้อมจากการรับชมละคร (พินพร สนุทรวิริยกุล, 2551) ด้วยเหตุนี ้

ผู้ผลิตละครโทรทศัน์จงึเลือกเนือ้หาละครจากบทประพนัธ์ท่ีมีโครงเร่ืองสะท้อนปัญหาสงัคม ซึง่ละครโทรทศัน์เร่ือง

‚แรงเงา‛ เป็นผลงานของนันทนา วีรชน นักเขียนหญิงท่ีน าเสนอมุมมองเร่ืองความเสมอภาคทางเพศและ

สอดแทรกแนวคิดของสตรีนิยมผ่านตวัละคร  

โครงเร่ืองของบทประพนัธ์เร่ือง ‚แรงเงา‛ เป็นเร่ืองราวความแค้นของพ่ีน้องฝาแฝด คือ มนิุนทร์และมตุตา 

(นันทนา วีรชน, 2551) เมื่อมุตตาผู้ หญิงหัวอ่อนและเรียบร้อยโดนนพนภาภรรยาของเจนภพตบหน้าต่อผู้คน

มากมาย เพราะจบัได้ว่ามตุตาเป็นภรรยาลบัอีกคนของเจนภพ มุตตาจึงเกิดความอบัอายลาออกจากงานกลบั

บ้านเกิดท่ีตา่งจงัหวดัแล้วตดัสินใจผกูคอตายพร้อมกบัลกูในท้อง ตอ่มามนิุนทร์พ่ีสาวผู้มีนิสยัตรงข้ามกบัน้องสาว

ฝาแฝดของเธอกลบัมาจากเมืองนอกและสืบจนรู้เร่ืองราวของมตุตาจึงวางแผนปลอมตวัเป็นมุตตาเพ่ือล้างแค้น

เจนภพและนพนภา แต่กลบัหลงรักวีกิจหลานชายของเจนภพ เร่ืองราวความรักความแค้นด าเนินไปจนถึงตอน

สดุท้าย เจนภพกับนพนภาต่างประสบผลกรรมท่ีตวัเองก่อไว้ มนิุนทร์เกิดความส านึกผิดและขอโทษเจนภพต่อ

การกระท าของตนเอง เจนภพขออโหสิกรรมแก่มตุตาและกลบัไปดแูลนพนภาท่ีเป็นอมัพาต ส่วนวีกิจกบัมนิุนทร์

ปรับความเข้าใจตอ่กนั  

จากเนือ้เร่ืองจะเห็นได้วา่ผู้ประพนัธ์น าเสนอปัญหาสงัคมผ่านบทละครโทรทศัน์ 2 ปัญหา คือ ปัญหาการ

นอกใจและปัญหาการฆ่าตวัตาย โดยปัญหาการนอกใจมีสาเหตมุาจากความเจ้าชู้ของเจนภพ ท่ีมีนิสยัแบบอดุม

คติของความเป็นชายท่ีคิดว่าการเป็นลกูผู้ชายคือการมีผู้หญิงได้หลายคน เป็นการแสดงอ านาจทางสงัคมท่ีเป็น

แบบปิตาธิปไตยซึง่ผู้ชายเป็นใหญ่เป็นหวัหน้าครอบครัว ในขณะท่ีนพนภาเป็นลกัษณะของผู้หญิงไทยแบบดัง้เดิม

ท่ีรับบทบาทของการเป็นภรรยาหลวง ไล่ราวีจับบรรดาภรรยาลับของสามีและคิดว่าสามีจะกลับใจได้สักวัน       
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จุดแข็งของนพนภาคือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีหาเลีย้งดคูรอบครัวท าให้เจนภพไม่กล้าหย่าจากนพนภาเพราะต้อง

อาศยัอ านาจทางการเงิน ดงัค าพูดขู่ของนพนภาท่ีว่า ‚วนันีฉ้ันเอาเงินเข้าบญัชีให้คณุแล้วนะ คณุใช้เงินท าอะไร 

ไม่ว่า ขออย่างเดียว อย่าเอาเงินไปปรนเปรอนังเมียน้อยคนไหนก็แล้วกัน ‛ (วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน, 2555: 

ออนไลน์) แต่ก็เป็นความขดัแย้งในตวัเองและความสมัพันธ์ของสามีภรรยาคู่นีเ้พราะเจนภพเอาเงินของนพนภา

ไปเลีย้งดูบ าเรอบรรดาภรรยาลบัของตนโดยท่ีนพนภาก็รู้ความจริงนีด้ีซึ่งก็สะท้อนปัญหาเร่ืองการนอกใจของ

ผู้ชายในสงัคมไทยและความรู้สึกของภรรยาหลวงท่ีต้องเป็นฝ่ายอดทนอดกลัน้เพราะแนวคิดของการท าหน้าท่ี

เป็นภรรยาท่ีดี ส่วนมตุตาเป็นภาพของผู้หญิงท่ีอ่อนต่อโลก หวงัจะมีครอบครัวท่ีสมบูรณ์พร้อม แต่ก็โดนเจนภพ

หลอกว่าจะหย่าจากนพนภามาแต่งงานด้วย สดุท้ายมตุตาโดนนพนภาตบต่อหน้าคนมากมายเกิดความอบัอาย

และตดัสินใจฆ่าตวัตายในท่ีสดุ ปัญหาการฆ่าตวัตายจงึกลายเป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองมาจากปัญหาการนอกใจ และ

เป็นจุดเปลี่ยนของเร่ืองให้มุนินทร์เข้ามามีบทบาทสวมรอยแทนน้องสาวท่ีเป็นฝาแฝดกัน ในขณะท่ีวีกิจซึง่แอบ

หลงรักมตุตาได้แต่เป็นเพียงผู้ เฝ้ามองความสมัพนัธ์ของเจนภพกบัมตุตา จนต่อมาภายหลงัมนิุนทร์สวนรอยเป็น

มตุตาเร่ืองราวความสมัพนัธ์ของทัง้สองคือวีกิจและมนิุนทร์จึงตกอยู่ในสภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะแม้

จะมีความรักต่อกันแต่มนิุนทร์ก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าตนเองไม่ใช่มุตตาเพราะเกรงว่าคนท่ีวีกิจรักเป็นมุตตา

ไมใ่ช่มนิุนทร์ ในขณะท่ีตวัวีกิจเองก็ตกอยู่ในสภาวะท่ีไมแ่ตกต่างกนัเพราะต้องเลือกระหว่างผู้หญิงท่ีตนรักซึง่เป็น

คนเดียวกับคนท่ีก าลังจะท าลายครอบครัวของเจนภพซึ่งเป็นญาติของตน  จะเห็นได้ว่าผู้ แต่งสร้างปมความ

ขดัแย้งต่าง ๆ ไว้มากมาย ซึง่การจะคลี่คลายปมเหล่านีไ้ด้ต้องอาศยัความจริง โดยตวัละครหนึ่งท่ีถูกสร้างขึน้มา 

คือ ป้าสร้อย ซึง่เป็นแมข่องวีกิจ ท าหน้าท่ีชีแ้นะแนวทางท่ีถูกต้องดงัค าเตือนท่ีบอกวีกิจว่า ‚ตากิจผงเข้าตาคนอื่น

เราเข่ียให้ได้ แต่เมื่อผงมนัเข้าตาตวัเองมนัเข่ียไม่ได้นะ อาภพเขายงัแก้ปัญหาของเขาเองไม่ได้เลย เพราะเขาไม่

รู้จกัแยกแยะ เพราะกิเลสตณัหามนับดบงั แต่ในทางธรรมน่ะ ลกู เราแยกแยะสิ่งนีไ้ด้‛ (วิสทุธิชยั บุณยะกาญจน, 

อ้างแล้ว) และบอกร่องรอยความจริงท่ีซ่อนในเร่ือง คือ การเปิดเผยความจริงของมุนินทร์กับมตุตาว่าไม่ใช่คน

เดียวกัน และความจริงของความรู้สึกของตวัละครท่ีมีต่อกัน ผู้ประพันธ์เลือกท่ีจะใช้หลกัทางศาสนาโดยเฉพาะ

หลกัทางพระพุทธศาสนามาคลี่คลายเร่ืองราวปัญหาการนอกใจและการฆ่าตวัตาย รวมถึงความสมัพนัธ์ของตวั

ละครเพ่ือให้ข้อคิดและสะท้อนปัญหาสงัคมออกมาในท้ายท่ีสดุ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งท่ีละครถ่ายทอดและแสดงให้

เห็นผลการกระท าโดยใช้หลกัทางศาสนานีถื้อวา่เป็นทุนทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งเพราะเป็นการกล่อมเกลาชีแ้นะ

แนวทางคนในสงัคมโดยใช้ต้นทนุท่ีมีอยู่เดิมซึง่ก็คือพระพทุธศาสนานัน่เอง 

 
แนวคดิพุทธจริยศาสตร์เถรวาท 
 ด้านการนิยามความหมายนัน้ พทุธจริยศาสตร์เถรวาท หมายถงึ หลกัแห่งความประพฤติและการปฏิบตัิ
ตามหลักค าสอนของพุทธะคือ ผู้ รู้ ผู้ ตื่น ผู้ เบิกบาน ซึ่งหลกัแห่งความประพฤติและการปฏิบัติก็คือ หลักธรรม     
ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจแล้วน ามาประพฤติและปฏิบัติเพ่ือดับทุกข์ เพ่ือประโยชน์             
และความสขุของผู้ศกึษาและผู้ปฏิบตัิคือ ตวัมนษุย์เอง (วศิน อินทสระ, 2544) 
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ลกัษณะส าคญัของพทุธจริยศาสตร์ คือ การเน้นคณุค่าของความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกนัในสงัคม
อย่างสันติสุข พระพุทธเจ้าทรงถือว่าความดีหรือความชั่วนัน้มนุษย์เป็นผู้ประกอบขึน้มาเอง การกระท าใดท่ี
เรียกว่าดีหรือชัว่นัน้ต้องอาศยัเจตนาเป็นมาตรการตดัสินการกระท าของมนุษย์ อาศยัเกณฑ์หลกัและเกณฑ์รอง
เป็นสิ่งสะท้อนเจตนาในการตดัสิน เกณฑ์หลกัในการตดัสินการกระท า คือ ความเป็นกศุลเจตนาและอกศุลเจตนา 
โดยเฉพาะอกุศล ซึ่งถือเป็นรากเหง้าหรือต้นตอของความชั่วทัง้ปวง มีสามประการคือ โลภะ โทสะ และ
โมหะ ส าหรับเกณฑ์รองคือ พิจารณาความยอมรับของบัณฑิตว่าเป็นสิ่งท่ียอมรับกันหรือไม่ บัณฑิตช่ืนชม
สรรเสริญหรือต าหนิติเตียนและพิจารณาผลของการกระท าต่อตนเองต่อผู้อื่น ว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองและ

ผู้อื่นหรือไม ่(พระพรหมคณุาภรณ์ (ป .อ .ปยตุโต ), 3452) 
 ส าหรับการมีชีวิตท่ีดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์เถรวาทนัน้ สามารถแบ่งได้ออกเป็น  3 ระดับ          
(ประเวศ อินทองปาน,  3442 ) กลา่วคือ 
 ระดบัแรก คือ พทุธจริยศาสตร์ระดบัพืน้ฐาน เป็นค าสอนระดบัโลกียะเป็นระดบัท่ีพระพทุธเจ้าต้องการให้
พทุธศาสนิกชน มีศีลเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตเพ่ือท าให้ชีวิตเป็นปกติสขุ ไม่เบียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบ
กนั มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่เกือ้กูลกนัและกนั และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ หลกัธรรมพืน้ฐานนี ้ได้แก่ เบญจศีล
และเบญจธรรม  
 ระดบัท่ีสอง คือ พุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง   เป็นจุดหมายท่ีพระพุทธเจ้าต้องการให้พุทธศาสนิกชนมี
จิตใจท่ีเป็นสมาธิ คือ สงบและเยือกเย็นแน่วแน่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งในการด าเนินชีวิตซึง่จะเป็นพืน้ฐานพฒันา
ความดีให้สงูย่ิงขึน้ไป หลกัธรรมท่ีควรน าไปปฏิบตัิ คือ กุศลกรรมบถ 01  หมายถึง ทางแห่งกรรมดี ทางท าดี ทาง
แห่งกรรมท่ีเป็นกศุล อนัเป็นทางน าไปสู่ความสขุความเจริญหรือสคุติ มี 01  ประการ  แบ่งเป็นการกระท า 2  ทาง 
คือ กายกรรม (การกระท าทางกาย) วจีกรรม (การกระท าทางวาจา) และมโนกรรม (การกระท าทางใจ)  

 ระดบัท่ีสาม คือ พุทธจริยศาสตร์ระดบัสงู  เป็นจุดหมายท่ีพระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พุทธศาสนิกชนมี
ปัญญาความรู้คูค่ณุธรรม ใช้ปัญญาความรู้เป็นเคร่ืองมือหลกัในการด าเนินชีวิตและใช้ปัญญาความรู้เพ่ือน าชีวิต
ไปสูจ่ดุมุง่หมายท่ีสงูสดุ คือ พระนิพพาน ข้อปฏิบตัินีค้ือ อริยมรรค 8 
 
การศึกษาวิเคราะห์ละครโทรทศัน์เร่ือง “แรงเงา” ตามแนวพุทธจริยศาสตร์เถรวาท 

ละครโทรทศัน์เร่ือง ‚แรงเงา‛ ได้รับความนิยมอย่างมาก มีการน ามาผลิตซ า้และมีรูปแบบการน าเสนอ ดงันี ้   

 ปี พ.ศ. 2529  ช่ือเร่ือง แรงหงึ  รูปแบบการน าเสนอ ภาพยนตร์ 

 ปี พ.ศ. 2531  ช่ือเร่ือง แรงหงึ  รูปแบบการน าเสนอ ละครโทรทศัน์ 

 ปี พ.ศ. 2544  ช่ือเร่ือง แรงเงา  รูปแบบการน าเสนอ ละครโทรทศัน์ 

 ปี พ.ศ. 2555  ช่ือเร่ือง แรงเงา  รูปแบบการน าเสนอ ละครโทรทศัน์ 

 จากข้อมูลข้างต้น นอกจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการน าเสนอจากภาพยนตร์มาเป็นละครโทรทัศน์

แล้ว สิ่งท่ีควรน ามาพิจารณาคือการเปลี่ยนแปลงของช่ือเร่ืองซึง่มีนยัแฝงท่ีซอ่นอยู่ ดงันี ้

 สนันิษฐานวา่ช่ือ ‚แรงหงึ‛ เม่ือครัง้ท่ีเปลี่ยนจากช่ือเดิม ‚แรงเงา‛ ตามฉบบันวนิยายมาเป็น ‚แรงหึง‛ ใน

ฉบบัภาพยนตร์นัน้ ต้องการตัง้ช่ือเร่ืองเพ่ือดงึดดูความสนใจของคนดู เมื่อน ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์ก็ยงัคงใช้

672

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



ช่ือตามช่ือภาพยนตร์เพ่ือให้คนดรัูบรู้และจดจ า ต่อมาเมื่อน ามาสร้างเป็นละครโทรทศัน์อีกครัง้ได้เปลี่ยนกลบัไป

ใช้ช่ือ ‚แรงเงา‛ ตามบทประพันธ์เดิม เพ่ือเป็นการให้เกียรติและช่ือเดิมก็มีมิติท่ีตีความได้ลึกซึง้กว่าช่ือ ‚แรงหึง‛  

ซึง่สื่อความหมายเพียงความหงึหวงเท่านัน้ ด้วยเพราะช่ือเร่ือง ‚แรงเงา‛ ช่ือนีม้ีนยัแฝงท่ีชวนให้นกึถงึผลท่ีเกิดจาก

การกระท าของสิ่งท่ีซ่อนอยู่เบือ้งหลงั เปรียบเสมือนเงาท่ีซ่อนอยู่ในมุมมืดไม่มีใครมองเห็น ซึ่งเร่ืองนี ้‚เงา‛ ท่ี

กระท าจนท าให้เกิดแรงขึน้ สามารถวิเคราะห์ในเชิงความหมายได้สองลกัษณะ โดยลกัษณะแรกของ ‚เงา‛ นัน้

หมายถงึ ‚เงา‛ ท่ีเป็นตวัสะท้อนความมืดของมนษุย์ คือ กิเลสภายในจิตใจของมนษุย์ท่ีมีโลภะ โทสะ โมหะ เพราะ

การด าเนินเร่ืองราวของตวัละครล้วนเป็นไปตามแรงขับของสิ่งเหล่านี  ้น่ีเป็นความหมายลกัษณะเชิงนามธรรม 

ส าหรับลกัษณะท่ีสอง คือ  ความหมายลกัษณะเชิงรูปธรรม ผู้ประพนัธ์ได้สร้างตวัละครฝาแฝดขึน้มาเพ่ือสะท้อน

ลกัษณะตรงกันข้ามของตวัละคร คือ มุนินทร์ และ มุตตา เป็นตวัแทนของความแข็งแรงและอ่อนโยน การแก้

แค้นและการให้อภัย เมื่อพิจารณาการใช้ช่ือ ‚แรงหึง‛ และ ‚แรงเงา‛ จะเห็นว่าจุดศนูย์กลางของเร่ืองมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยในเร่ือง ‚แรงหงึ‛ จะเน้นไปท่ีตวัละครคู่สามีภรรยาคือ เจนภพ และ นพนภา ซึง่มีความหึงหวง

เชิงชู้สาว แต่เมื่อใช้ช่ือ ‚แรงเงา‛ จะเน้นไปท่ีตวัละครพ่ีน้อง คือ มนิุนทร์และมตุตา ซึ่งเป็นเงาของกนัและกันใน

ความหมายตวัแทนเชิงรูปธรรม และสะท้อนถงึเงาของกิเลสท่ีท าให้มนษุย์แสดงพฤติกรรมตามธรรมฝ่ายอกุศลมลู 

ส าหรับปัญหาสงัคมท่ีปรากฏในละครโทรทศัน์เร่ือง  ‚แรงเงา‛ ได้แก่ ปัญหาเร่ืองการนอกใจและปัญหาการฆ่าตวั

ตายซึง่เป็นปัญหาท่ีมีความเก่ียวเน่ืองต่อกนั ผู้ วิจยัได้วิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์หลกัและเกณฑ์รองมาพิจารณาการ

กระท าของตวัละครหลกั 4 คน คือ เจนภพ  นพนภา มตุตา และมนิุนทร์ ซึง่เป็นสาเหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้ในละคร

โทรทศัน์ พร้อมทัง้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีปรากฏในละครตามแนวพทุธจริยศาสตร์เถรวาท ดงันี ้

พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาเร่ืองการนอกใจในละครโทรทศัน์เร่ือง “แรงเงา” 
 ผู้ วิจยัเสนอว่าการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในปัญหานอกใจนี ้คือ หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัพืน้ฐานและ
ระดบักลาง โดยใช้เกณฑ์หลกัและเกณฑ์รองมาพิจารณาการกระท าของตวัละครในปัญหาการนอกใจ ดงันี ้
 เจนภพ ใช้เกณฑ์หลักคือ โลภะ ใช้เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระท าท่ีแสดงถึงความเจ้าชู้  โกหก
หลอกลวง ประพฤติผิดในกาม นอกใจภรรยา มีความโลภอยากครอบครองมตุตา เป็นสิ่งท่ีน่าต าหนิติเตียน 
 มุตตา ใช้เกณฑ์หลกัคือ โมหะ ใช้เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระท าท่ีแสดงถึงการเป็นเมียน้อย การคิด
สัน้ฆ่าตวัตาย เป็นการกระท าท่ีเบียดเบียนตวัเอง เป็นสิ่งท่ีน่าต าหนิติเตียน 
 นพนภา ใช้เกณฑ์หลกัคือ โทสะ ใช้เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระท าท่ีแสดงถึงการใช้ก าลงั บีบบงัคบั
ข่มเหงจิตใจของผู้อื่น จ้างวานฆ่า เป็นการกระท าท่ีเบียดเบียนผู้อื่น เป็นสิ่งท่ีน่าต าหนิติเตียน 
 มุนินทร์ ใช้เกณฑ์หลกัคือ โทสะ ใช้เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระท าท่ีแสดงถึงการแก้แค้น วางแผนร้าย
เพ่ือท าลายชีวิตครอบครัวของเจนภพและนพนภา เป็นการกระท าท่ีเบียดเบียนผู้อื่น เป็นสิ่งท่ีน่าต าหนิติเตียน 
 หลักพุทธจริยศาสตร์ระดับพืน้ฐาน เป็นค าสอนท่ีพระพุทธเจ้าต้องการให้พุทธศาสนิกชน มีศีลเป็น 
พืน้ฐานในการด าเนินชีวิตเพ่ือท าให้ชีวิตเป็นปกติสขุ ไมเ่บียดเบียน ไม่เอารัดเอาเปรียบกนั มีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ 
และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ หลกัธรรมพืน้ฐานนีไ้ด้แก่เบญจศีลและเบญจธรรม ผู้ วิจยัเห็นว่าสาเหตหุลกัของ
ปัญหา คือการละเมิดศีลข้อท่ี 3 ท่ีวา่ห้ามประพฤติผิดในกาม (กาเมสมุิจฉาจาร) เป็นเพราะเจนภพกบัมตุตาท าผิด
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ศีลข้อนีจ้งึเป็นจดุเร่ิมต้นของปมขดัแย้งตา่ง ๆ ในเร่ือง ควรใช้หลกัสทารสนัโดษ คือ การพึงพอใจในคู่ครองของตน 
ไมค่วรนอกใจคูค่รองของตน และมีความซื่อสตัย์ตอ่ครอบครัว  
 หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง เป็นการมองลกึเข้าไปถึงปัญหาระดบัปัจเจกบุคล เป็นการแก้ปัญหาท่ี
ภายในจิตใจท าให้ได้ผลย่ิงขึน้ ตวัอย่างเช่น ถ้ามตุตามีความละอายใจไม่ท าผิดศีลข้อ 3 ปัญหาก็ไม่เกิดขึน้ แต่ถ้า
ตวัเจนภพก็ยงัไมเ่ลิกนิสยัเจ้าชู้  คนท่ีตกเป็นเหย่ือแบบมตุตาก็จะคงมีอยู่และนพนภาก็ต้องตามราวีเมียน้อยต่อไป 
โดยพุทธจริยศาสตร์ระดบักลาง จะช่วยขดัเกลาลกัษณะนิสยัเฉพาะตวั ตวัอย่างเช่น เจนภพ ถ้าปฏิบตัิตามหลกั
กายกรรมไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่คิดมีเมียน้อยเพราะตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้ว  นพนภาก็ไม่ต้องเสียเวลาไป
จดัการเมียน้อย มีเวลาดแูลสามแีละลกูมากขึน้ มีการปรับความเข้าใจกนัระหวา่งเจนภพกบันพนภาตามหลกักุศล
กรรมบถ ก็จะท าให้ทัง้สองคนไม่มีจิตใจท่ีเป็นอกุศล ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ  หรือถ้ามีก็มีน้อยลงและสามารถ
ควบคมุจิตใจได้ไม่ให้หลงไปตามอ านาจของกิเลส ส่วนมตุตาก็จะมีจิตใจท่ีเข้มแข็งขึน้ ไม่หลงเช่ือคนง่าย อยู่ใน
โลกแห่งความจริงและใช้ชีวิตอย่างรู้ทันความทุกข์ การฆ่าตวัตายก็จะไม่เกิดขึน้  ส าหรับมุนินทร์นัน้การเลือก
วิธีการแก้แค้นโดยการไปยั่วยวนเจนภพเพ่ือให้หย่ากบันพนภาถือเป็นการจองเวรไม่สิน้สดุ เบียดเบียนทัง้ตนเอง
และผู้อื่น วิธีแก้ไขการคิดแก้แค้น คือ การฝึกควบคมุมโนกรรม ไมค่ิดจองเวรอาฆาตพยาบาท มีสติรู้ตวัในทุกขณะ
การกระท าทางกาย วาจา ใจ มีความเข้าใจท่ีถกูต้องตามความเป็นจริงในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีพบเห็น 
 
พุทธจริยศาสตร์กับการแก้ปัญหาเร่ืองการฆ่าตัวตายในละครโทรทศัน์เร่ือง “แรงเงา” 
 ผู้ วิจัยเสนอว่าการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมในปัญหาการฆ่าตัวตายนี ้คือ หลักพุทธจริยศาสตร์เถรวาท
ระดบัพืน้ฐาน โดยใช้เกณฑ์หลกัและเกณฑ์รองมาพิจารณาการกระท าของตวัละครในปัญหาการฆ่าตวัตาย ดงันี ้
 มุตตา ใช้เกณฑ์หลกัคือ โมหะ ใช้เกณฑ์รอง คือ ผลของการกระท าท่ีเป็นการคิดสัน้ฆ่าตวัตาย เป็นการ
กระท าท่ีเบียดเบียนตวัเองและผู้อื่น เป็นสาเหตใุห้เกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา เป็นสิ่งท่ีน่าต าหนิติเตียน 

 หลกัพุทธจริยศาสตร์ระดบัพืน้ฐาน  เป็นค าสอนท่ีมีศีลเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตเพ่ือท าให้ชีวิตเป็น
ปกติสุข หลกัธรรมพืน้ฐานนีไ้ด้แก่ เบญจศีลและเบญจธรรม ผู้ วิจัยเห็นว่าปัญหาการฆ่าตวัตายเป็นการท าผิด
เบญจศีลข้อ 0 ปาณาติบาต คือ ละเว้นจากการฆ่าสตัว์และการเบียดเบียนสตัว์ เพราะการฆ่าตวัตายเป็นการ
พรากชีวิตของตนเอง เป็นการฆ่าสตัว์คือฆ่าตวัเอง วิธีแก้ไขปัญหาการฆ่าตวัตายเร่ิมจากเบญจธรรมข้อแรก คือ 
การมีความรักความเมตตา เห็นคุณค่าของชีวิต การสร้างความรักท่ีมาจากปัจจัยภายในจะเป็นกลไกทางจิตท่ี
ป้องกนัการคิดฆ่าตวัตาย จากการวิเคราะห์ปัญหาของมตุตาพบว่าเกิดจากปัจจยัภายนอกคือ ความอบัอายจาก
การถูกตบต่อหน้าคนมากมาย การถูกเจนภพหลอกว่าจะแต่งงานด้วย จากนัน้ปัจจัยภายนอกส่งผลถึงปัจจัย
ภายในอนัได้แก่ จิตใจของแต่ละบุคคล มตุตาเป็นตวัอย่างของบุคคลท่ีจิตใจมีความอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งต่อปัจจยั
ภายนอกท่ีเข้ามากระทบ จึงเกิดความล้มเหลวในแง่ของการด าเนินชีวิตและการตดัสินใจ แต่การบอกว่ามุตตา
จิตใจออ่นแอแล้วฆ่าตวัตายและโยนความผิดให้ฝ่ายเดียวดจูะไมถู่กต้อง ถ้าเรามีคนรู้จกัเช่น เพ่ือนหรือสมาชิกใน
ครอบครัว และจิตใจไม่เข้มแข็งเหมือนมุตตาแล้วปล่อยให้เผชิญหน้ากับปัญหาเพียงล าพังโดยไม่ย่ืนมือไป
ช่วยเหลือก็เท่ากบัเราเป็นคนผลกัดนัให้ตายทางอ้อม สิ่งท่ีเราซึง่เป็นชาวพทุธควรแสดงออกตอ่ผู้ ท่ีมีแนวโน้มจะฆ่า
ตวัตายคือ การให้ก าลงัใจ ความรัก ความอบอุน่ เอาใจใสด่แูล ต้องรู้จกักลา่วชมเชย สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
และพยายามลดความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ อนัจะท าให้ผู้ ท่ีคิดจะฆ่าตวัตายนัน้เกิดความรู้สกึว่า ‚ตวัเองนัน้มีค่า‛ ใน

674

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55



สายตาของทกุคนแล้ว ก็ย่อมมีก าลงัใจในการท่ีจะต่อสู้ ปัญหาชีวิตโดยไม่ย่อท้อ นอกจากนีก้ารระบายความทุกข์ 
หรือบอกความจริงเก่ียวกบัปัญหาท่ีตวัเองก าลงัประสบก็เป็นอีกวิธีหนึง่ในการช่วยเหลือผู้ ท่ีคิดจะฆ่าตวัตายได้ 
 

สรุป 
 ปัญหาการนอกใจและปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาท่ีมีมาทุกยุคทุกสมัยและจะยังคงมีอยู่ต่อไป 
เพียงแตเ่ปลี่ยนตวัละคร เปลี่ยนเนือ้เร่ืองหรือเหตท่ีุน าไปสู่ปัญหา ซึง่ล้วนแต่ก่อให้เกิดความทุกข์ทัง้สิน้  ด้วยเหตนีุ ้
เนือ้หาสาระของเร่ือง  ‚แรงเงา‛ จึงไม่ล้าสมยัในความหมายท่ีกล่าวถึงแรงขบัท่ีอยู่เบือ้งหลงัพฤติกรรมของมนุษย์ 
ซึง่มีพืน้ฐานมาจากแรงขบัภายใน 2 ประการ คือ กุศลมลูซึง่ก่อให้เกิดความสขุและอกุศลมลูซึง่ก่อให้เกิดความ
ทกุข์ ชีวิตคนเรานัน้แม้จะมีเจตจ านงเสรีในการตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าแต่จะเป็นแบบใดนัน้ก็ขึน้อยู่กบัแรงขบัทัง้
สองชนิดนี ้หากเป็นชาวพุทธควรหลีกเลี่ยงแรงขบัท่ีเป็นอกุศลมลูเพราะเป็นตวัชกัใยให้ดิน้รน เพลิดเพลินไปตาม
โลภะ โทสะ และโมหะ ชกัน าชีวิตให้ตัง้อยู่บนกองทกุข์โดยท าให้หลงไปวา่เป็นความสขุ  จึงหาทางออกในทางท่ีผิด 
เช่น  การฆ่าตวัตายของมตุตา การแก้แค้นของมนิุนทร์ เป็นต้น เพราะคิดวา่จะพ้นจากความทุกข์ซึง่เป็นความหลง
ผิด การท่ีจะตื่นจากความหลงนีไ้ด้ต้องมีสติเป็นตวัก ากบัหรือหากท าตามศีลห้าก็สามารถหลีกเลี่ยงจากอกุศลมลู
ได้ เพราะศีลเป็นเคร่ืองน าทางอนัประเสริฐ ดงัพุทธศาสนสภุาษิตท่ีว่า สีล   สมฺพลเมวคฺค   สีล   ปาเถยฺยมตุม   สีล   
เสฏโฐ  อติวาโห  เยน วาติ  ทิโส  ทิส . แปลความได้ว่า ‚ศีลเป็นคุณรวมก าลงัอย่างเลิศ ศีลเป็นเสบียงทางอย่าง
สงูสดุ ศีลเป็นผู้น าทางอย่างประเสริฐ ซึง่เป็นเคร่ืองขจรไปทัว่ทุกทิศ‛ (ขุ เถร. 26/378/307) อาศยัเหตนีุศี้ลจึงเป็น
ประทีปน าทางสูก่ารมีชีวิตท่ีดีและมีความสขุ  
 

เอกสารอ้างอิง 
กรมศาสนา.  2521.  พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่ 26.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา. 

กาญจนา  แก้วเทพ.  2543.  ส่ือสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา.  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

นนัทนา  วีรชน.  2551.  แรงเงา.  พิมพ์ครัง้ท่ี 3.  กรุงเทพฯ: บลมูนู. 
ประ เวศ   อินทองปาน .   2553 .   พุทธป รัชญาในพระไตรปิฎก.   พิม พ์ค รั ้ง ท่ี  3 .   ก รุ ง เทพฯ : 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต).  2549.  พุทธธรรม.  พิมพ์ครัง้ท่ี 11.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก

จ ากดั. 
พินพร  สนุทรวิริยกุล  . 3451.  กระบวนการประกอบสร้างอุดมการณ์ในละครโทรทัศน์ในช่วงภาวะวิกฤติ

ทางการเมือง . วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
วศิน  อินทสระ . 3454 . พุทธจริยศาสตร์ .  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เมด็ทราย.  
วิสทุธิชยั  บณุยะกาญจน.  2555. บทละครโทรทศัน์เร่ือง “แรงเงา” (Online). http://www.manager.co.th/ 

Drama//ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=2946&SourceNewsID=2973&Page=2, 6 ตลุาคม 
2558. 

675

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



การเหน็คุณค่าในตนเองและรูปแบบการส่ือสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Self-esteem and Communication Styles of the Undergraduate Students of Kasetsart University 
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Chalermkwan Singhwee1* 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยการเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการเห็นคุณค่าในตนเองและรูปแบบการสื่อสารของนิสิต 2) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารของนิสิตตามปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองกับรูปแบบการสื่อสารของนิสิต เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย นี เ้ป็นนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์จ านวน 681คน  สุม่ตวัอย่างแบบอย่างง่ายตามชัน้ภมูิตามระดบัชัน้ปี สถิติท่ีใช้ในการศกึษา
คือ ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับสูง และมีรูปแบบการสื่อสารแบบ                 
กล้าแสดงออก แบบก้าวร้าว แบบยอมตามและแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวอยู่ในระดบัปานกลาง 2) นิสิตท่ีมีเพศ
ตา่งกนัมีการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวแตกต่างกนั ส่วนนิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศกึษาแตกต่างกนัมีการสื่อสารทัง้    
4 แบบ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และ 3) การเห็นคณุค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
การสื่อสารแบบกล้าแสดงออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 สว่นการเห็นคณุค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบกบัการสื่อสารแบบก้าวร้าวและแบบยอมตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ABSTRACT 
The study of self-esteem and communication styles of the undergraduate students of Kasetsart 

University had the objectives; 1) to study the level of self-esteem and communication styles of students,                
2) to compare communication styles of students by personal factors, and 3) to study relationships between self-
esteem and communication styles. The samples of this study were 681 students of Kasetsart University, which 
were selected by simple random sampling and level of study proportional stratified random sampling.              
The statistic methods were used percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson’s product 
moment correlation. 

The results of this study indicated that 1) self-esteem of students was at a high level; while, assertive, 
aggressive, passive and passive-aggressive styles were at medium levels, 2) students who had difference        
in gender had difference passive-aggressive styles; while, students with different level of study had difference 
all 4 communication styles with the  statistical significant level at.05, 3) self-esteem was positively correlated with 
assertive style with the statistical significant level at .001 ; however, self-esteem was negatively correlated with 
aggressive style and passive style with the statistical significant level at .05. 

 

Keywords: Communication Styles, Self-esteem, Undergraduate Students of Kasetsart University  
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ค าน า 
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความส าคญัอย่างย่ิงในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ช่วยในการส่งต่อข้อมลูข่าวสาร

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อารมณ์ความรู้สกึ ช่วยให้เกิดความเข้าใจซึง่กันและกัน อีกทัง้ยงัช่วยในการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั นอกจากนัน้การสื่อสารยงัเป็นสิ่งสะท้อนภาพบคุลิกลกัษณะภาษาพดูและภาษาท่าทาง การ
สื่อสารท่ีดีจงึช่วยให้บคุคลตระหนกัรู้ในตนเอง พฒันาตนเองและพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลให้ดีขึน้ การสื่อสาร
ท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ การสง่ข้อมลูข่าวสารท่ีผิดพลาดท าให้เกิดความขดัแย้ง ซึง่อาจน าไปสูค่วามก้าวร้าวรุนแรงได้   

ปัญหาการสื่อสารท่ีไม่เหมาะสม เช่น การสื่อสารแบบก้าวร้าวอาจน าไปสู่ปัญหาความรุนแรง การท าร้าย
ร่างกายกนัของวยัรุ่น นกัเรียน นกัศกึษา ซึง่อาจรุนแรงจนได้รับอนัตรายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินตามมาได้  จาก
รายงานภาวะสงัคมไทยไตรมาสสอง ปี 2558 พบพฤติกรรมความรุนแรงในคดีท าร้ายร่างกายมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้โดย
พบวา่ มีคดีอาญาท่ีเกิดขึน้และมีการรับแจ้งเหตทุัง้สิน้ 83,287 คด ีโดยมีรูปแบบคดียาเสพติดมีสดัสว่นมากท่ีสดุร้อยละ 
77.3 และคดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้ง 6,550 คดี ซึง่คดีท าร้ายร่างกายมีสดัส่วนมากท่ีสดุถึงร้อยละ 55.3 (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558: 10-13) แนวโน้มความก้าวร้าวนีส้่วนหนึ่งมาจากพืน้ฐาน
ความก้าวร้าวของบคุคลท่ีอาจแสดงออกมาในรูปแบบของการสื่อสารแบบก้าวร้าว  

การสื่อสารแบบยอมตามผู้อื่น เป็นรูปแบบการแสดงออกของบคุคลท่ีไมก่ล้าปกป้องรักษาสิทธ์ิของตนเอง อาจ
น าไปสูพ่ฤติกรรมการคล้อยตามกลุม่เพ่ือน เช่น การสบูบหุร่ี ดื่มเหล้า การใช้ยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสมัพนัธ์อย่างไม่
ปลอดภยั จากสถิติของกระทรวงสาธารณสขุ พบปัญหาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ในวยัรุ่นอายุ 15 - 24 ปี เพ่ิมขึน้
จากร้อยละ 21.6 ในพ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 23.7 ในพ.ศ. 2554 ปัญหาการสบูบุหร่ีของวยัรุ่นมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้เป็น
ร้อยละ 22.4 นอกจากนัน้วยัรุ่นยงัมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบการตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นไทยในช่วง 14 ปีท่ีผ่านมาเพ่ิม
สูงขึน้ 1.4 เท่าใน พ.ศ. 2556  นอกจากนัน้ยังพบปัญหาวยัรุ่นท าแท้งปีละ 300,000 คน และอตัราโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ในวยัรุ่นอายุ 15 - 24 ปี เพ่ิมสงูขึน้เกือบ 2 เท่า จาก 46.2 ใน พ.ศ. 2547 เป็น 95 ต่อประชากร 100,000 คน 
ใน พ.ศ. 2556 (ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสขุ, 2557: 6-7) ซึง่กลุ่มเพ่ือนเป็นอิทธิพลหนึ่งท่ีจะชกั
น าไปในทางท่ีไมด่ี แตส่ว่นท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การท่ีวยัรุ่นยอมตามไมก่ล้าปฏิเสธตอ่สิ่งยัว่ยทุ าให้มีแนวโน้มเสี่ยงท่ีจะเกิด
ปัญหาในกลุม่วยัรุ่นได้ 

เยาวชนเป็นเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีส าคญัท่ีจะเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศในอนาคต การพฒันาศกัยภาพ
การสื่อสารมีความส าคญัอย่างย่ิงตอ่เยาวชน สถาบนัอดุมศกึษามีสว่นส าคญัในการพฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการสื่อสาร
ท่ีดี อย่างไรก็ตามผลการศึกษาส่วนใหญ่ยงัพบว่า นิสิตนกัศึกษาในระดบัอดุมศึกษายงัมีพฤติกรรมไม่กล้าแสดงออก 
อาทิ การศกึษาของ อภิญญา ทหราวานิช (2553) ซึง่ศกึษาการแก้ปัญหานกัศกึษาท่ีมีพฤติกรรมขาดการกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมในชัน้เรียน และพักตร์วิภา เอือ้อมรวนิช (2554) พบว่า นักศึกษาไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้า
ซักถาม และมีพฤติกรรมการเงียบในชัน้เรียน  และสอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนิสิต
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า “นิสิตส่วนใหญ่ ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในห้องเรียน หรือในท่ีสาธารณะ นิสิตไม่กล้า
ตอบค าถามในห้องเรียน” (เฉลิมขวญั  สิงห์วี และคณะ, 2558) ซึง่แสดงให้เห็นว่านกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษารวมถึง
นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ส่วนหนึ่งท่ีมีรูปแบบการสื่อสารไม่กล้าแสดงออก ผู้ วิจัยจึงสนใจศกึษาพฤติกรรมการ
สื่อสารและการกล้าแสดงออกของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจและหาแนวทางในการพัฒนา
สื่อสารท่ีเหมาะสมของนิสติตอ่ไป แนวคิดการสื่อสารระหวา่งบคุคลของ Jakubowski and Lange : 81-92 (1976 cited in 
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Peneva and  Mavrodieva, 2013) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาการกล้าแสดงออก ซึง่ต่อมา Williams and Carey 
(2003) ได้ศกึษาและพฒันารูปแบบการสื่อสาร เป็น 4 รูปแบบ คือ1) การสื่อสารแบบกล้าแสดงออก 2) การสื่อสารแบบ
ยอมตาม  3) การสื่อสารแบบก้าวร้าว และ 4) การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าว ซึง่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้

ปัจจัยท่ีสมัพันธ์กับการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง Rosenberg (1979: 93-98) 
กล่าวถึงการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นการประเมินตนเองทัง้ทางบวกและทางลบท่ีน าไปสู่การยอมรับนับถือตนเอง ส่วน 
Coopersmith (1981: 5 -10) มองว่าบุคคลพิจารณาและเห็นคณุค่าตนเองตามความรู้สกึได้แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ด้านความส าคญั เป็นการท่ีบุคคลได้รับการยอมรับการมีคณุค่า การเป็นท่ีรักของบุคคลอื่น 2) ด้านความสามารถ 
เป็นการรับรู้ศกัยภาพในการกระท าของตนเอง 3) ด้านอ านาจ เป็นการท่ีบุคคลมีความเช่ือมัน่ในอ านาจแห่งตนว่าสามารถ
กระท าสิ่งต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการและมีอิทธิพลต่อผู้ อื่น และ 4) ด้านคุณธรรม เป็นการรับรู้ตนเองด้าน
จริยธรรม ค่านิยม ความคิดและพฤติกรรมท่ีดี ผู้ ท่ีเห็นคณุค่าในตนเองสงูจะเคารพในตนเองและผู้อื่น สามารถปฏิเสธและ
แสดงออกความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม (ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, 2558) ส่วนการศึกษาของ Shimizu, Kubota,  
Mishima and Nagata (2003) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการเห็นคณุค่าในตนเองกบัการกล้าแสดงออก พบว่าการเห็น
คณุค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการกล้าแสดงออก ดงันัน้ ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาการเห็นคณุค่าในตนเองและ
รูปแบบการสื่อสารของนิสิตซึง่จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการสง่เสริมและพฒันาการนิสิต และวยัรุ่นกลุม่อื่นตอ่ไปได้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้การศกึษา คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีการศกึษา 2557  จ านวน 27,117คน (ส านกั
ทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557) ก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยค านวณจากสตูรของ 
Yamane (1973 อ้างในบุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2547) โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน .04 เพ่ือขยายขนาด
กลุม่ตวัอย่างและเพ่ิมโอกาสการเป็นตวัแทนของกลุม่ประชากร 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ในการศึกษาครัง้นีไ้ม่ควรน้อยกว่า 611 คน สุ่มตวัอย่าง
แบบแบ่งชัน้ภูมิตามสดัส่วนกลุ่มคณะในมหาวิทยาลยั(Proportional Stratified Random Sampling) สุ่มตวัอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากรายช่ือนิสิตตามกลุ่มคณะให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการ
ทัง้นีเ้พ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ในการเก็บข้อมลูจึงมีการเก็บข้อมูลเกินทัง้สิน้ 700 ชุด ภายหลงัการ
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมลูได้ทัง้สิน้ 681 ชดุ ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีท้ัง้สิน้ 681 คน  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจยัสว่นบคุคล ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุชัน้ปี และคณะท่ีศกึษา 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเห็นคณุค่าในตนเองโดยสร้างจากแนวคิดของ Coopersmith (1981: 5-

10) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความส าคัญ 2) ด้าน
ความสามารถ 3) ด้านอ านาจ และ 4) ด้านคณุธรรม  

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการสื่อสาร ซึง่สร้างขึน้จากแนวคิดของ Williams and Carey (2003) 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 4 รูปแบบได้แก่ 1) การสื่อสารแบบกล้าแสดงออก 2) การ
สื่อสารแบบยอมตาม 3) การสื่อสารแบบก้าวร้าว และ 4) การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าว  
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เก็บข้อมลูระหวา่งเดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2558  โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีได้จากการสุ่ม
ตามจ านวนท่ีได้จากการค านวณกลุม่ตวัอย่าง มีการชีแ้จงวิธีการตอบแบบสอบถามให้นิสิตกลุ่มตวัอย่างตอบด้วยตนเอง มี
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนรวบรวมมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติท่ีใช้ในการศกึษาคือ ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test, F-test และ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามกบันิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน
แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่
แบบสอบถามการเห็นคณุคา่ในตนเองเท่ากบั .818 และ คา่ความเช่ือมัน่แบบสอบถามรูปแบบการสื่อสารเท่ากบั .751 
 

ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการเหน็คุณค่าในตนเองและรูปแบบการส่ือสารของนิสิต 

  นิสิตกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.9) เป็นเพศชาย (ร้อยละ 42.1)  ส่วนใหญ่มีชัน้ปีท่ี
ศกึษาอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 (ร้อยละ 31.7)  ชัน้ปีท่ี 2 (ร้อยละ29.3) ชัน้ปีท่ี 3 (ร้อยละ20.9)  และชัน้ปีท่ี 4 (ร้อยละ 18.1) 
นิสิตมีกลุ่มอายุ 18 ปี (ร้อยละ 16.6)  19 ปี (ร้อยละ 44.2) อายุ 20 ปี (ร้อยละ 18.4) และอายุ 21 ปีขึน้ไป (ร้อยละ 
20.8) อยู่ในกลุม่สายคณะสงัคมศาสตร์ (ร้อยละ 55.8) ประกอบด้วย คณะสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศกึษาศาสตร์
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ร้อยละ 44.2) ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ ประมง เกษตร วนศาสตร์ และอตุสาหกรรมเกษตร 
  

 Table 1   Mean ( x ), standard deviation (S.D.) and level of variables 

 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การเห็นคณุค่าในตนเองโดยรวมอยู่ในระดบัสงู ( x  = 3.02) ด้านความส าคญั อยู่ใน
ระดบัสูง ( x  = 3.09)  รองลงมาด้านคณุธรรม อยู่ในระดบัสงู ( x  = 3.03) และด้านความสามารถ อยู่ในระดบัสูง ( x  = 
3.02) สว่นด้านอ านาจ อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.93) และ พบวา่รูปแบบการสื่อสารของนิสิต แบบยอมตาม อยู่ในระดบั
ปานกลาง ( x  = 2.83)  การสื่อสารแบบกล้าแสดงออก อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.77)  สว่นการสื่อสารแบบยอมตามแฝง
ความก้าวร้าว อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.48)  และการสื่อสารแบบก้าวร้าว อยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.39)  
 

ส่วนที่ 2 การเปรียบเทยีบรูปแบบการส่ือสารของนิสิตที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า นิสิตท่ีมีเพศต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าว
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบว่านิสิตเพศชาย ( x  = 2.55) มีรูปแบบการสื่อสารแบบ
ยอมตามแฝงความก้าวร้าวสงูกว่านิสิตเพศหญิง ( x = 2.42)  ส่วนนิสิตท่ีมีเพศต่างกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้า
แสดงออก แบบก้าวร้าว และแบบยอมตามไมแ่ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   

Variables x  S.D. Level Variables x  S.D. Level 
Total Self-esteem 3.02 .31 High Communication Styles   
- Feeling of Significance 3.09 .40 High  - Assertive Style 2.77 .37 Medium 

- Feeling of Competence 3.02 .39 High  - Aggressive Style 2.39 .42 Medium 

- Feeling of Power 2.93 .33 Medium  - Passive Style 2.83 .39 Medium 

- Feeling of Virtue 3.03 .36 High  - Passive-Aggressive Style 2.48 .49 Medium 
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Table  2   t-test and p-value of communication styles by personal factors 
Personal Factors Assertive Style Aggressive Style  Passive Style Passive-Aggressive Style 

t P t P t P T P 
Sex 1.05 .295 .96 .336 -.17 .865 3.33 .001** 
Discipline -1.87 .061 -1.67 .095 .53 .594 -2.32 .021* 
Note: * P < .05 ** P < .01 
 นิสิตท่ีศึกษาอยู่ในกลุ่มคณะต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก แบบก้าวร้าว และ
แบบยอมตามไมแ่ตกตา่งกนั ยกเว้นนิสิตท่ีศกึษาอยู่ในกลุ่มคณะท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตาม
แฝงความก้าวร้าวแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่นิสิตท่ีอยู่ในกลุม่คณะสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร์ ( x = 2.52) มีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวสงูกวา่กลุม่คณะวิทยาศาสตร์

ประยกุต์ ( x = 2.43) 
  

Table  3   F-test and p-value of communication styles by personal factors 
Personal Factors Assertive Style Aggressive Style  Passive Style Passive-Aggressive Style 

F P F P F P F P 
Level of Study 6.45 .000*** 3.13 .025* 4.01 .008** 2.71 .045* 
Age 3.18 .023* 1.21 .307 1.37 .252 1.29 .276 
Note: * P < .05, ** P < .01 and *** P < .001 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า นิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศึกษาต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกต่างกัน 
(p< .001) โดยนิสิตชัน้ปีท่ี 3 ( x = 2.99) มีค่าเฉลี่ยสงูสดุต่างจากชัน้ปีท่ี 1 ( x = 2.74) ชัน้ปีท่ี 2 ( x = 2.77) และ
ชัน้ปีท่ี 4 ( x = 2.77) นิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศกึษาตา่งกนัมีการสื่อสารแบบยอมตามแตกต่างกนั (p < .01) พบว่า นิสิตชัน้ปี
ท่ี 3 ( x = 2.63) มีคา่เฉลี่ยการสื่อสารแบบยอมตามต ่ากวา่ชัน้ปีท่ี 1 ( x = 2.83) ชัน้ปีท่ี 2 ( x = 2.86) และชัน้ปีท่ี 
4 ( x = 2.83)   นิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศกึษาต่างกนัมีการสื่อสารแบบก้าวร้าวแตกต่างกนั (p< .05) โดยนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มี
คา่เฉลี่ยการสื่อสารแบบก้าวร้าว( x = 2.35) ต ่ากว่าชัน้ปีท่ี 2 ( x = 2.47) ชัน้ปีท่ี 3 ( x = 2.45) และชัน้ปีท่ี 4 ( x

= 2.43)    และการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวแตกต่างกนั (p< .05) โดยพบว่านิสิตชัน้ปีท่ี 3 มีค่าเฉลี่ย
การสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าว ( x = 2.39) ต ่ากวา่ชัน้ปีท่ี 1 ( x = 2.45)  ชัน้ปีท่ี 2 ( x = 2.57) และชัน้
ปีท่ี 4 ( x = 2.52)     
 นิสิตท่ีมีอายุต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบก้าวร้าว แบบยอมตาม และแบบยอมตามแฝงความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างกนั ยกเว้นนิสิตท่ีมีอายุต่างกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกแตกต่างกนั (p< .05) โดย 
นิสิตอาย ุ21 ปี  ( x = 2.85) มีคา่เฉลี่ยสงูกวา่ นิสิตอาย1ุ8 ปี  ( x = 2.77)  อาย1ุ9 ปี  ( x = 2.73) และ อาย ุ20 ปี ( x = 
2.77)  
 

 ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเหน็คุณค่าในตนเองกับรูปแบบการส่ือสารของนิสิต 
จากตารางท่ี 4 พบวา่การเห็นคณุคา่ในตนเองโดยรวมและรายด้านมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการสื่อสารแบบ

กล้าแสดงออก (p< .001) มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .470 ส่วนการเห็นคุณค่าในตนเองโดยรวมมี
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ความสมัพนัธ์ทางลบกบัการสื่อสารแบบก้าวร้าว (p< .05) มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.082  การเห็นคณุค่าใน
ตนเองโดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการสื่อสารแบบยอมตาม (p< .001)  มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั -.159 
และการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยรวมและรายด้านไมม่ีความสมัพนัธ์กบัการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าว  
 
Table 4 Correlation  coefficiency between  self-esteem and communication styles  

Self-esteem 

Communication Styles 
Assertive Style Aggressive Style  Passive Style Passive-Aggressive Style 

r P r P r P r P 
Feeling of Significance .384*** .000 -.075 .051 -.113** .003 -.072 .062 
Feeling of 
Competence 

.410*** .000 -.120** .002 -.191*** .000 -.071 .065 

Feeling of Power .359*** .000 -.001 .989 -.087* .023 .045 .246 
Feeling of Virtue .396*** .000 -.075* .049 -.113** .003 -.052 .174 
Total Self-esteem .470*** .000 -.082* .032 -.159*** .000 -.047 .217 
Note: * P < .05, ** P < .01 and *** P < .001 
 

การอภิปราย 
การเห็นคณุคา่ในตนเองของนิสิตอยู่ในระดบัสงู โดยการเห็นคณุค่าในตนเองรายด้าน ได้แก่ ด้านความส าคญั 

ด้านความสามารถ และด้านคณุธรรมอยู่ในระดบัสงู ทัง้นีเ้ป็นเพราะนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลยั อาทิ กิจกรรมเสริมสร้าง
สมรรถนะ กิจกรรมพฒันาคณุธรรม กิจกรรมเพ่ือสงัคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม 
(กองกิจการนิสิต, 2558) ส่วนการเห็นคณุค่าในตนเองในด้านอ านาจอยู่ในระดบัปานกลางทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนิสิต
ยังอยู่ในวัยเรียน ยังขาดการยอมรับจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง อีกทัง้ยังขาดประสบการณ์ในการ
ตดัสินใจเร่ืองส าคญัมากนกั จงึท าให้การเห็นคณุคา่ในตนเองด้านอ านาจอยู่ในระดบัปานกลาง 

นิสิตมีรูปแบบการสื่อสารแบบก้าวร้าว อยู่ในระดบัปานกลางค่อนข้างต ่า ทัง้นีเ้ป็นเพราะนิสิตได้รับการ
อบรมให้แสดงออกด้วยความสุภาพเรียบร้อย รู้จักการควบคุมอารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิเคราะห์ท่ี
กล่าวถึงความก้าวร้าวเป็นสญัชาตญาณในตวัมนุษย์  เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาด้านมโนธรรมส านึกจะสามารถ
ควบคุมการแสดงความก้าวร้าวท่ีไม่เหมาะสมได้ (ศรีเรือน  แก้วกงัวาล, 2554) นิสิตมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอม
ตามแฝงความก้าวร้าวอยู่ในระดบัปานกลาง เป็นลกัษณะท่ีมีความก้าวร้าวแต่ไม่กล้าแสดงออกต่อผู้ อื่นอาจเลือก
แสดงออกภายหลงั หรืออาจแสดงออกในรูปของการใช้กลไกทางจิต เช่น การซดัโทษ การโยนความผิดให้ผู้อื่น การ
ย้ายอารมณ์ความก้าวร้าวไปยังสิ่งอื่น เป็นต้น (ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2554)  นิสิตมีการสื่อสารแบบยอมตามอยู่ใน
ระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่ได้รับการอบรมขัดเกลาให้เป็นคนดี ว่านอนสอนง่าย และเกิดการ
คล้อยตามผู้อื่นได้ง่าย ท าให้นิสิตไม่กล้าแสดงออก ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ Singhal and Nagao (1993) ได้
ศกึษาเปรียบเทียบการกล้าแสดงออกระหว่างนกัศกึษาญ่ีปุ่ นกบัสหรัฐอเมริกา พบว่านกัศกึษาญ่ีปุ่ นมีระดบัการกล้า
แสดงออกน้อยกวา่นกัศกึษาสหรัฐอเมริกา เน่ืองมาจากสงัคมวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นจะเน้นการรวมกลุ่ม (Collectivistic 
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Culture) ขณะท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นวฒันธรรมเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualistic Culture) รูปแบบการ
สื่อสารแบบกล้าแสดงออกอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากมหาวิทยาลยัได้มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ เรียนกล้า
คิด กล้าแสดงออกมากขึน้ เช่น การส่งเสริมทกัษะการพูดในท่ีชุมชน ทักษะการเป็นผู้น า ทกัษะมนุษยสมัพนัธ์ และ
ทักษะการน าเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา ทหราวานิช (2553) ซึ่งศึกษากระบวนการกลุ่มและกิจกรรมท าให้
นกัศกึษามีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกเพ่ิมมากขึน้ทัง้ด้านการการพูด การกระท า และแสดงความคิดเห็น   

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 นิสิตท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคลตา่งกนัมีรูปแบบการสื่อสารแตกต่างกนั 
นิสิตท่ีมีเพศตา่งกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก แบบยอมตาม แบบก้าวร้าวไมแ่ตกต่างกนั ทัง้นีอ้าจ

เน่ืองมาจากนิสิตทัง้ชายและหญิงได้รับการขดัเกลาพฤติกรรมการแสดงออกให้แสดงออกอย่างเหมาะสม สว่นนิสิตท่ีมีเพศ
ตา่งกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวแตกต่างกนั (p< .001) โดยพบว่านิสิตชายมีรูปแบบการยอม
ตามแฝงความก้าวร้าวมากกว่านิสิตหญิง สอดคล้องกบั Eagly and Steffen (1986) ได้สงัเคราะห์งานวิจยัจากฐานข้อมลู 
PsycINFO ตัง้แต่ปี 1967-1983 พบว่า เพศชายจะมีความก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิง และเป็นความก้าวร้าวทางร่างกาย 
โดยการใช้ก าลังมากกว่าเพศหญิง ซึ่งความก้าวร้าวนัน้ไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมท าให้ต้องซ่อนแฝงความก้าวร้าวไว้  
ในขณะท่ีเพศหญิงมีการแสดงออกความก้าวร้าวในลกัษณะค าพดูซึง่เป็นท่ียอมรับของสงัคมได้มากกวา่  

นิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศึกษาต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกต่างกัน (p< .001) โดยนิสิตชัน้ปีท่ี 3      
( x = 2.99) มีค่าเฉลี่ยมากกว่าชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที่ 4 อาจเนื่องมาจากนิสิตชัน้ปีที่ 3 ได้รับการพฒันาทัง้จาก

กิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท าให้กล้าแสดงออกมากขึน้ (กองกิจการนิสิต, 2558)  สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Amicone and Miller (2015) ที่ศึกษาพบว่านกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 จะกล้าแสดงออกมากกว่า
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4  และสอดคล้องกบัการศึกษาของ Eldeeb, Eid and Eldosoky(2014) ที่ศึกษาพบว่า นกัศึกษา
พยาบาลชัน้ปีที่ 4 จะมีการกล้าแสดงออกน้อยกว่านกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 อาจเนื่องมาจากนิสิตชัน้ปีที่ 4 ต้องปรับตวัส าหรับ
การจบการศกึษาและออกไปสูโ่ลกของการท างานท่ียงัไมคุ่้นเคยท าให้มีการกล้าแสดงออกน้อยกวา่  

นิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศึกษาต่างกนัมีการสื่อสารแบบยอมตามแตกต่างกนั (p< .01) พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี 3 ( x = 
2.63) มีค่าเฉลี่ยของการสื่อสารแบบยอมตามต ่าที่สดุซึ่งสอดคล้องกบัข้อมลูของการกล้าแสดงออกพบว่า เมื่อนิสิตกล้า
แสดงออกมากขึน้ การยอมตามจะลดลง ซึ่งต่างจากนิสิตชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที่ 4 ที่จะมีการกล้าแสดงออกน้อย
กวา่จึงแสดงลกัษณะยอมตามมากกวา่ 

สว่นนิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศกึษาต่างกนัมีการสื่อสารแบบก้าวร้าวแตกต่างกนั (p< .05) โดยนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีค่าเฉลี่ย
การสือ่สารแบบก้าวร้าวต ่าที่สดุ  ขณะที่ชัน้ปีที่ 2 ชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 การสือ่สารแบบก้าวร้าวมากกวา่ อาจเนื่องมาจากนิสติชัน้
ปีที่ 1 เพิ่งก้าวเข้ามาสูร่ะบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาต้องมีการปรับตวัสงูตอ่รุ่นพี่และครูอาจารย์จึงต้องมีความนอบน้อมถ่อม

ตน ยงัไม่กล้าแสดงความก้าวร้าวออกมาให้เห็น ส่วนนิสิตท่ีมีชัน้ปีท่ีศึกษาต่างกันมีการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความ
ก้าวร้าวแตกต่างกัน (p<.05) โดยพบว่านิสิตชัน้ปีที่ 3 มีการสื่อสารแบบแฝงต ่าที่สดุ สอดคล้องกับการสื่อสารแบบกล้า
แสดงออกนิสติชัน้ปีที่ 3 ได้รับการฝึกฝนพฒันาการกล้าแสดงออกจึงสามารถแสดงออกถึงความรู้สกึได้โดยตรง โดยไม่ต้องแฝง
ความรู้สกึไว้ จึงท าให้มีการสือ่สารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวน้อยกวา่ชัน้ปีที่ 1 ชัน้ปีที่ 2 และชัน้ปีที่ 4  

นิสิตท่ีมีอายตุา่งกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกต่างกนั (p<.05) โดยพบว่านิสิตท่ีมีอายุเพ่ิมขึน้
จะมีการสื่อสารแบบกล้าแสดงออกสงูขึน้ เน่ืองจากนิสิตมีวฒิุภาวะและพฒันาการท่ีสงูขึน้ตามวยั กอปรกบัการได้รับ
การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกจากการเรียนและกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
เสริมสร้างศกัยภาพนิสิต ภาวะผู้น า การสื่อสาร การกล้าแสดงออกและคณุธรรมจริยธรรม (กองกิจการนิสิต, 2558)  
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ส่วนนิสิตท่ีมีอายุต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตาม แบบก้าวร้าว และแบบยอมตามแฝงความ
ก้าวร้าวไม่แตกต่างกัน โดยรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามมีทิศทางท่ีลดลงเมื่อมีอายุเพ่ิมมากขึน้ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะเมื่อการพฒันาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกเพ่ิมมากขึน้จะสง่ผลการสื่อสารแบบยอมตามมีแนวโน้มลดลง  

นิสิตท่ีศกึษาในกลุม่คณะต่างกนัมีรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวแตกต่างกนั (p< .05)  
โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของนิสิตในกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( x = 2.52) สูงกว่านิสิตกลุ่มคณะ

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ( x = 2.43) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนิสิตท่ีอยู่ในกลุ่มคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็น
ศาสตร์ท่ีมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลท่ีหลากหลายท าให้ต้องปรับตวั และควบคมุความรู้สกึไว้ไม่แสดงออกมา ส่วน
นิสิตท่ีอยู่ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และคณะวิศวกรรม 
เป็นต้น ซึง่จะมีลกัษณะงานท่ีต้องปฏิบตัิในห้องทดลอง หรือการท างานเฉพาะท่ีมีความเก่ียวข้องกบับคุคลน้อยกวา่ 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2 การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบการสื่อสารของนิสิต 
การศึกษาพบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองมีความสมัพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารแบบกล้าแสดงออก (p<       

.001)  ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากการที่นิสิตรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า มีความส าคญั มีความสามารถจะท าให้เกิดการยอมรับ
เช่ือมั่นในตนเอง เคารพและรักษาสิทธิของตนเอง กล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็น ความต้องการของตนเองอย่าง
ตรงไปตรงมา ตลอดจนรู้จักปฏิเสธได้อย่างเหมาะสม ซึง่เป็นคณุลกัษณะท่ีดี สอดคล้องกับการศกึษาของ Shimizu, 
Kubota,  Mishima and Nagata (2003) ท่ีศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองกับการกล้า
แสดงออก พบวา่การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการกล้าแสดงออก 

การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการสื่อสารแบบยอมตาม (p<.001)  ทัง้นีเ้น่ืองจากการท่ี
นิสิตมีการเห็นคณุค่าในตนเองจะท าให้นิสิตมีความเป็นตวัของตวัเอง เคารพความคิดเห็นของตนเอง ไม่คล้อยตาม
หรือถกูชกัจงูได้ง่าย จงึท าให้การสื่อสารแบบยอมตามลดลง สอดคล้องกบั ธีรพฒัน์ วงศ์คุ้มสิน (2558) ท่ีกล่าวว่าคน
ท่ีเห็นคณุคา่ในตนเองสงูจะมีความมัน่คงทางอารมณ์ สามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้ดี กล้าคิดกล้า
แสดงออก สามารถเข้าสงัคมและท างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 การเห็นคณุค่าในตนเองมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัการสื่อสารแบบก้าวร้าว (p< .05)  ทัง้นีเ้น่ืองจากการท่ี
นิสิตมีการเห็นคณุคา่ในตนเองจะเป็นคนท่ีมีเหตมุีผล ตระหนกัรู้และยอมรับในตนเองและผู้อื่น มีความเคารพในสิทธิ
ของตนเองจะเคารพสิทธิของผู้อื่น จงึสามารถเลือกรูปแบบการสื่อสารและแสดงออกได้โดยไม่ต้องก้าวร้าว สอดคล้อง
กับ ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน (2558) ท่ีกล่าวถึงผู้ ท่ีมีการเห็นคุณค่าในตนเองต ่าว่ามกัแสดงออกถึงความก้าวร้าว ชอบ
เอาชนะผู้อื่น เห็นแก่ตวั ชอบโยนความผิดไปให้ผู้อื่น เพ่ือชดเชยคณุคา่ในตนเอง 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
การศึกษารูปแบบการสื่อสารสมัพันธ์ระหว่างบุคคลนัน้ยังไม่มีผู้ ท่ีศึกษารูปแบบการสื่อสารลักษณะนีใ้น

ประ เทศไทย  การศึ กษาค รั ้ง นี ้จ ะช่ วย ใ ห้ เ กิ ดความเ ข้ า ใจใน รู ปแบบการสื่ อสารต่ างๆของ นิ สิ ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารสัมพันธ์ให้เป็น
รูปแบบการสื่อสารท่ีเหมาะสม จากผลการวิจยัครัง้นี ้พบว่า รูปแบบการสื่อสารทัง้ 4 แบบของนิสิตอยู่ในระดบัปาน
กลาง จงึควรอย่างย่ิงท่ีจะพฒันารูปแบบการสื่อสารให้มีทิศทางท่ีชดัเจนและมีรูปแบบการสื่อสารท่ีมีความเหมาะสม 
ดงันี ้
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 รูปแบบการสื่อสารแบบก้าวร้าวเกิดจากพลงัแรงขบัความต้องการสญัชาตญาณภายในของบุคคล ควรท่ีจะ
ได้รับการขดัเกลาให้ตระหนกัรู้พลงัภายในและสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ ฝึกการรับรู้ความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น เคารพสิทธิผู้ อื่น รู้จักคิดก่อนท า ส่วนรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามแฝงความก้าวร้าวนัน้ เป็นการท่ีบุคคล
ควบคุมความต้องการหรือความก้าวร้าวของตนเองไม่ให้แสดงออกภายใต้การควบคุมของสงัคม แต่เบ่ียงเบนการ
แสดงออกไปในรูปแบบอื่น ซึ่งถือว่าเป็นการระงับยับยัง้เพียงชั่วคราว และรอจังหวะเวลาในการแสดงออกถึงความ
ก้าวร้าวภายหลงั ดงันัน้บุคคลที่เก่ียวข้องกบันิสิตและเยาวชนควรหาแนวทางในการพฒันาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสื่อสารให้นิสิตไวต่อความรู้สกึของตนเอง สามารถเลือกแสดงออกพฤติกรรมท่ีสร้างสรรค์ และเป็นท่ียอมรับของ
สงัคม ไมเ่ป็นการเก็บกดความรู้สกึท่ีไมเ่หมาะสมไว้ในใจ 

รูปแบบการสื่อสารแบบยอมตาม เกิดจากการควบคุมก ากับจากครอบครัวและสังคมมากเกินไป ท าให้
บคุคลไมต่ระหนกัรู้ถึงความต้องการของตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ท าให้ถูกเอาเปรียบได้ง่าย ดงันัน้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง
กบันิสิตควรหาแนวทางในการพฒันาหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารแบบยอมตามไปสู่การสื่อสารกล้าแสดงออก
ท่ีเหมาะสมมากขึน้ 

การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมคือ การสื่อสารแบบกล้าแสดงออก สถานศกึษาและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ควรส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารแบบกล้าแสดงให้กับนิสิตและเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมทัง้ในชัน้เรียนและกิจกรรม
เสริมหลกัสตูร โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเสนอตวัแบบ การใช้สถานการณ์จ าลองและแสดงบทบาทสมมติ เทคนิค 
I-Message ในการสื่อความเพ่ือบอกความรู้สึกและความต้องการ และการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเพ่ือพัฒนาการ
สื่อสารในรูปแบบการกล้าแสดงออกของนิสิต 

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับรูปแบบการ
สื่อสารแบบกล้าแสดงออก นอกจากนัน้แล้วการเห็นคุณค่าในตนเองยังมีความสมัพันธ์ทางลบกับการสื่อสารแบบ
ก้าวร้าวและการสื่อสารแบบยอมตาม ดงันัน้จึงควรอย่างย่ิงท่ีจะพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองให้เพ่ิมขึน้ในนิสิต 
โดยการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือพฒันาการเห็นคณุค่าในตนเองของนิสิต และการส่งเสริม
ให้นิสิตประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้นิสิตรู้จกัใช้ค าพูดทางบวกกบัตนเอง มีความเป็นตวัของตวัเอง
และพึง่ตนเองได้ การเสนอตวัแบบทางสงัคมท่ีเห็นคณุค่าในตนเอง จะช่วยให้นิสิตตระหนกัรู้ในจุดเด่นของตนเอง อนั
น าไปสู่การพัฒนาศกัยภาพ และการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งจะช่วยพัฒนารูปแบบการสื่อสารท่ีกล้าแสดงออกของ
เยาวชนตอ่ไป 
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การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก 
Study of French language’s curriculum of Higher Education in the Global Community 

 
วิริยา หล้าเพชร1* 

Wiriya Lahpetch1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส ระดับอุดมศึกษาในประชาคมโลก เป็นการวิจัย      
เชิงส ารวจ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส    
ในฐานะภาษาต่าง ประเทศจาก 10 ประเทศทัว่โลก ทัง้นี ้โดยการศกึษาวตัถุประสงค์ รายวิชาของหลกัสตูร และ
จดุมุง่หมายในการเรียนตามบริบทของสงัคม และน ามาเปรียบเทียบกบัหลกัสตูรของประเทศไทย สรุปผลการวิจยั
ดังนี ้1) หลักสูตรในแต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความรู้       
ด้านวิชาการ 2) สาระรายวิชามีความคล้ายคลึงกันคือ มุ่งเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน วรรณคดี และ
วฒันธรรม มากกว่ารายวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานอาชีพ 3) จุดมุ่งหมายในการเรียนเมื่อศึกษาจากบริบททาง
สงัคมจะแตกตา่งกนัไป ประเทศในแถบอเมริกาเน้นด้านฝร่ังเศสศกึษา ส่วนประเทศในเอเชียเน้นการศกึษาภาษา
และวรรณคด ีและการศกึษาส าหรับจดุประสงค์เฉพาะ  

 
ABSTRACT 

 This research deals with teaching/learning French as a foreign language. It covers, in view of 
analysis, the study of university curriculum in French language on the teaching of French in several 
countries around the world. The analysis of this research leads us to reflect on the objective of 
curriculum, the content of the courses and the imperative for appropriate goals for learners as well as 
current needs. The results are presented :  1)  According to our study, university curricula in most 
higher education institutions aim to provide learners with the necessary knowledge of language skills 
and knowledge about French culture. 2) As regards content, courses are mainly organized around 
grammatical rules and particularities, the functioning of the language, vocabulary and expressions, 
structures and rules for the pronunciation. 3) Responding to social requirements and needs, each 
continent have own purpose of French’s learning.  
 
 

 
Key Words: learning French, teaching French, French curriculum 
* Corresponding author; e-mail address: jpoussine@hotmail.fr 
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บทน า 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อสื่อสาร ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล ซึ่งเป็นภาษานานาชาติ     

ท่ีใช้ในการสื่อสารกนัอย่างแพร่หลาย ภาษาองักฤษยังเข้ามามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย  
ทัง้ในชีวิตประจ าวนัและในการท างาน อย่างไรก็ตาม โลกยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพียงภาษา
เดียวนัน้ อาจจะไมเ่พียงพอ การรู้ภาษาตา่งประเทศมากกวา่หนึง่ภาษา จะท าให้เกิดการรับรู้ข่าวสาร ข้อมลูต่าง ๆ 
ได้มากขึน้ ภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัภาษาหนึ่งในโลก โดยมีประชากรผู้ ใช้เป็นจ านวนมากทั่วทุก
ทวีป ในหลาย ๆ ประเทศ ภาษาฝร่ังเศสใช้เป็นภาษาราชการ ภาษาท่ีสอง  ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
นอกจากนีภ้าษาฝร่ังเศสยังเป็นภาษาท่ีมีบทบาทส าคญัด้านต่าง ๆ ในองค์กรระดบันานาชาติ จึงมีความจ าเป็น
อย่างย่ิงท่ีควรจะมีการพฒันาการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสให้มีความก้าวหน้าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลก และเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน า องค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการประกอบอาชีพ
เพ่ือการพฒันาตนเองและสงัคม 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากการท่ีประเทศต่าง ๆ ในโลกมีความต้องการในติดต่อสื่อสารกันมากขึน้ ท าให้ภาษาต่างประเทศมี
ความส าคญัเป็นอย่างย่ิง ประเทศไทยต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศหลาย
ภาษา สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาหลายแห่งในประเทศไทยได้มีหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส 
งานวิจยันี ้ต้องการศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสระดบัอดุมศกึษาจากประเทศต่าง  ๆ ในโลก 
โดยการศกึษาจากเอกสาร เวบ็ไซต์ เพ่ือวิเคราะห์จากวตัถุประสงค์ของหลกัสตูร สาระรายวิชา และเป้าหมายของ
การ เ รี ยนการสอน  หลังจากนั น้ น า ข้ อมูล ท่ี ไ ด้ รับมา เป รียบ เ ทียบ กับหลักสูตรภาษาฝ ร่ั ง เศส ใน
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ทัง้นี ้ข้อมลูตา่ง ๆ สามารถใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศสให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมทัง้ยังเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย      
ในตา่งประเทศอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส ารวจหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศท่ีจดัการเรียนการสอน

ในประเทศตา่ง ๆ ในโลก 
2. เพ่ือศกึษาวตัถุประสงค์ รายวิชา จุดมุ่งหมายของการเรียนภาษาฝร่ังเศส โดยต้องการวิเคราะห์ว่ามี

ความสอดคล้องกนัไปในทิศทางใด 
3. เพ่ือเปรียบเทียบหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของประเทศตา่ง ๆ ในโลกกบัหลกัสตูรภาษา

ฝร่ังเศสของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือเสนอแนะเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 
 

ขอบเขตการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้คัดเลือกจากประเทศท่ีมีการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศระดับ

ปริญญาตรีจากสถาบนัอดุมศกึษาในประชาคมโลก จากประเทศต่าง ๆ 10 ประเทศ อนัประกอบด้วย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ เยอรมนี สวิสเซอร์แลนด์ จีน ญ่ีปุ่ น เวียดนาม สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ซึ่งได้
ศกึษาเฉพาะมหาวิทยาลยัของรัฐบาล เน่ืองจากแต่ละประเทศนัน้ รัฐบาลจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือทิศทาง
ทางการศกึษา  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ขัน้ตอนที่ 1 การเตรียมการ 

ขัน้ตอนนีผู้้ วิจยัได้ศกึษาแนวคิดและหลกัการเก่ียวกับหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศจากเวบ็ไซต์ หนงัสือ งานวิจยั และบทความตา่ง ๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 

 

ขัน้ตอนที่ 2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ โดยผู้ วิจยัได้เลือกเฉพาะมหาวิทยาลยัท่ีมีหลกัสตูรภาษา
ฝร่ังเศสเป็นวิชาเอกและวิชาโทเป็นหลัก โดยในแต่ละประเทศนัน้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลยัของ
รัฐบาลประเทศละ 3 - 10 สถาบนั เช่น University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา  University of Calgary 
ประเทศแคนาดา  University of London ประเทศองักฤษ  University of Peking ประเทศจีน  Tokyo University 
of Foreign Studies ประเทศญ่ีปุ่ น  University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 

 

ขัน้ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจัยได้ด าเนินการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ข้อมูลจากหลกัสูตรการเรียน
การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศในประเทศต่าง ๆ โดยศกึษาประเด็นดงันี ้1) วตัถุประสงค์ของ
หลกัสตูร 2) เนือ้หาสาระรายวิชา และ 3) เป้าหมายในการเรียนของผู้ เรียน โดยมีการศกึษาช่ือหลกัสตูรและจาก
บริบททางสงัคมของประเทศนัน้ ๆ ประกอบด้วย ทัง้นี ้ โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ใน
การศกึษาความเหมือนและ/หรือความแตกตา่งของแตล่ะหลกัสตูร  
 
ขัน้ตอนที่ 4 น าเสนอผลการวิจัย 

ส าหรับการน าเสนอผลการวิจยันัน้ ผู้ วิจยัได้น าเสนอในรูปแบบตาราง ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
1. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร โดยการศึกษาว่า ในแต่ละหลกัสูตรจะมีแผนการจัดการเรียนการสอน

อย่างไรบ้าง การก าหนดวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรนัน้จะท าให้ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
2. สาระรายวิชาท่ีเปิดสอน การด าเนินการจดัรายวิชานัน้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรือไม่ 
3. จดุมุง่หมายของการเรียน ซึง่อ้างอิงจากบริบททางสงัคมและจากช่ือของหลกัสตูรท่ีมีการจดัการเรียน

การสอน 
 

ขัน้ตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย 
 ส าหรับขัน้ตอนสดุท้าย ผู้ วิจยัน าข้อมลูที่รวบรวมไว้ในขัน้ตอนท่ี 3 และ ขัน้ตอนท่ี 4 มาสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ทัง้ยังได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการพัฒนา
หลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์อีกด้วย  
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ผลการวิจัย 
 การเข้าใจเร่ืองภาษาและวฒันธรรมนัน้ นกัภาษาศาสตร์คนส าคญัอย่าง Halliday (1979) และ Hymes 
(1972) อธิบายวา่ แนวคิดเร่ืองการเรียนรู้ภาษาโดยให้ความส าคญักบับริบททางสังคมหรือวฒันธรรมเพ่ือผู้ เรียน
จะได้เข้าใจถงึระบบกฏเกณฑ์และหน้าท่ีการสื่อสารของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการศกึษาตวั
ภาษาเพียงอย่างเดียว คือการที่เราจะเรียนรู้ภาษาเป้าหมายได้อย่างดีนัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และเข้าใจปัจจยั
ทางด้านสงัคมและวฒันธรรมของภาษาเป้าหมายด้วย เพ่ือท่ีจะเข้าถึงทศันคติความรู้สกึนึกคิดของเจ้าของภาษา 
และน าไปสูก่ารสื่อสารท่ีถกูต้องเหมาะสมเป็นธรรมชาติ 
 ดงันัน้ หากมีการก าหนดวตัถปุระสงค์และรายวิชาให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเรียนรู้ ควรค านงึถงึเป้าหมายในการ
เรียนภาษาฝร่ังเศสของแตล่ะคนที่แตกตา่งกนั การเรียนดงักลา่วนีจ้ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง (ศรีวิไล พลมณี, 
2545) ดังนัน้ หากผู้ เรียนต้องการน าความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพ จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการ
ก าหนดรายวิชาให้ผู้ เรียนได้เรียนรายวิชาท่ีมีเนือ้หาเฉพาะในการพฒันาทกัษะการท างานในอาชีพต่าง ๆ ท่ีชดัเจน
ด้วย ส าหรับการศกึษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในระดบัอดุมศกึษาจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน
โลก สามารถน าข้อมลูจากการศกึษาใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศส
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จากการศกึษาวิเคราะห์ดงักลา่ว สามารถสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

Table 1 presents the objective of French’s curriculum in ten countries in the world 
 

 USA 
(10 U.) 

Canada 
(10 U.) 

England 
(9 U.) 

Germany 
(3 U.)  

Switzer- 
land    

(4 U.) 

China 
(8 U.) 

Japan 
(8 U.) 

Vietnam 
(8 U.) 

Singapore 
(3 U.) 

Australia 
(5 U.) 

Objectives  

1. Develop the 
Listening, 
Speaking, 
reading, writing 
skills   

          

2. Study the 
French 
grammar, 
vocabulary and 
expressions in 
daily life 

          

3. Study the  
culture, history, 
mode of life and 
society of 
France 

          

4. Develop the skill 
of communica- 
tion 

          

5. Integration of 
French for 
careers 
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ผู้ วิจัยได้คดัเลือกมหาวิทยาลยัรัฐบาลจากประเทศต่าง ๆ โดยจ าแนกได้ดงันี ้มหาวิทยาลยัในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ านวน 10 แห่ง ประเทศแคนาดา 10 แห่ง ประเทศองักฤษ 9 แห่ง ประเทศเยอรมนี 3 แห่ง ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ 4 แห่ง ประเทศจีน 8 แห่ง ประเทศญ่ีปุ่ น 8 แห่ง ประเทศเวียดนาม 8 แห่ง ประเทศสิงคโปร์ 3 แห่ง 
และประเทศออสเตรเลีย 5 แห่ง การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศดงักล่าวนี ้ท าให้ทราบว่าวตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรมุ่งเน้นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางภาษาในการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ผู้ เรียนมีความรู้ด้านค าศพัท์และส านวนต่าง ๆ มุ่งพัฒนาการศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎีและไวยากรณ์ 
รวมถงึผู้ เรียนจะมีความรู้ทางด้านวรรณคดี สงัคมและวฒันธรรม  
 

Table 2 presents the content of the French courses in ten countries in the world 
 

 USA 
(10 U.) 

Canada 
(10 U.) 

England 
(9 U.) 

Germany 
(3 U.) 

Switzer- 
land      

(4 U.) 

China 
(8 U.) 

Japan 
(8 U.) 

Vietnam 
(8 U.) 

Singapore    
(3 U.) 

Australia 
(5 U.) 

Contents  

1. Grammar and 
structure 

          

2.  Vocabulary and 
expressions  

     
     

3. Pronunciation      
     

4. Reading and   
     comprehension 

     
     

5. French Studies      
     

6. French Literature      
     

7. French for  
    communication 

  
        

8. French for writing           
9. Contemporary  
    and culture of  
    France 

          

10. French for  
    careers 

     
     

    main 
      second 
 

ส าหรับตารางท่ี 2 กลา่วถงึรายวิชาตา่ง ๆ โดยผู้ วิจยัได้จ าแนกให้เห็นถงึรายวิชาท่ีมีความส าคญัหลกัและ
รายวิชาท่ีส าคญัรองลงมา โดยในแถบอเมริกาและยโุรปจะให้ความส าคญักบัรายวิชาท่ีเก่ียวกบัภาษา การสื่อสาร 
สงัคมและวฒันธรรม ฉะนัน้ รายวิชาท่ีมีความส าคญัหลกัคือ รายวิชาไวยากรณ์ ฝร่ังเศสศกึษา ฝร่ังเศสยคุปัจจบุนั 
และทกัษะการเขียนภาษาฝร่ังเศส ในขณะท่ีประเทศในแถบเอเชียนัน้ นอกจากจะมีรายวิชาข้างต้นเหมือนกนัแล้ว 
ยังมีรายวิชาท่ีให้ผู้ เรียนน าความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพ หรือ วิชาทางด้าน FOS ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือ
จุดประสงค์เฉพาะด้าน หากพิจารณาจากตารางแล้ว เห็นได้ว่า แต่ละประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ มีรายวิชาท่ีมี
ความคล้ายคลงึกนั แตก่ารให้ความส าคญัของแตล่ะวิชาอาจมีความแตกตา่งกนับ้าง ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความต้องการ
ของบริบททางสงัคม 
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Table 3 presents the purpose of the French’s learning 
 

 USA Canada England Germany  Switzer- 
land       

China Japan Vietnam  Singapore  Australia 

Aims  

1.  French Studies           
2.  French 

Language and 
literature 

          

3.  French 
Language and 
culture 

          

4.  French for  
    communication 

          

    main 
      second   
  
 ตารางท่ี 3 แสดงเป้าหมายในการเรียนภาษาฝร่ังเศส เม่ือศกึษาจากบริบททางสงัคมท าให้ได้ทราบถึงภูมิ
หลงัของแตล่ะประเทศ อนัสง่ผลตอ่การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสโดยสรุปได้ดงันี ้
กลุ่มที่ 1 มหาวิทยาลยัในแถบประเทศอเมริกาและแคนาดา หลกัสูตรจะเน้นทางด้านภาษาฝร่ังเศสศึกษา 
(French Studies) เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์และความเป็นมาของประเทศฝร่ังเศส 
กลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลยัในทวีปยโุรปจะมุง่ให้ผู้ เรียนมีความรู้ทางด้านทกัษะทางภาษาและการเรียนรู้เก่ียวกบั
สงัคมและวฒันธรรม เน่ืองจากประเทศในกลุม่ยุโรปมีภูมิประเทศท่ีติดต่อใกล้เคียงกบัประเทศฝร่ังเศส จึงท าให้มี
การติดตอ่สื่อสารแลกเปลี่ยนกนัได้ตลอดเวลา นอกจากนี ้ประเทศแถบทวีปยโุรปจะมีหลกัสตูรการศกึษาท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนมีความรู้มากกว่าหนึ่งภาษา โดยก าหนดให้มีการเร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศท่ีสองตัง้แต่ระดับ
ประถมศกึษา และเรียนจนถึงระดบัมธัยมศกึษา ส าหรับนกัเรียนเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาตา่งประเทศจงึ
มีการเร่ิมต้นเรียนเร็ว ช่วงระยะเวลาในการเรียนภาษาฝร่ังเศสมีระยะเวลาประมา 4-5 ปี ลกัษณะทางภูมิศาสตร์
ของประเทศในกลุ่มยุโรปมีอาณาเขตติดต่อกนั ท าให้การเรียนฝร่ังเศสมีบทบาทส าคญั เพ่ือใช้ในการติดต่อด้าน
ตา่ง ๆ 
กลุ่มที่ 3 มหาวิทยาลัยในประเทศแถบเอเชีย รวมถึงประเทศออสเตรเลียด้วย นอกจากการท่ีผู้ เรียนต้อง
เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมฝร่ังเศสแล้ว ยังเน้นท่ีการใช้ภาษาฝร่ังเศสในการสื่อสาร ในภูมิภาคนี ้ภาษาฝร่ังเศส
เป็นได้รับการก าหนดให้เลือกเรียนเป็นภาษาตา่งประเทศท่ีสองรองจากภาษาองักฤษ ผู้ ท่ีเลือกเรียนภาษาฝร่ังเศส
นัน้จะมีความมุ่งหมายท่ีจะน าไปใช้ในการศกึษาต่อ และ/หรือการประกอบอาชีพในอนาคต ฉะนัน้ จึงมีรายวิชา 
เช่น ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเท่ียว การโรงแรม งานเลขานกุาร การแปลและการลา่ม เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสในประเทศต่าง ๆ กับหลกัสูตรภาษา
ฝร่ังเศสในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่า โดยทั่วไปมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีคล้ายคลงึกัน คือหลกัสูตร
มุ่งเน้นท่ีการศึกษาไวยากรณ์ โครงสร้างภาษา ศพัท์ ส านวน และการออกเสียง อย่างไรก็ตาม หลกัสูตรฉบับปี
การศกึษา 2555 นัน้มีรายวิชาท่ีเอือ้ตอ่การท างานในด้านตา่ง ๆ เช่น การท่องเท่ียว งานบริการ งานเลขานกุาร การ
แปลและการลา่มงานธุรกิจ เป็นต้น นบัวา่สอดคล้องกบัความต้องการและบริบทของสงัคมไทย โดยตามหลกัสตูร
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ได้มีการก าหนดให้ผู้ เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ (สหกิจศึกษา) ดงันัน้ ผู้ เรียนสามารถน า
ความรู้ทางภาษาฝร่ังเศสท่ีได้ศกึษาเลา่เรียนมาประยกุต์ใช้เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสูต่ลาดงานในอนาคตได้ 
 

สรุป 
การเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสจะสมัฤทธ์ิผลตามวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรนัน้มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะต้องมีการศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ อนัจะเป็นปัจจยัส าคญัให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ขอสรุปผลการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1. หลักสูตรจาก 10 ประเทศตัวอย่าง มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิชาการเป็นส าคัญ 
กล่าวคือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้ เรียนมีความรู้ทางด้านไวยากรณ์ โครงสร้างทางภาษา 
ศพัท์และส านวน และการใช้ภาษา รวมทัง้ วฒันธรรมและวรรณคดี ตามท่ีระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

2. รายวิชาท่ีมุง่เน้นเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศสเฉพาะด้านเพ่ือการประกอบอาชีพ เช่น ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการ
โรงแรม การท่องเท่ียว งานธุรกิจ เป็นต้น มีการเน้นในประเทศแถบเอเชียมากกวา่ประเทศทางอเมริกาหรือยโุรป 

3. การจะพัฒนาหลกัสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของทัง้ผู้ เรียนและบริบททางสงัคมควรต้องมี
การศกึษาภมูิหลงัของผู้ เรียนและบริบททางสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ผลการวิจยัสามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมลูส าหรับการท าวิจยัหวัข้ออื่น 
ๆ  ท่ีเก่ียวข้องการเรียนการสอนภาษาฝร่ังเศสได้ เช่น การวิจัยหลักสูตรภาษาฝร่ังเศสเฉพาะในประเทศกลุ่ม
อาเซียน นอกจากนี ้การวิจัยนีย้ังเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือและการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการตา่ง ๆ ในตา่งประเทศได้อีกด้วย 
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การศึกษารูปแบบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

The Study of Reading and Writing Thai Words Patterns in Lower Secondary Students  
at Nakhon Sri Thammarat Province 

 
สินีนาฎ รัตนพนัธ์ุ1* และ พทุธชาติ โปธิบาล2 

Sineenart Rattanapan1* and Puttachart Potibal2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน                
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในจังหวดันครศรีธรรมราช  โดยเก็บข้อมลูจากการเขียนตามค าบอกและจากการอ่านใน    
สิ่งท่ีนกัเรียนเขียน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบของการอ่านและการเขียนภาษาไทยในค า 2 พยางค์ของนักเรียน     
ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในจงัหวดันครศรีธรรมราชนัน้มี 4 แบบคือ 1) เขียนถูกและอ่านถูกตามรูปเดิม2) เขียนถูก
และอ่านผิดตามรูปเดิม 3) เขียนผิดและอ่านถูกตามรูปเขียนของตวัเอง 4) เขียนผิดและอ่านผิดตามรูปเขียน     
ของตวัเอง  
 

ABSTRACT 
 This study aims to investigate patterns of reading and writing in Thai words and analyze 
errors of reading and writing Thai words which have second syllables of Lower Secondary Students at 
Nakhon Sri Thammarat Province. The data were collected from dictation tests and reading Thai word 
which they wrote. The results show that : 1) Writing and reading were correct. 2) Writing were correct 
but reading were incorrect. 3) Writing were incorrect and reading as they wrote correctly. 4) Writing 
were incorrect and reading as they wrote incorrectly.  
 
 
 
 
 
 

 
Key Words: Reading, Writing, Learning Disability, Lower Secondary Students 
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ค าน า 

ความบกพร่องทางการเรียนรู้นัน้ มีช่ือเรียกเป็นศพัท์ทางการแพทย์ว่า Learning Disorder ส่วนศพัท์
ทางการศกึษัน้ก็เรียกได้วา่ Learning Disability (L.D.)  
 Learning Disability หรือ L.D. เป็นความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีแสดงออกมาในรูปของปัญหา
การอ่าน การเขียน การสะกดค า การค านวณและเหตผุลเชิงคณิตศาสตร์ (ผดงุ อารยะวิญญู ,2544) หรืออาจจะ
เกิดจากหลาย ๆด้านรวมกนั เป็นกลุ่มอาการท่ีไม่ได้เกิดจากความผิดปกติทางร่างกายและระบบประสาท ความ
บกพร่องของพัฒนาการแบบรอบด้าน ความบกพร่องทางสติปัญญา หรือการขาดโอกาสทางการศึกษา 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2544: 1-3)  และจากงานวิจยัของ Shankweiler (Shankweiler,1989  อ้างถึงใน ปราจรีย์ 
แท่นทอง, 2546: 9-10) ซึง่ศกึษาเก่ียวกบัสมิทธิภาพในการอ่านของเด็กนกัเรียนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 
(second grade)ท่ีมีความบกพร่องทัง้ในด้านการอ่านค าและความเข้าใจในการอ่าน พบว่า ความบกพร่องของ
การส าเหนียกรู้ระบบเสียง (phonological awareness)  หรือความบกพร่องในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของรูป
ค ากบัหน่วยเสียงนัน้ ท าให้ไมส่ามารถเช่ือมโยงค าท่ีอ่านกบัเสียงท่ีถูกต้องของค านัน้หรือเขียนสะกดค าให้ถูกต้อง
ได้ จงึสง่ผลให้เดก็ท่ีปัญหาดงักลา่วมีให้ผลทางการเรียนต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นทัง้ ๆ  
ท่ีเดก็เหลา่นัน้มีระดบัเชาวน์ปัญญาท่ีดี (ศนัสนีย์ ฉัตรคปุต์, 2543) 
 ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษารูปแบบของการอา่นและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นในจงัหวดันครศรีธรรมราชว่ามีรูปแบบอย่างไรบ้างโดยผู้ วิจัยคาดหวงัว่าในการวิจัยครัง้นีท้ าให้เข้าใจถึง
รูปแบบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาตอนต้นในจงัหวดันครศรีธรรมราชและเป็น
แนวทางในการพฒันาทกัษะการอา่นและการเขียนภาษาไทยตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง : 

ผู้ วิจัยคดัเลือกนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นนักเรียนชายจ านวน 10 คน และเป็นนักเรียนหญิง
จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้20 คน ของโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยการ
สุม่แบบเจาะจง  

2. การจัดท าแบบทดสอบ : 
ผู้ วิจยัได้คดัเลือกค าเพ่ือจดัท าเป็นแบบทดสอบในการเขียนตามค าบอกจากท่ีพทุธชาดโปธิบาล (2554) ได้

คดัเลือกไว้จ านวน40ค าซึง่เป็นค าท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นแต่ผู้ วิจยัน ามาคดัให้เลือก
เพียง 20ค าจากการสุม่แบบเจาะจง เพ่ือความเหมาะสมกบัสมาธิกบัของเดก็ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
จากการเก็บข้อมลูพบวา่มีเดก็นกัเรียน 10 คน เป็นนกัเรียนหญิง 3 คนและนกัเรียนชาย 7 คน ท่ีมีปัญหา

ในการอา่นและการเขียน ผู้ วิจยัจึงจะวิเคราะห์เฉพาะค าท่ีเด็กทัง้ 10 คนนีเ้ท่านัน้ และคดัเลือกค าท่ีมี 2 พยางค์ท่ี
น ามาวิเคราะห์ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ค าวา่ฉทัทนัต์เบญจางค์รวยร่ืน  ขนาด และมะเร็งผลการวิเคราะห์เป็นดงันี ้
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1. ฉัททนัต์/tɕʰat2tʰan1/ 
Table1 :The readingandwriting patterns of the word “ฉทัทนัต์”/tɕʰat2tʰan1/ 

จากการอา่นและการเขียนค าวา่“ฉทัทนัต์"  
สรุปรูปแบบได้ดงันี ้
1. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิม 
2. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม 
3. เขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเอง 
มีจ านวน 4 คน 
4. เขียนผิดและอา่นผิดตามรูปเขียนของ
ตวัเอง  
มีจ านวน 6 คน 
ปัญหาการเขียน 
ด้านค าและพยางค์ 
1. เขียนได้บางพยางค์ หมายถงึ การเขียนบาง
พยางค์ในค านัน้เขียนได้ถกูต้องตามพยางค์ท่ี

เขียนได้ตรงกบัมาตราตวัสะกด ซึง่มีทัง้หมด 7 ค า ได้แก ่ ฉัททนั ฉัตธรรณ  ฉัตรทนั  ฉัตรทณัฉัตร์พันธ์    
ฉัดทนั ฉะทัน 
2. เขียนตก หมายถงึ การเขียนค าได้ทัง้ค าแตม่ีอกัษรบางตวัหายไป ได้แก่  ฉัททนั 
  ฉทัทนัต์   เขียนเป็น  ฉทัทนั 
3.เขียนไมเ่ป็นค า หมายถงึ การเขียนท่ีไมส่มัพนัธ์กบัค าทดสอบ ได้แก่ ชะกคะงฉันถัน 
พยางค์ที่ 1  
1. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะต้น  ฉ  เขียนเป็น ช  ได้แก่ 
 ฉทัทนัต์  เขียนเป็น  ชนัทนั 
2. มีการเปลี่ยน (-ัั) ซึง่เป็นสระ อะ ลดรูป กลายเป็นสระ อะ ได้แก่ 
 ฉทัทนัต์  เขียนเป็น ฉะทนั 
3. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะท้าย 
 ท เขียนเป็น ด  ได้แก่ ฉทัทนัต์  เขียนเป็น ฉดัทนั  
 ท เขียนเป็น ต  ได้แก ่ ฉทัทนัต์  เขียนเป็น  ฉตัธรรณ  
 ท เขียนเป็น ตร  ได้แก ่ ฉทัทนัต์  เขียนเป็น  ฉตัรทนั  ฉตัรทณั 
 ท เขียนเป็น ตร์  ได้แก ่ ฉทัทนัต์  เขียนเป็น ฉตัร์พนัธ์ 
พยางค์ที่ 2 
1. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะต้น 

ท เขียนเป็น   ธ ได้แก่  ฉทัทนัต์  เขียนเป็น  ฉตัธรรณ 
 ทเขียนเป็นพ ได้แก่ ฉทัทนัต์  เขียนเป็น  ฉตัร์พันธ์   

NUMBER 
WORD 

ฉัททนัต์ tɕʰat2 tʰan1  

1 ฉทัทนั tɕʰat2 tʰan1  

2 ฉตัธรรณ tɕʰat2 tʰan1  

3 ชะกคะง kra2 tʰu1 tʰam1 

4 ชนัทนั tɕʰat2 tʰa3  

5 ฉตัรทนั tɕʰat2 tʰan1  

6 ฉตัรทณั tɕʰ at2 tʰan1  

7 ฉตัร์พนัธ์ tɕʰat2 pʰan1  

8 ฉดัทนั tɕat2 kan1  

9 ฉะทนั tɕat2 tʰaŋ1  

10 ฉนัถนั tɕʰat2 tʰan1  
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2. มีการเปลี่ยน (-ัั) ซึง่เป็นสระ อะ ลดรูป กลายเป็น  รร  ได้แก่ ฉทัทนัต์           เขียนเป็น       ฉตัธรรณ 
3. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะท้ายน เขียนเป็น  ณ ได้แก่    ฉทัทนัต์           เขียนเป็น       ฉตัรทณั 
ปัญหาการอ่าน 
ด้านค าและพยางค์ 
ไมส่ามารถอา่นตามรูปท่ีเขียนได้ได้แก่ 
 ชะกคะง  /kra2 tʰu1tʰam1/ ฉะทนั  /tɕʰat2tʰaŋ1/ 
 ชนัทนั  /tɕʰat2tʰa3/  ฉดัทนั  /tɕat2kan1/ 
 ฉนัถนั  /tɕʰat2tʰan1/ 
พยางค์ที่ 1  
มีการสบัสนของเสียง /tɕʰ/ และ /tɕ/ ในพยญัชนะต้น 

 /tɕʰat2tʰan1/   /tɕat2tʰaŋ1/ 

 /tɕʰat2 tʰan1/   /tɕat2kan1/ 
พยางค์ที่ 2 

1. มีการสบัสนของเสียงในพยญัชนะต้น  /tʰ/  /k/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2kan1/ 

2. มีการสบัสนของเสียงในพยญัชนะต้น  /tʰ/  /pʰ/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2pʰan1/ 

3. ไมม่ีการออกเสียงในพยางค์ท้าย   /n/        /Ø/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2tʰa3/ 

4. มีการเปลี่ยนเสียงในพยางค์ท้ายเป็นเสียงอื่น /n/    /ŋ/ /tɕʰat2tʰan1/  /tɕʰat2tʰaŋ1/ 
 

2. เบญจางค์/ben1tɕa:ŋ1/ 

Table 2 : The reading and writing patterns of the word “เบญจางค์”/ben1tɕa:ŋ1/ 

สรุปรูปแบบได้ดงันี ้
1. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิม 
2. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม 
3. เขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเองมีจ านวน 
7 คน 
4. เขียนผิดและอ่านผิดตามรูปเขียนของตัวเอง มี
จ านวน 3 คน 
จากการอา่นและการเขียนค าว่า“เบญจางค์"  
ปัญหาการเขียน 
ด้านค าและพยางค์ 
1. เขียนได้บางพยางค์ หมายถงึ การเขียนบางพยางค์ในค า
นัน้เขียนได้ถกูต้องตามพยางค์ท่ีเขียนได้ตรงกบัมาตรา
ตวัสะกด ซึง่มีทัง้หมด 7 ค า ได้แก่ เป็นจาง เบน็จางค์ 
เบญจาญ เบลจางเบญจาน เปรงจาง เบณจาง 

NUMBER 
WORD 

เบญจางค์ ben1  tɕa:ŋ 1 

1 เป็นจาง pen tɕa:ŋ 1 

2 เบ็นจางค์ ben1 tɕa:ŋ 1 

3 พางเสีย pha:ŋ1 sia5 

4 เบญจาญ be:n1 tɕa:n1 

5 เบ็นจางค์ ben1 tɕa:ŋ1 

6 เป็นลาง pen1 la:ŋ 1 

7 เบลจาง be:n1 tɕa:ŋ1 

8 เบญจาน ben1 tɕa:n1 

9 เปรงจาง pra2 tɕa:ŋ 1 

10 เบณจาง be:ng1 tɕa:ŋ 1 
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2. เขียนไมเ่ป็นค า หมายถงึ การเขียนท่ีไมส่มัพนัธ์กบัค าทดสอบ คือ พางเสีย เป็นลาง 
พยางค์ที่ 1  
1. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะต้น 
 บ เขียนเป็น ป ได้แก่ เบญจางค์  เขียนเป็น  เป็นจาง  เปรงจาง 
2. มีการแทรกพยญัชนะหลงัพยญัชนะต้น ได้แก่ 
 เบญจางค์  เขียนเป็น  เปรงจาง 
3. มีการเปลี่ยนสระ เอ กลายเป็น (เ-ั็) เอะ  ได้แก่ 
 เบญจางค์ เขียนเป็น เบน็จางค์ 
4. มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะท้าย 
 ญ  เขียนเป็น   น    ได้แก่ เบญจางค์  เขียนเป็น  เบ็นจางค์ เป็นจาง 
 ญ  เขียนเป็น   ณ   ได้แก่ เบญจางค์  เขียนเป็น เบณจาง 
 ญ  เขียนเป็น   ล  ได้แก่ เบญจางค์ เขียนเป็น เบลจาง 
 ญ  เขียนเป็น   ง  ได้แก่ เบญจางค์  เขียนเป็น  เปรงจาง 
พยางค์ที่ 2 
มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะท้าย 
 งค์  เขียนเป็น  ง ได้แก่ เบญจางค์ เขียนเป็น เป็นจาง  เบณจาง 
         เบลจาง  เปรงจาง 
 งค์  เขียนเป็น  ญ ได้แก่ เบญจางค์ เขียนเป็น เบญจาญ 
 งค์  เขียนเป็น  น ได้แก่ เบญจางค์ เขียนเป็น เบญจาน 
ปัญหาการอ่าน 
ด้านค าและพยางค์ 
ไมส่ามารถอา่นตามรูปท่ีเขียนได้ได้แก่ 
 เบ็นจางค์ /ben1tɕa:ŋ1/  เบลจาง  /be:n1tɕa:ŋ1/ 
 เบญจาน /ben1tɕa:n1/  เปรงจาง  /pra2tɕa:ŋ 1/ 

 เบณจาง  /be:ng1tɕa:ŋ 1/ 
พยางค์ที่1  
1. มีการสบัสนเสียงเอ /e:/และเสียงเอะ /e/ 
เบญจางค์ /ben1tɕa:ŋ1/  เบญจาน ben1tɕa:n1 เบ็นจางค์ /
ben1tɕa:ŋ1/ 
2. สบัสนเสียงท้ายพยางค์เสียง /n/  / ŋ/ เบณจาง /be:ng1tɕa:ŋ1/ 
พยางค์ที่2 ไมพ่บปัญหา 
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3.รวยร่ืน/ruay1rɯːn3/ 

Table3 :The reading and writing patterns of  the word “รวยร่ืน”/ruay1rɯːn3/ 
จากการอา่นและการเขียนค าวา่“รวยร่ืน"  
สรุปรูปแบบได้ดงันี ้
1. เขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิมมีจ านวน 4 คน 
2. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม 
3. เขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเองมีจ านวน 
6คน 
4. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนผิดและอา่นผิดตามรูปเขียนของตวัเอง 
ปัญหาการเขียน 
ด้านค าและพยางค์ 
 เขียนได้บางพยางค์ หมายถงึ การเขียนบาง
พยางค์ในค านัน้เขียนได้ถกูต้องตามพยางค์ท่ีเขียนได้ตรง
กบัมาตราตวัสะกด ซึง่มีทัง้หมด  8 ค า ได้แก่ รวยรืงรวย
รืน้รวยล่ืนรวยเร่ือนรวยลึนรวยเร่ือนรวยลื่มรวยร่ืน 

พยางค์ที่ 1  
ไมพ่บปัญหา 
พยางค์ที่ 2 
1.มีการสบัสนของตวัอกัษรในพยญัชนะท้ายต้น 
 ร  เขียนเป็น ล ได้แก่ รวยร่ืน  เขียนเป็น รวยล่ืน  รวยลึน  รวยล่ืม 
2. มีการสบัสนของสระ  
สระอือ เขียนเป็น สระอ ึ ได้แก่ รวยร่ืน  เขียนเป็น รวยลึน 
สระอือ เขียนเป็น สระเอือ ได้แก่ รวยร่ืน  เขียนเป็น รวยเร่ือน 
3. สบัสนพยญัชนะท้าย 
น เขียนเป็น ง  ได้แก่ รวยร่ืน  เขียนเป็น รวยรืง 
น เขียนเป็น ม  ได้แก่ รวยร่ืน   เขียนเป็น   รวยลื่ม 
ปัญหาการอ่าน 
 ด้านค าและพยางค์ 
ไมส่ามารถอา่นตามรูปท่ีเขียนได้ ได้แก่ 
รวยรืง  /ruay1chɯːn3/   รวยรืน้  /ruay1rɯːn3/ 
รวยเร่ือน  /ruay1rɯːn3/   รวยลนึ  /ruay1lɯːn4/ 
รวยเร่ือน  /ruay1rɯːn3/   รวยลื่ม  /ruay1lɯːn3/ 

 
พยางค์ที่ 2 

NUMBER 
WORD 

รวยร่ืน ruay1  rɯːn3 

1 รวยร่ืน ruay1  rɯːn3 

2 รวยร่ืน ruay1  rɯːn3 

3 รวยรืง ruay1 chɯːn3 

4 รวยรืน้ ruay1 rɯːn3 

5 รวยลื่น ruay1  lɯːn3 

6 รวยเร่ือน ruay1  rɯːn3 

7 รวยลนึ ruay1  lɯːn4 

8 รวยร่ืน ruay1  rɯːn3 

9 รวยร่ืน ruay1 rɯːn3 

10 รวยร่ืน ruay1 rɯːn3 
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1. มีการสบัสนเสียในพยญัชนะต้น  /r/   /ch/ รวยรืง  ruay1chɯːn3 
2. สบัสนเสียงสระ 
/ɯa/   /ɯː/  ได้แก่ รวยเร่ือน /ruay1rɯːn3/ 
/ɯ/   /ɯː/  ได้แก่ รวยลึน  /ruay1lɯːn4/ 

4. ขนาด/kʰa2na:t2/ 

Table4 :The readingand writing pattern of word “ขนาด” /kʰa2na:t2/ 
จากการอา่นและการเขียนค าวา่“ขนาด"  
สรุปรูปแบบได้ดงันี ้
1. ผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิมมีจ านวน 10 คน 
2. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม 
3. ไมม่ีผู้ เขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเอง 
4. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนผิดและอา่นผิดตามรูปเขียนของตวัเอง  
ปัญหาการเขียน 
ด้านค าและพยางค์ 
1. เขียนได้บางพยางค์ หมายถงึ การเขียนบางพยางค์ใน
ค านัน้เขียนได้ถกูต้องตามพยางค์ท่ีเขียนได้ตรงกบั
มาตราตวัสะกด  
ซึง่มีทัง้หมด  2 ค า ได้แก่  ขนาด  ขนาน 
2. เขียนไมเ่ป็นค า หมายถงึ การเขียนท่ีไมส่มัพนัธ์กบัค า     

   ทดสอบ มีเพียง 1 ค า คือ มะเรียง 
พยางค์ท่ี  1 และ 2 ไมพ่บปัญหา 
ปัญหาการอ่าน 
ด้านค าและพยางค์ 
ไมส่ามารถอา่นตามรูปท่ีเขียนได้ ได้แก่ 
 มะเรียง  kha2 naat2 
 ขนาน  kha2 naat2  
พยางค์ที่  1  สบัสนพยญัชนะต้น /m/  ออกเป็น    /kh/ ได้แก่ มะเรียง  kha2 naat2 

พยางค์ที่  2  สบัสนพยญัชนะท้าย  /n/  ออกเป็น    /t/ ได้แก่ ขนาน  kha2 naat2
  

 
 
 
 
 

NUMBER 
WORD 

ขนาด kʰa2  na:t2 

1 ขนาด kʰa2 na:t2 

2 ขนาด kʰa2 na:t2 

3 มะเรียง kʰa2 na:t2 

4 ขนาด kʰa2 na:t2 

5 ขนาด kʰa2 na:t2 

6 ขนาด kʰa2 na:t2 

7 ขนาน kʰa2 na:t2 

8 ขนาด kʰa2 na:t2 

9 ขนาด kʰa2 na:t2 

10 ขนาด kʰa2 na:t2 
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5. มะเร็ง/ma3reŋ1/ 

Table5 :The reading and writing pattern of word “มะเร็ง”/ma3reŋ1/ 
จากการอา่นและการเขียนค าวา่ “มะเร็ง"  
สรุปรูปแบบได้ดงันี ้
1. ผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิม มีจ านวน 4 คน 
2. ผู้ ท่ีเขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม มีจ านวน 5 คน 
3. ไมม่ีผู้ ท่ีเขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเอง 
4. เขียนผิดและอ่านผิดตามรูปเขียนของตัวเอง             
มีจ านวน 1 คน 
ปัญหาการเขียน 
ด้านค าและพยางค์ 
1. เขียนได้บางพยางค์ หมายถงึ การเขียนบางพยางค์ใน    
ค านัน้เขียนได้ถกูต้องตามพยางค์ท่ีเขียนได้ตรงกบัมาตรา
ตวัสะกด ซึง่มีทัง้หมด 2 ค า ได้แก่มเร็งมะเร็ง 
2. เขียนตก หมายถงึ การเขียนค าได้ทัง้ค าแตม่ีอกัษร 

    บางตวัหายไป ได้แก่  มะเร็ง   เขียนเป็น    มเร็ง 
พยางค์ท่ี  1 และ 2ไมพ่บปัญหา 
ปัญหาการอ่าน 
ด้านค าและพยางค์ 
ไมส่ามารถอา่นตามรูปท่ีเขียนได้ ได้แก่มะเร็ง อา่นวา่ /ma3rƐng1/ 
พยางค์ที่ 1 ไมพ่บปัญหา 
พยางค์ที่ 2 สบัสนการออกเสียง /e/ และเสยีง /Ɛ/ ได้แก่   ma3reng1 เขียนเป็น   ma3rƐng1 
 

สรุป 
จากผลการรูปแบบของการอา่นและการเขียนภาษาไทยในค า 2 พยางค์จาก 5 ค าข้างต้น ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในจงัหวดันครศรีธรรมราชนัน้มี 4 แบบคือ 
 1. เขียนถกูและอา่นถกูตามรูปเดิม  
 2. เขียนถกูและอา่นผิดตามรูปเดิม  
 3. เขียนผิดและอา่นถกูตามรูปเขียนของตวัเอง 
 4. เขียนผิดและอา่นผิดตามรูปเขียนของตวัเอง 
และเม่ือวิเคราะห์ถงึปัญหาในการอา่นและการเขียนภาษาไทยในค า2พยางค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี2
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อ าเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่มีปัญหา 3 ด้านดงันีค้ือ 
 

NUMBER 
WORD 

มะเร็ง ma3 reng1 

1 มะเร็ง ma3 rƐŋ1 

2 มะเร็ง ma3 reŋ1 

3 มเร็ง ma3 rƐŋ1 

4 มะเร็ง ma3 reŋ1 

5 มะเร็ง ma3 rƐŋ1 

6 มะเร็ง ma3 rƐŋ1 

7 มะเร็ง maa4 reŋ1 

8 มะเร็ง ma3 reŋ1 

9 มะเร็ง ma3 rƐŋ1 

10 มะเร็ง ma3 rƐŋ1 
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1. ปัญหาด้านรูปค าและพยางค์ 
2. ปัญหาในสว่นของพยางค์ท่ี1 
3. ปัญหาในสว่นของพยางค์ท่ี2 
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดปัญหาในการอา่นและการเขียนภาษาไทย 
1. ความสบัสนของตวัเดก็ในการที่จะเช่ือมโยงเสียงอา่นและรูปเขียนในการทดลองให้เดก็เขียนตามค าบอกจงึท า
ให้เดก็บางคนไมส่ามารถเขียนได้ถกูต้อง 
2. ภาษาไทยถ่ินใต้เน่ืองจากเด็กใช้ภาษาไทยถ่ินใต้ในชีวิตประจ าวนัจงึท าให้เม่ือมีการอา่นภาษาไทยกลางท าให้
น าเสียงไทยถ่ินใต้นัน้มาจบักบัภาษาไทยกลางจงึท าให้มีการออกเสียงผิดและมีผลท าให้เขียนผิดไปด้วย 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธิการ.  2544.  รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อคนพกิาร กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
ปราจรีย์  แท่นทอง.  2546.  ความสัมพันธ์ระหว่างการส าเหนียกรู้ระบบเสียงกับสมิทธภิาพในการอ่าน

หนังสือของเดก็ไทยกลุ่มอายุ 10 ปี.  วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ผดงุ  อารยะวิญญ.ู  2544.เดก็ที่มีปัญหาในการเรียนรู้.พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: แวน่แก้ว. 
พทุธชาติ  โปธิบาล.  2551.  เสียงและระบบเสียง.  กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
_______________.  2554.  เอกสารการประกอบการประชุมระดับชาต ิการประชุมเครือข่ายชุมชนแอลดี: 

ความบกพร่องในการอ่านและเขียนกับการส าเหนียกรู้ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และสถาบนัวิศวกรรมฟืน้ฟ ูสมรรถภาพ
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ศนูย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ.  

พทุธชาติ  โปธิบาลและวนัทนีย์ พนัธชาติ.  2550.  รายงานการศึกษา “แนวทางการวิจัยและพัฒนา 

เทคโนโลยีส าหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียนรู้” กรุงเทพฯ: สถาบนัวิศวกรรมฟืน้ฟสูมรรถภาพ 
และเทคโนโลยีสิ่งอ านวย ความสะดวก ศนูย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ.  

วาสนา  เลิศศิลป์.  2551. รายงานการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โครงการพัฒนา 

คุณภาพทางการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่ปัญหาทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2550.   
กรุงเทพฯ: ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษากรุงเทพมหานครเขต 1. 

ศนัสนีย์  ฉตัรคปุต์.  2543. ความบกพร่องในการเรียนรู้หรือแอลดี:ปัญหาการเรียนรู้ที่แก้ไขได้.  
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 
 

702

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 55





 



ทัศนะของนักวิชาการรัฐธรรมนูญต่อคณะองคมนตรีในระบอบประชาธิปไตยไทย 
Perception of Constitutional Scholars on Privy Council in Thai democracy 

 

วัชลาวลี ค าบุญเรือง1* และ สมชาย ปรีชาศิลปกลุ1 

Watchalawalee Kumboonreung1* and Somchai Preechasinlapakun1 
 

บทคัดย่อ 
 ประเดน็การศกึษา 3 ประเดน็ คือ 1) การให้ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนญูตอ่การอธิบายคณะ
องคมนตรีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทย  2) ความเปลี่ยนแปลงของอดุมการณ์ความคิดของ
นักวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีแสดงผ่านค าอธิบายทางรัฐธรรมนูญต่อบัญญัติเร่ือง ‚คณะองคมนตรี‛ ตัง้แต่
ช่วงเวลาการ พ.ศ. 2500 – 2557 ผลการศกึษาพบว่า ทศันะของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญสามารถจัดกลุ่มได้     
3 ช่วงระยะเวลา คือ 1) พ.ศ.2500-2519 เป็นความพยายามท่ีจะจัดวางสถานะของคณะองคมนตรีให้อยู่
ร่วมกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 2) พ.ศ.2520 - 2539 เป็นค าอธิบายต่อคณะองคมนตรี         
ว่า กลายเป็นประเพณีการปกครองของไทย 3) พ.ศ. 2540 - 2557 เป็นค าอธิบายในแบบบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ข้อเสนอแนะ 1)การผลิตค าอธิบายทางกฎหมายย่อมแฝงด้วยอุดมการณ์บางอย่างของ
นักวิชาการรัฐธรรมนูญ ผู้ศึกษาจึงต้องตระหนักคิดวิเคราะห์ก่อนจะน าไปใช้ 2) ควรผลิตค าอธิบายทาง
กฎหมายท่ีศกึษาประวตัิศาสตร์และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสงัคมก่อนเกิดรัฐธรรมนญูแตล่ะฉบบั  
 

ABSTRACT 
 This research aims to understand three issues: firstly, the explanation of constitutional 
scholars on a notion of ‘privy council’ in ‘Thai democracy’; secondly, the changes and dynamics in 
ideologies of constitutional scholars drawn and presented on the constitutional explanation 
regarding the concept of ‘privy council’ from 1974 to 2014. The finding shows that the perceptions 
of constitutional scholars can be divided into three time periods as follows: 1) between 1957 - 
1976, there was an effort to arrange and position ‘privy council’ to fit in democracy, 2) between 
1977 - 1996, ‘privy council’ was recognized as a tradition of Thai governance; and 3) from 1997 - 
2017, ‘privy council’ has been convoluted and recongnised as articles of constitutions. There are 
two suggestion on a legal explanation constructed: firstly, as the constitutional explanations are 
contained by ideologies of constitutional scholars, audiences have to critically concern their 
notions before applying and secondly, the legal explanation on ‘privy council’ indeed requires 
awarenesses on historical approach and social context changing before the promulgation of 
constitution. 
 

Key Word: The Constitutional Scholar, Privy Council, Explanation, Thai Democracy 
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บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถือเป็นจุดเร่ิมต้นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องถูกปรับเปลี่ยนสถานะให้กลายเป็น
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ นอกจากนีแ้ล้วสถาบนัทางการเมืองท่ีเคยด ารงอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลง
การปกครองนัน้ก็ถูกยุบเลิกเช่นกัน หนึ่งในนัน้คือสภากรรมการองคมนตรีเป็นองค์กรท่ีท าหน้าท่ีประชุม
ปรึกษาหารือข้าราชการตามแตท่ี่พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าลงมา ท่ีแต่งตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 7 ต าแหน่ง
สภากรรมการองคมนตรีนี ้นัน้มีท่ีมาจาก “ปรีวี เคาน์ซิล” หรือ “ท่ีปรึกษาส่วนพระองค์” ในสมยัรัชกาลท่ี 5      
มีหน้าท่ีเป็นทีปรึกษาส่วนพระองค์ และมีหน้าท่ีสืบราชการ รวมถึงหน้าท่ีการให้ช าระความมีอ านาจเสมือน
ศาลรับ (คณะองคมนตรี : 2555)  แตภ่ายหลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัฐธรรมนญูตัง้แต่ พ.ศ. 2475 - 
2489 ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติขององค์กรเหล่านีแ้ต่อย่างใด จนกระทั่งการรัฐประหาร พ.ศ. 2490 ได้มีการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญไทยฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2490 ท่ีบญัญัติให้มีต าแหน่ง ‚อภิรัฐมนตรี‛ ท าหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และเป็นผู้บริหารหน่วยราชการตามท่ี
ประกาศในพระราชกฤษฎีกา และได้เปลี่ยนช่ือเป็น ‚คณะองคมนตรี‛ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นับแต่นัน้
คณะองคมนตรีต่างได้รับการยอมรับอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบบั การเกิดขึน้ของคณะองคมนตรีท่ีมีจุดก าเนิด
จากระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
ระบอบประชาธิปไตย และมีบทบญัญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับซึง่มีเนือ้หาท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละฉบบั 
แตก่ระนัน้ในทกุรัฐธรรมนญูยงัคงยอมรับตอ่สถาบนัองคมนตรีอย่างเสมอมา 
 ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เป็นต้นก าเนิดของคณะองคมนตรีในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย ซึง่ในรัฐธรรมนูญนีถื้อเป็นต้นแบบของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนูญไทย แม้อ านาจ
หน้าท่ีบางประการจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่บทบาทและหน้าท่ีส่วนใหญ่ท่ีปรากฏ
อยู่ในรัฐธรรมนูญไทยนี ้ล้วนมาจากการก าหนดในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ฉะนัน้ การเกิดขึน้ของคณะ
องคมนตรีในรัฐธรรมนญูฉบบันี ้จงึกลายเป็นจดุเร่ิมต้นการวางรากฐานของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนญูไทย  

 บทบาทหน้าท่ีของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 ได้ก าหนดให้คณะองคมนตรีมีหน้า
ถวายค าปรึกษาให้แก่พระมหากษัตริย์ ก าหนดให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการกรณีแต่งตัง้และถอดถอนองคมนตรีและข้าราชการในพระองค์ และกรณีการแต่งตัง้วุฒิสภา และ
หน้าท่ีการเสนอช่ือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ งานศึกษาของณัฐพล ใจจริง (ณัฐพล ใจจริง : 2556 : 35)    
ในห้วงระยะเวลาตัง้แต่หลงั พ.ศ. 2475 – 2500 เป็นห้วงระยะเวลาท่ีส่งผลต่ออุดมการณ์ความคิดของ
นักวิชาการรัฐธรรมนูญ ท่ีท าให้เกิดพืน้ท่ี ‚สนามรบ‛ โดยแสดงออกผ่านการนิยามและให้ความหมายต่อ
สถาบนัการเมืองใหมใ่นระบอบการปกครองประชาธิปไตย ท่ีแสดงออกผ่านต าราค าอธิบายรัฐธรรมนญูเช่นกนั 
ซึ่งหนึ่งในนัน้เป็นการให้ค าอธิบายเก่ียวกับคณะองคมนตรีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม งานของณัฐพลนัน้       
ได้ศกึษาค าอธิบายของนกัวิชาการกฎหมายในระยะเวลาต้น พ.ศ. 2500 เท่านัน้ 

 แตก่ารผลิตสร้างค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนญูท่ีสร้างค าอธิบายต่อคณะองคมนตรีไม่ได้หยุด
น่ิงในแค่ในช่วงต้นทศวรรษ พ.ศ. 2500 แต่อย่างใด เพราะนบัแต่ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 – จนถึงปัจจุบนั   
มีการผลิตสร้างค าอธิบายเก่ียวกับคณะองคมนตรีอย่างต่อเน่ือง ทัง้ยังพบค าอธิบายของนักวิชาการ
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รัฐธรรมนูญจ านวนมากท่ีให้ค าอธิบายเก่ียวกับการท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรี อาทิเช่น หยุด แสงอุทัย 
ไพโรจน์ ชยันาม ปรีดี พนมยงค์ ชัยอนนัต์ สมุทรวาณิช บวรศกัด์ิ อวุรรณโณ วิษณุ เครืองาม มานิตย์ จุมปา 
ปิยบตุร แสงกนกกลุ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ เป็นต้น ซึง่การให้ค าอธิบายเก่ียวกบัคณะองคมนตรีได้มีการผลิตขึน้มา
อย่างตอ่เน่ืองและยาวนาน จงึเป็นท่ีน่าสนใจว่าการให้ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญจะแปรเปลี่ยนไป
ในลกัษณะใด หรือ จะสะท้อนอดุมการณ์ความคิดใด และจะมีการสืบทอด ผลิตซ า้  ความคิดและอดุมการณ์
เหลา่นัน้ของนกัวิชาการรัฐธรรมนญูเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตาม งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นเพียงการศกึษาการค าอธิบาย
ของนักวิชาการรัฐธรรมนูญต่อคณะองคมนตรีในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีจุดก าเนิดจากรัฐธรรมนูญ          
พ.ศ. 2492 เท่านัน้แต่มิได้ศกึษาพลวตัรความเปลี่ยนแปลงของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนูญฉบบัภายหลงั 
แตอ่ย่างใด 
 

วิธีการวิจัย 
 งานศกึษาชิน้นีไ้ด้ศึกษาค าอธิบายทางรัฐธรรมนูญของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญตัง้แต่ พ.ศ. 2500 – 
2557 ท่ีมีต่อเกิดขึน้ของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เพ่ือศึกษาแนวความคิดของนักวิชาการ
รัฐธรรมนูญท่ีให้ค าอธิบายต่อการเกิดขึน้สถาบันองคมนตรีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยไทย   
ด้วยวิธีการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ท่ีศึกษาจากเอกสารชัน้ต้นท่ีให้ค าอธิบายต่อบทบัญญัติของคณะ
องคมนตรี ผ่านรูปแบบของ ต าราทางรัฐธรรมนูญ หนังสือ เอกสารประกอบการสอบ และเอกสารชัน้รอง 
วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคณะองคมนตรี 
 

ทัศนะของนักวิชาการรัฐธรรมนูญต่อคณะองคมนตรีในระบอบประชาธิปไตย 
 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เกิดขึน้จากการร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีถูกจัดตัง้ขึน้ใน   
พ.ศ. 2490 เพ่ือท าการร่างรัฐธรรมนญูฉบบัถาวรจงึได้เกิดรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2492 ขึน้ ซึง่ถือเป็นรัฐธรรมนูญท่ี
ได้ถวายพระราชอ านาจให้แก่พระมหากษัตริย์มากย่ิงกว่ารัฐธรรมนูญฉบบัใด ๆ ท่ีผ่านมา ด้วยการบัญญัติให้
พระมหากษัตริย์ทรงสามารถใช้พระราชอ านาจตามพระราชอธัยาศยัในการเลือกและแต่งตัง้บุคคลให้เป็น
องคมนตรี มีจ านวนไม่เกิน 9 คน ท าหน้าท่ีถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทัง้ปวง     
ท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญ คือ ประธานองคมนตรีได้ถูกก าหนดให้เป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการกรณีการแต่งตัง้หรือถอดถอนองคมนตรี และกรณีการแต่งตัง้วฒิุสภา  และ
หน้าท่ีการเสนอพระนามผู้สืบราชสนัตติวงศ์ นอกจากนีย้งัก าหนดให้คณะองคมนตรีเสนอช่ือผู้ส าเร็จราชการ
แทนพระองค์ด้วย โดยบทบัญญัติของคณะองคมนตรีนีย้ังคงปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมถึง
รัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว พ.ศ. 2557 ด้วยเช่นกนั 
 ฉะนัน้ การเกิดขึน้ของสถาบันใหม่ในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในรัฐธรรมนูญ       
พ.ศ. 2492 จึงส่งผลต่อบรรยากาศทางการเมืองในขณะนัน้ และกลายเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้นักวิชาการ
รัฐธรรมนูญผู้ท าหน้าท่ีผลิตค าอธิบายรัฐธรรมนูญให้ค าอธิบายต่อคณะองคมนตรีมาอย่างต่อเน่ือง  โดยแบ่ง
ประเดน็การศกึษาดงันี ้
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1) ค าอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 - 2519 
 ต าราทางด้านรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2500 ตอนต้น จะพบค าอธิบายทางกฎหมายของ หยุด แสง
อุทัย ไพโรจน์ ชัยนาม สมภพ โหตระกิตย์ และคันถ์ชิต อินทชาติ ท่ีให้ค าอธิบายต่อการเกิดขึน้ของคณะ
องคมนตรีในระบอบประชาธิปไตยไทย โดยพบว่า ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญช่วงต้นนี ้พยายามท่ี
จะสร้างค าอธิบายท่ีชัดเจนต่อคณะองคมนตรี โดยมีการพิจารณาหลกัการปกครองแบบประชาธิปไตยเพ่ือ
น ามาอธิบายกับบทบาทหน้าท่ีของคณะองคมนตรี นอกจากนี ้ยังได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบการท างาน
ของคณะองคมนตรีและคณะรัฐมนตรีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะคณะรัฐมนตรีย่อมมี
หน้าท่ีถวายค าปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์และถกูควบคมุโดยรัฐสภา (หยุด แสงอทุยั, 2500 : 32) แม้หยุด จะ
ตัง้ข้อสงัเกตต่อคณะองคมนตรีก็ตาม ขณะเดียวกนัค าอธิบายของหยุด (หยุด แสงอทุยั, 2502 : 63) อีกด้าน
หนึง่ก็เป็นค าอธิบายท่ี ชีใ้ห้เห็นข้อดีของการมีคณะองคมนตรีด้วยการ มีการให้ค าอธิบายท่ีอธิบายถงึประโยชน์
การมีคณะองคมนตรี ด้วยเป็นสถาบนัท่ีเตม็เป่ียมด้วยผู้ทรงคณุวฒิุท่ีจะสามารถช่วงแบ่งเบาพระราชภาระของ
พระมหากษัตริย์ และประกอบด้วยบุคคลกลาง ๆ ท่ีมีความรู้ในกิจการต่าง ๆ ท่ีสามารถจะถวายค าปรึกษา
ให้แก่พระมหากษัตริย์ได้ และพบค าอธิบายของคณะองคมนตรีอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเกิดขึน้คือ ค าอธิบายท่ีมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบับทบญัญตัิในรัฐธรรมนญู  
 อย่างไรก็ตาม ปรีดี พนมยงค์ (ปรีดี พนมยงค์, 2517 : 30) ให้ค าอธิบายทางกฎหมายท่ีแตกต่างจาก
นักวิชาการรัฐธรรมนูญข้างต้น เพราะผลิตค าอธิบายด้วยการเสนอให้มีการพิจารณารัฐธรรมนูญท่ีเป็น
ประชาธิปไตยกับอ ามาตยาธิปไตย ซึ่งคณะองคมนตรีกลายเป็นหน่วยวดัอย่างหนึ่ง ด้วยการอธิบายว่า ‚อ า
มาตยาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยข้าราชการ , ข้าเฝ้า, ท่ีปรึกษาซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้โดย
พระองค์เองหรือโดยค าเสนอของรัฐบาลหรือคณะองคมนตรีซึง่เป็นท่ีปรึกษาพระองค์‛  
 จะเห็นได้วา่ในช่วงระยะเวลาการเกิดขึน้ของคณะองคมนตรีนี ้ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญ
ในกลุ่มนีถื้อเป็นกลุ่มแรกท่ีมีความพยายามสร้างค าอธิบายท่ีพยายามจัดวางสถานะของคณะองคมนตรีใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ทัง้ยังปรากฏถึงการยกหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบ
ตะวนัตกมาวิเคราะห์กบับทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูไทย และเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างการท า
หน้าท่ีขององค์กรท่ีท าหน้าท่ีท่ีถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ ทัง้นี ้ความพยายามการผลิตค าอธิบายของ
นกัวิชาการในช่วงระยะเวลานีไ้ด้สง่ผลการผลิตค าอธิบายทางกฎหมายตอ่นกัวิชาการรัฐธรรมนูญรุ่นหลงัอย่าง
ส าคญั ค าอธิบายของนักวิชาการท่ีมีลักษณะเช่นนีไ้ด้ปรากฏแค่ในช่วงระยะเวลาของ พ.ศ. 2500 ช่วงต้น     
ซึง่ในระยะเวลาตอ่มาค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนญู ในช่วง พ.ศ. 2520 ได้แปรเปลี่ยนไป  

2) ค าอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญ ช่วงระยะเวลาพ.ศ. 2520 - 2539 
 ส่วนการให้ค าอธิบายทางกฎหมายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญช่วง พ.ศ. 2520 ท่ีตกอยู่ในช่วงการ
ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินพบว่า มีนักวิชาการรัฐธรรมนูญ อาทิ วิษณุ เครืองาม บวรศักด์ิ 
อุวรรณโณ (วิษณุ เครืองาม และบวรศักด์ิ อุวรรณโณ : 2520) ท่ีให้ค าอธิบายต่อการเกิดขึน้ของคณะ
องคมนตรีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นี ้ด้วยการอธิบายท่ีท าให้เห็นความส าคญัของคณะองคมนตรีในฐานะ
คณะบุคคลท่ีมีความรู้และเป็นกลางทางการเมืองมาท าหน้าท่ีถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ และคณะ
องคมนตรีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีการปกครองของไทย นอกจากนีย้ังได้โต้แย้งค าอธิบายของ
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นกัวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีว่า คณะองคมนตรีไม่สอดคล้องกบัระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการ
เสนอค าอธิบายท่ีโต้แย้งด้วยการท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรีท่ีมีสามารถแบ่งเบาพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์  และด้วยการด ารงอยู่ของคณะองคมนตรีมาอย่างยาวนานนี ้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว จึง
เป็นการสร้างค าอธิบายท่ีถือว่า ‚คณะองคมนตรีเป็นสถาบนัทางรัฐธรรมนูญ‛ ท่ีแม้จะอยู่ในบรรยากาศของ
การปฏิวตัิก็จะต้องมีการรับรองคณะองคมนตรีเสมอ 
 นอกจากนี ้ยงัพบการให้ค าอธิบายในแนวทางปริทรรศน์ท่ีใช้วิธีการศึกษาท่ีเน้นการขยายความหรือ
อธิบายความหมายของค าศพัท์ ผ่านค าอธิบายของกวี อิศริวรรณ (กวี อิศริวรรณ,2529 : 33) ท่ีให้ความหมาย
ของคณะองคมนตรี วา่หมายถงึท่ีพึ่งท่ีปรึกษาของพระมหากษัตริย์ ซึง่ช่วงระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 2520 นี ้มี
ลักษณะค าอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีได้จัดวางสถานะให้กับคณะองคมนตรีในระบอบ
ประชาธิปไตยไว้อย่างแน่นอนแล้ว ด้วยการถือวา่การท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรีในระบอบการปกครองแบบ
ใหมนี่ก้ลายเป็นประเพณีการปกครองของไทย ท่ีจะต้องให้การยอมรับตอ่การมีอยู่ของคณะองคมนตรีอยู่เสมอ 
การให้ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญในช่วง พ.ศ. 2520 นีไ้ด้กลายเป็นฐานค าอธิบายท่ีถูกหยิบยกใน
ค าอธิบายของนกัวิชาการรุ่นหลงัมาย่ิงขึน้ ซึง่ปรากฏให้เห็นในค าอธิบายของนกัวิชาการตัง้แต ่พ.ศ. 2540 เป็น
ต้นไป 

 3) ค าอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญ ตัง้แต่ พ.ศ. 2540 - 2557 
  จากการด ารงอยู่ของคณะองคมนตรีนบัแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา ท าให้แนวค าอธิบาย
ของนักวิชาการรัฐธรรมนูญในช่วงระยะหลังนีม้ีค าอธิบายท่ีใกล้เคียงกันมากขึน้ และมีความแตกต่างกับ
ค าอธิบายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญในช่วงเวลา พ.ศ. 2500 ตอนต้น เช่น มานิตย์ จุมปา (มานิตย์ จุมปา , 
2553 : 101)  ได้หยิบยกค าอธิบายของวิษณุ เครืองาม มาใช้กับการให้ค าอธิบายต่อคณะองคมนตรีท่ีมีจุด
ก าเนิดนบัตัง้แต่การตัง้สภาปรีวี เคาน์ซิลในสมยัรัชกาลท่ี 5 และเป็นคณะบุคคลท่ีมีหน้าท่ีถวายความเห็นต่อ
พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทัง้ปวงท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าท่ีอื่น ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
นอกจากนีย้งัอธิบายถงึการท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรีในด้านอื่นท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  อาทิ การ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ ฎีกาของนกัโทษท่ีขออภยัโทษ ซึง่คณะองคมนตรีถวายความเห็นประกอบพระรา
บรมราชวินิจฉัย ซึ่งได้กลายเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติตัวและแนวทางการท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรีใน
ปัจจบุนั  
 นอกจากนีย้งัพบแนวค าอธิบายของ พรชยั เลื่อนฉวี (พรชยั เลื่อนฉวี, 2554 : 149) ท่ีอธิบายว่าคณะ
องคมนตรีเป็นพระราชอ านาจตามพระราชอธัยาศยั ซึง่เป็นค าอธิบายท่ีคล้ายกบัค าอธิบายของวิษณุ เครืองาม 
ทัง้นี ้พรชัย อธิบายว่า พระราชอ านาจประเภทนีเ้ป็นกิจการส่วนพระองค์ไม่เก่ียวข้องกบัการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยตรง ขณะเดียวกนั  พบค าอธิบายทางกฎหมายท่ีเลือกท่ีจะอธิบายความเป็นมาของรัฐธรรมนูญ
อย่างคร่าว ๆ และชีใ้ห้เห็นจดุเดน่ของรัฐธรรมนญูแตล่ะฉบบั พร้อมแสดงให้เห็นความแตกตา่งของรัฐธรรมนญู
ในและฉบบั ซึ่งนักวิชาการรัฐธรรมนูญในกลุ่มนีไ้ด้แก่ กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ (กระมล 
ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ : 2547) บญุศรี มีวงศ์อโุฆษ (บญุศรี มีวงศ์อโุฆษ : 2553) สมยศ เชือ้ไทย 
(สมยศ เชือ้ไทย : 2546) คณิน บญุสวุรรณ (คณิน บญุสวุรรณ : 2541) สมคิด เลิศไพฑูรย์ (สมคิด เลิศไพฑูรย์ 
: 2548) สขุมุ นวลสกลุ และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ (สขุมุ นวลสกุล และวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ : 2525) และณัฐกร วิทิตา
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นนท์ (ณัฐกร วิทิตานนท์ : 2549) ได้ให้ค าอธิบายต่อคณะองคมนตรีในลกัษณะ เช่น ‚ฉบบัท่ี 5 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2492 หลกัการส าคญั : ก าหนดให้มีคณะองคมนตรีท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ
พระมหากษัตริย์‛ แตไ่มไ่ด้มีการวิเคราะห์หรือให้ค าอธิบายอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
 อย่างไรก็ตาม มีความพยายามของนักวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีพยายามตัง้ค าถามต่อสถานะของ
องคมนตรีในรัฐธรรมนญู เช่น ปิยบตุร แสงกนกกลุ (ปิยบตุร แสงกนกกลุ, 2550 : 66-69) ด้วยการตัง้ข้อสงัเกต
ตอ่คณะองคมนตรีท่ีปรากฏขึน้ในรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2492  ว่าเป็น รัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีย้อนกลบัไปใช้ค าว่า 
‚คณะองคมนตรี‛ และน าเอาระบบคณะองคมนตรีในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาใช้ โดยแยกต าแหน่ง 
‚ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์‛ กบั ‚คณะองคมนตรี‛ ออกจากกนัโดยเด็ดขาด และอ้างอิงถึงค าอธิบายของ
สมศกัด์ิ เจียมธีรสกลุวา่ ‚คณะองคมนตรี‛ ถือเป็นความพ่ายแพ้ของอดุมการณ์แบบ ‚คณะราษฎร 2475‛ แม้
กระนัน้ ในค าอธิบายของ ปิยบุตร ท่ีมีต่อคณะองคมนตรี ยังพบว่าได้มีการนิยามไว้ในลกัษณะท่ีเป็นไปตาม
เนือ้หาบทบญัญตัิตามท่ีรัฐธรรมนญูไว้ 
 สว่น วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2553 : 95) ให้ค าอธิบายถงึสถานะของคณะองคมนตรีว่า
เป็นองค์กรในรัฐธรรมนญูท่ีมีบทบาทส าคญัในตอนท่ีพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคต และต้องมีการเสนอคณะ
บุคคลขึน้ครองราชย์ในกรณีท่ีไม่ได้แต่งตัง้รัชทายาทไว้  คณะองคมนตรีจึงมีอ านาจหน้าท่ีในรัฐธรรมนูญ
โดยตรง ฉะนัน้ คณะองคมนตรีจงึเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนญูทัง้ในรูปแบบและเนือ้หา  
 จะเห็นได้ว่า ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีถูกผลิตขึน้ในระยะเวลานี ้มีแนวทางค าอธิบาย
ตามบทบญัญตัิในรัฐธรรมนญูเพ่ิมมากขึน้ และเน้นการศกึษาประวตัิศาสตร์ของแต่ละรัฐธรรมนูญอย่างสัน้ ๆ 
ทัง้ชีใ้ห้เห็นข้อแตกตา่งของรัฐธรรมนญูแตล่ะฉบบัเพียงน้อยนิด นอกจากนีก้ารให้ค าอธิบายต่อคณะองคมนตรี
ยงัมีเพียงแตห่น้าท่ีถวายค าปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์และมีหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนญูก าหนดไว้เท่านัน้  
  

สรุป 
 การเกิดขึน้ของคณะองคมนตรีในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 นัน้ ได้ส่งผลต่อการให้ค าอธิบายของ
นกัวิชาการรัฐธรรมนูญท่ีมีการให้ค าอธิบายตัง้แต่ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2500 - 2557 ซึง่มีความลื่นไหลและ
แสดงให้เห็นถงึพลวตัรความเปลี่ยนแปลงในค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนญูในแตล่ะช่วงเวลา ดงันี ้
1. ระยะเวลา พ.ศ. 2500 – 2519 เป็นช่วงเวลาของการปรากฏตวัของคณะองคมนตรีนัน้ ค าอธิบายทาง
กฎหมายของนักวิชาการรัฐธรรมนูญมักเป็นไปในแนวทางการท่ียึดเอาค าอธิบายท่ีปรากฏขึน้ในประเทศ
ตะวนัตกเป็นแม่แบบ อาทิ หลกัการของระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น โดยน ามาพิจารณารัฐธรรมนูญแต่ละ
ฉบบัว่ามีเนือ้หาอย่างไร ซึง่บางครัง้ได้มีการเปรียบเทียบกบัสถาบนัท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญ และพยายามจัด
วางพืน้ท่ีของคณะองคมนตรีให้เข้ากับระบอบประชาธิปไตยไทย แต่ก็มีค าอธิบายท่ีน าหลกัการประชาธิปไตย
เข้ามาวิเคราะห์กบัรัฐธรรมนญูของไทย เพ่ือพิจารณาความเป็นประชาธิปไตย ซึง่หากหลกัการใดไม่สอดคล้อง
ก็จะท าให้รัฐธรรมนญูนัน้ไมส่อดคล้องกบัความเป็นประชาธิปไตย 
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2. ระยะเวลาท่ีสองคือพ.ศ. 2520 - 2539 เป็นช่วงเวลาของท่ีพบการให้ค าอธิบายท่ีมีลกัษณะเน้นย า้
ความเป็นพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากย่ิงขึน้ จึงท าให้ภาพลักษณ์ค าอธิบายของคณะ
องคมนตรีย่ิงผกูติดกบัพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ พร้อมกบัค าอธิบายท่ีถือเป็นประเพณีการปกครอง
ของไทยท่ีได้รับตอกย า้ และยังพบว่ามีการเน้นย า้ถึงคุณประโยชน์ของการมีองคมนต รีไว้เช่นเดียวกับใน
ระยะแรก  
3. ระยะเวลาท่ีสามคือพ.ศ. 2540 – 2557 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการให้ค าอธิบายท่ีมีลกัษณะเป็นการยอมรับ
ตอ่การมีอยู่ของคณะองคมนตรีมากขึน้ โดยพบค าอธิบายท่ีชีใ้ห้เห็นถึงการท าหน้าท่ีของคณะองคมนตรีทัง้ใน
หน้าท่ีได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและนอกเหนือรัฐธรรมนูญ นอกจากนีย้ังพบว่ามีค าอธิบายของ
นกัวิชาการรัฐธรรมนูญในกลุ่มนีม้กัเน้นการให้ค าอธิบายท่ีมีต่อประวตัิศาสตร์รัฐธรรมนูญแต่ละฉบบัโดยย่อ 
และท าให้เห็นความแตกตา่งในบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบบัเป็นส าคญั รวมถึงการหยิบยกค าอธิบาย
จากนักวิชาการรัฐธรรมนูญรุ่นก่อนมาใช้เพ่ืออธิบาย ซึ่งแนวทางค าอธิบายลกัษณะนีม้ีแนวโน้มจะเพ่ิมมาก
ย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีการศกึษาของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญส่วนหนึ่งท่ีพยายามจะตัง้ค าถามต่อสถานะ
ของคณะองคมนตรีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย แต่กระนัน้ก็ไม่สามารถปฏิเสธการมีอยู่ของ
คณะองคมนตรีในระบอบการปกครองของไทยในปัจจบุนัได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) การผลิตค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนญูท่ีได้ศกึษามาข้างต้น เห็นได้ว่ามีการสะท้อนให้เห็น
ถึงอุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยแบบตะวนัตกท่ีน ามาพิจารณากับรัฐธรรมนูญของไทย และมีทัง้
ค าอธิบายแบบจารีตนิยม ซึ่งขึน้อยู่กับผู้สร้างค าอธิบายนัน้ ฉะนัน้ ค าอธิบายทางกฎหมายของนักวิชาการ
รัฐธรรมนูญจึงไม่อาจเป็นการผลิตค าอธิบายท่ีมีแต่ศาสตร์บริสทุธ์ิ มีความเป็นกลาง มีความเป็นหลกัวิชาท่ี
แท้จริงไม่ แต่เป็นค าอธิบายท่ีถูกผลิตผ่านอุดมการณ์ของนักวิชาการรัฐธรรมนูญแต่ละท่าน ดังนัน้ ใน
การศึกษาค าอธิบายทางกฎหมาย ผู้ ศึกษาจึงควรศึกษาอย่างรู้เท่าทันต่ออุดมการณ์ของนักวิชาการ
รัฐธรรมนญูท่ีแฝงอยู่ในค าอธิบาย และคิด วิเคราะห์ ตัง้ค าถามตอ่การศกึษาวิชากฎหมายอยู่เสมอ 
 2) ปัจจุบนัการให้ค าอธิบายของนกัวิชาการรัฐธรรมนูญมกัมีรูปแบบการอธิบายตามบทบญัญัติของ
รัฐธรรมนูญมากย่ิงขึน้ ซึง่การให้ค าอธิบายในลกัษณะเช่นนี ้ส่งผลให้เกิดการละเลยการอธิบายบริบทในทาง
ประวตัิศาสตร์ ฉะนัน้ การผลิตค าอธิบายควรมีการศกึษาถงึประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา และการเปลี่ยนแปลง
ต่อบริบทในทางสงัคมท่ีส่งผลต่อการผลิตรัฐธรรมนูญขึน้มาหนึ่งฉบับ และแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ภายในของสถาบนัท่ีได้ถกูก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู เพ่ือท่ีจะสามารถให้นกัศกึษาวิชากฎหมายจะเข้าใจถึงเหตุ
ของความเปลี่ยนแปลงซึง่สมัพนัธ์กบัตวับทกฎหมาย มิใช่แตเ่ป็นการท่องจ ากฎหมายเพ่ือน าไปใช้เท่านัน้ 
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ลักษณะครอบครัวและการส่ือสารออนไลน์ที่มีผลต่อปัญหาพฤตกิรรมและภาวะซึมเศร้า 
ของวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบุรี 
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บทคัดย่อ 
 บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะครอบครัวและการสื่อสารออนไลน์ท่ีมีผลตอ่
ปัญหาทางพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าของวยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบุรี ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบแบบหลายขัน้ตอน (multi-stage sampling) กลุ่มตวัอย่างเป็นวยัรุ่นอายุระหว่าง 12-19 ปี 
จ านวน 1,612 คน ด าเนินการเก็บข้อมลูช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ผลการศกึษาพบวา่ วยัรุ่นส่วนใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 36.6 อาศยัอยู่กบัพ่อและแม ่และร้อยละ 39.4 อยู่กบัพ่อแมแ่ละมีญาติอยู่ด้วย กวา่ร้อยละ 88.8 มีโทรศพัท์แบบ
สมาร์ทโฟน มีการใช้เฟซบุ๊คและไลน์เฉลี่ยวนัละ 2 ชัว่โมง โดยกิจกรรมท่ีใช้สว่นมากคือการนนัทนาการความบนัเทิง และ
การสนทนา (แชท)  อย่างไรก็ตาม พบว่า วยัรุ่นมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางอารมณ์ และภาวะซึมเศร้าสูงกว่า
ปัญหาพฤติกรรมอื่น  ๆผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแบบพห ุแสดงให้เห็นวา่วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่กบัพ่อแมแ่ละญาติพ่ี
น้องจะมีพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิงและปัญหาทางอารมณ์น้อยกว่าผู้ ท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ และผู้ ท่ีได้รับเงินส าหรับใช้จ่าย
ปริมาณมากจะมีแนวโน้มมีปัญหาทางพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าเพ่ิมขึน้ นอกจากนี ้ปริมาณเวลาและรูปแบบกิจกรรม
ท่ีท าผ่านการสื่อสารออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊ค การแชท และการถูกคุกคามรังแกในโลกออนไลน์นัน้ส่งผลต่อ
ปัญหาพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าของวยัรุ่นอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ  
ค าส าคญั: ลกัษณะครอบครัว การสื่อสารออนไลน์ ปัญหาพฤติกรรม ภาวะซมึเศร้า วยัรุ่น 
 

ABSTRACT 
 This study aims at studying relationships between family structure and online communication 
behaviors that affect the behavioral problems and depression among Adolescents in Phetchaburi Province. The 
study is quantitative in nature and utilized multi-stage sampling to obtain data from adolescents age 12 to 19. 
Data was obtained from a total of 1,612 sampling unit during January – March 2016. The findings showed that 
more than 36.6 percent of the adolescents live with father and mother, 39.4 percent live with father, mother, and 
relatives. More than 88.8 percent owns smartphone.  They use Facebook and Line with the average daily usage 
of 2 hours. The majority of online activities revolve around leisure and conversation or chat. The study also found 
that adolescents who engaged in online communication is at higher-risk of emotional problems and depression 
than other types of activity. Multiple Linear Regression revealed that adolescents who live with father, mother, 
and relatives is less likely to have hyperactivity and emotional problems than those who stay with their father and 
mother. Adolescents who receives higher allowances from parents has a tendency of getting more behavioral 
problems and depression. In addition, time spent and pattern of online communication particularly Facebook 
and Chat as well as online harassment have statistically significant effect on behavioral problems and 
depression in adolescents. 
 

 

 

Key Words: Family structure, Online communications, Behavioral problems, Depression, Adolescent 
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บทน า 
 ทิศทางการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2555 – 2559 มีเป้าหมายส าคญัคือเด็กและเยาวชนทุกคน
จ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านในแต่ละช่วงวัยจากพ่อแม่ โดยเด็กและ
เยาวชนมีความมัน่คง แข็งแรง อยู่ดี มีสุข และสร้างสรรค์ (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) แต่สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงใน
หลากหลายด้าน ประการหนึ่งคือเร่ืองการการใช้เทคโนโลยี จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร 
โดยเฉพาะการสื่อสารออนไลน์ท าให้วัยรุ่นมีโอกาสแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นความเสี่ยงในด้านต่างๆ มากขึน้ ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้จากปัญหาความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีมีเพ่ิมขึน้ ทัง้การข่มขู่ในโลกออนไลน์ การใช้
ความรุนแรง สาเหตสุว่นหนึ่งเกิดจากการท่ีเด็กใช้ชีวิตอยู่กบัครอบครัวน้อยลง มีชีวิตกบัโลกออนไลน์มากขึน้ซึง่มี
ผลตอ่วิธีคิด การใช้ชีวิต และภาวะทางอารมณ์ของวยัรุ่นในหลากหลายด้าน (วิรวินท์ ศรีโหมด, 2559) จากข้อมลู
ผลการส ารวจสภาวการณ์เดก็และเยาวชนจงัหวดัเพชรบรีุ เมื่อปี พ.ศ. 2557 ของสถาบนัรามจิตติ ระบวุา่ วยัรุ่นใน
จงัหวดัเพชรบุรีส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 69 อาศยัอยู่กบัพ่อแม่แต่กลบัมีการใช้เวลาท ากิจกรรมครอบครัวร่วมกนัไม่
มากนัก ในขณะเดียวกันวยัรุ่นมกัใช้เวลาไปกับการคุยโทรศพัท์เฉลี่ย 151 นาทีต่อวนั ใช้อินเทอร์เน็ตและการ
สื่อสารออนไลน์เฉลี่ยวนัละ 281 นาที สว่นปัญหาภาวะสขุภาพจิตพบวา่สว่นใหญ่มีความเครียด อารมณ์เสีย และ
หงุดหงิดง่าย ประมาณร้อยละ 40 มีปัญหาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง ทะเลาะวิวาท และกว่าร้อยละ 30 เคย
ถูกกลัน่แกล้งในโลกออนไลน์ (กาญจนา บุญส่ง และคณะ, 2558) ข้อมลูดงักล่าวสะท้อนปัญหาพฤติกรรมของ
วยัรุ่นท่ีควรเฝ้าระวงัทัง้ในด้านบทบาทของครอบครัว อิทธิพลของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทัง้ภาวะสขุภาพจิต
ของวยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบรีุได้อย่างชดัเจน 
 การศกึษาครัง้นี ้จงึมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะครอบครัวและกิจกรรมการใช้
การสื่อสารออนไลน์ท่ีมีตอ่ปัญหาทางพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าของวยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบรีุ โดยผลท่ีได้จากการ
วิจัยนีอ้าจเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้งานการสื่อสารออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่น รวมถึงการควบคุม ป้องกัน
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา อีกทัง้การเฝ้าระวงัสขุภาพจิตของกลุม่วยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบรีุได้ตอ่ไป 
 

นิยามศัพท์ 
 ปัญหาทางพฤติกรรม ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้านคือ พฤติกรรมเกเร (conduct 
problems) พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง (hyperactivity) ปัญหาทางอารมณ์ (emotional problems) และ ปัญหา
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน (peer problems) 
 ภาวะซมึเศร้า (depression) หมายถึง ภาวะจิตใจหม่นหมอง เศร้าสร้อย หดหู่ มองโลกในแง่ร้าย โดยมี
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่างกาย จิตใจ สงัคม และความคิด  
 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยครัง้นี ้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ด้วยวิธีการส ารวจกลุ่ม

ตวัอย่าง (survey method) ประชากรในการศกึษาคือ วยัรุ่นอายรุะหวา่ง 12-19 ปี ท่ีก าลงัศกึษาระดบัมธัยมศกึษา
ปีท่ี 1-6 ระหว่างปีการศกึษา 2558 สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 จังหวดัเพชรบุรี มี
จ านวนทัง้หมด 22 โรงเรียน มีประชากรรวม 19,787 คน  ส าหรับการก าหนดขนาดตัวอย่างขัน้ต ่าใช้วิธีการ
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ประมาณคา่สดัสว่นของประชากรที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ขนาดความคลาดเคลื่อนของคา่ประมาณท่ี 0.03 
สุ่มตวัอย่างแบบท่ีเป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) ผู้ วิจยัแบ่งแผนการสุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 
ขัน้ตอนโดยขัน้แรก ด าเนินการแบ่งนกัเรียนตามโรงเรียนท่ีสงักดั (cluster) ทัง้หมด 22 กลุ่ม จากนัน้จดัโรงเรียน
ออกตามพืน้ท่ีเป็น 8 กลุม่อ าเภอ ในขัน้ตอนนีใ้ช้การสุม่ตวัอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) สุ่มเลือก
อ าเภอละ 1 โรงเรียนด้วยวิธีการจบัสลาก สรุป ขัน้ตอนนีไ้ด้โรงเรียนตวัอย่างทัง้หมด 8 โรงเรียน ในขัน้ตอนการสุ่ม
ล าดบัต่อมา ด าเนินการสุ่มตวัอย่างนักเรียนจาก 8 โรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นชัน้ภูมิตามระดับ
การศกึษา ซึง่แบ่งได้ทัง้หมด 6 ขัน้ภูมิคือ มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6 ขัน้ตอนนีใ้ช้การสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified 
Random Sampling) สุ่มเลือกตวัอย่างนกัเรียนออกมาชัน้ละ 1 ห้องเรียนด้วยการจบัสลาก จากนัน้จึงเก็บข้อมลู
ทกุคนในชัน้เรียนนัน้ โดยสรุปการวิจยัครัง้นีมี้กลุ่มตวัอย่างรวม 1,612 คน มากกว่าจ านวนขนาดตวัอย่างขัน้ต ่าท่ี
ค านวณไว้ 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย 5 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 คณุลกัษณะทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ประกอบด้วย เพศ (ชาย/หญิง) อาย ุ(ปี) จ านวนท่ีได้รับส าหรับใช้จ่าย (บาทต่อเดือน) ส่วนท่ี 2 โครงสร้างลกัษณะ
ครอบครัว  เป็นการสอบถามถงึรูปแบบการอาศยัอยู่กบัพ่อแมใ่นปัจจบุนั สว่นท่ี 3 การสือ่สารออนไลน์ ประกอบด้วย 
การมี-การใช้อปุกรณ์การสื่อสาร (มี-ไม่มี / ใช้-ไม่ใช้) จ านวนนาทีที่ใช้งาน (นาทีต่อวนั) และกิจกรรมที่ใช้งานการสื่อสาร
ออนไลน์ ประกอบด้วย กิจกรรม 5 กลุม่ คือ 1) การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว 2) การแสดงตวัตน 3) การแชท 
สนทนา พดูคุย 4) นนัทนาการความบนัเทิง และ 5) พฤติกรรมการใช้งานในเชิงลบ ทัง้นี ้การวดัการสื่อสารออนไลน์ใน
การศกึษาครัง้นี ้ก าหนดคะแนนความถ่ีในการใช้งานดงันี ้ไม่เคย=0 นานๆ ครัง้=1 เป็นบางครัง้บางวนั=2 บ่อยครัง้แต่ไม่

ทกุวนั=3 เป็นประจ าทกุวนั=4  ส่วนท่ี 4 ปัญหาทางพฤติกรรม ประกอบด้วย พฤติกรรมเกเร พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิง 
ปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน และสว่นท่ี 5 คือ ภาวะซมึเศร้า 

ส าหรับการวดัปัญหาทางพฤติกรรมนัน้ ใช้แบบประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (Strengths and Difficulties 
Questionnaire: SDQ) ด้วยการให้ประเมินตนเอง โดยในแตล่ะด้านจะมีค าถามประกอบกนั 5 ข้อ รวม 25 ค าถาม 
ค าตอบในแต่ละข้อก าหนดเป็นคะแนน 4 ระดบั คือ 1=ไม่มีปัญหา 2=มีปัญหาเล็กน้อย 3=มีปัญหาชดัเจน และ 
4=มีปัญหาอย่างรุนแรง เมื่อรวมคะแนน จะได้คะแนนสงูสดุในแต่ละด้านคือ 20 คะแนน หมายถึงเป็นผู้มีปัญหา
พฤติกรรมอย่างรุนแรง และต ่าสดุ 4 คะแนน หมายถงึ ไมม่ีปัญหาพฤติกรรมด้านนัน้ๆ 

ด้านการวดัภาวะซึมเศร้า การวิจัยครัง้นีใ้ช้แบบคดักรองภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่น CES-D (Center for 
Epidemiologic Studies-Depression Scale) ของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ เป็นเคร่ืองมือวดัอาการ
ซมึเศร้าประเภท self-report ฉบบัภาษาไทย ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมด 20 ข้อ ประกอบด้วย ข้อความท่ีระบุ
อาการภาวะซมึเศร้าทัง้หมด 16 ข้อความ โดยวดัความถ่ีของการแสดงอาการภาวะซมึเศร้า 4 ระดบัคือ 0=ไม่เลย 
1=บางครัง้ 2=บ่อยๆ และ 3=ตลอดเวลา สว่นข้อความท่ีแสดงอาการตรงข้ามกบัภาวะซมึเศร้ามีทัง้หมด 4 อาการ
จะให้คะแนนกลบักนัคือ 3=ไม่เลย 2=บางครัง้ 1=บ่อยๆ และ 0=ตลอดเวลา เมื่อผู้ตอบค าถามทัง้ 20 ข้อแล้วจึง
ท าการค านวณจากคะแนนรวมของความถ่ีในการเกิดอาการต่างๆ ทัง้หมด คะแนนท่ีได้มีตัง้แต่ 0-60 คะแนน 
เกณฑ์ผู้ ท่ีได้คะแนนรวมสงูกวา่ 22 คะแนน ถือว่าเป็นผู้ ท่ีอยู่ในข่ายภาวะซมึเศร้า (อมุาพร ตรังคสมบตัิ และคณะ, 
2540)   

การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้รับความร่วมมือจากสถานศกึษาท่ีสุ่มได้ โดยนดัหมายวนัเวลา
เข้าเก็บข้อมลูด้วยการประสานงานกับผู้ ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละแห่ง อธิบายแบบสอบถามโดยละเอียด ใช้วิธีการเก็บ
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ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างด้วยตนเอง โดยมีบุคลากรในโรงเรียนเป็นผู้ ช่วยจัดช่วงเวลาการรวบรวมข้อมูลโดยไม่
กระทบต่อการเรียนการสอน  การวิจยัครัง้นีด้ าเนินการภายใต้หลกัจริยธรรมการวิจยัในคน โดยได้รับการรับรอง
โครงการวิจัยจาก IPSR-Institutional Review Board (IPSR-IRB) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2558 (รหสัโครงการ COA. No. 2015/1-1-61) ได้รับการอนุญาต
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และกลุ่มตวัอย่างได้รับการชีแ้จงรายละเอียด
โครงการและลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจยัโดยสมคัรใจทกุคน 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษากลุม่ตวัอย่างวยัรุ่นจ านวน 1,612 คน เป็นเพศชายร้อยละ 43.5 และเพศหญิงร้อยละ 56.5  
อายุต ่าสดุคือ 12 ปี และสงูสดุคือ 19 ปี ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากบั 15.5 ปี เงินท่ีได้รับโดยเฉลี่ยต่อเดือนจากผู้ปกครอง 
สว่นใหญ่ร้อยละ 35.5 ได้รับเดือนละ 2,000 - 2,999 บาท ค่าเฉลี่ยเงินท่ีวยัรุ่นได้รับคือ 2,027 บาทต่อเดือน ทัง้นี ้
ร้อยละ 39.4 อาศยักบัพ่อแมแ่ละญาติ ร้อยละ 36.6 อาศยัอยู่กบัพ่อแม ่ส่วนผู้ ท่ีอาศยักบัพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง 
มีร้อยละ 13.1 และอีกร้อยละ 10.9 คือผู้ ท่ีไมไ่ด้อาศยัอยู่กบัพ่อและแม่ (ตารางท่ี 1)  
  

Table 1 Socio-demographic variables 
 

Variables n % Variables n % 
Sex   Income (baht per month)   

Male 702 43.5 <1,000 182 11.3 
Female 910 56.5 1,000 - 1,999  511 31.7 

Age   2,000 - 2,999  573 35.5 
12 14 0.9 3,000 - 3,999  240 15 
13 223 13.8 4,000+ 106 7 
14 264 16.4 Mean = 2,027, SD = 1,118.3 
15 346 21.5 Family structure   
16 237 14.7 Living with both parents 590 36.6 
17 243 15.1 Living with both parents and relatives 635 39.4 
18 262 16.3 Live with single parent 211 13.1 
19 23 1.4 Not living with both parents 176 10.9 

Mean = 15.5, SD = 1.72 Total 1,612 100.0 

 

 ด้านพฤติกรรมการสื่อสารออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่างในตารางท่ี 2 จะพบวา่ ส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊คโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 ชัว่โมงต่อวนั และใช้ไลน์เฉลี่ย 1.30 ชัว่โมงต่อวนั และเมื่อพิจารณาการสื่อสารออนไลน์ท่ีวยัรุ่นใช้
โดยรวมทัง้ทางเฟซบุ๊คและไลน์ใน 5 รูปแบบกิจกรรม เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะเห็นได้ชดัว่า ส่วนใหญ่มีความถ่ีใน
การใช้งานด้านการนนัทนาการความบนัเทิงสงูท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 2.42) รองลงมาการแชท สนทนา พูดคยุ (ค่าเฉลี่ย 
2.36) หากพิจารณาความถ่ีของพฤติกรรมท่ีกลุม่ตวัอย่างทัง้ท่ีเป็นผู้กระท าใช้การสื่อสารออนไลน์ในลกัษณะเสี่ยง 
ได้แก่ แชร์สื่อลามก หรือรูปภาพวาบหวิว ภาพโป๊ ผู้ อื่น  แลกเปลี่ยนรูปภาพวาบหวิวตนเองกับบุคคลอื่น 
แลกเปลี่ยนรูปภาพตนเองกบัคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จกักนั พูดคยุกบัคนแปลกหน้าท่ีไม่รู้จกักนั และใช้ค าหยาบคาย 
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ในขณะท่ีการเป็นผู้ถูกกระท าทางลบ ประกอบด้วย การเห็นภาพวาบหวิวของผู้อื่นโพสต์ โดนเพ่ือนโพสต์ด่าค า
หยาบคาย โดนผู้อื่นส่งลิง้ค์ หรือแชร์ไวรัส / สแปม มาให้ โดนผู้อื่นขโมย ID และ Password ไปใช้งาน คนใช้ ID 
ปลอม เฟซบุ๊คปลอม ไม่แสดงตวัตน ทกัทายเข้ามา พบว่า มีทัง้ผู้ ท่ีไม่เคยกระท าหรือโดยกระท าการคกุคามเลย 
(ค่าต ่าสดุ 0) และมีผู้ ท่ีกระท าหรือถูกกระท าเป็นประจ า (ค่าสูงสดุ 4) ภาพรวมความถ่ีผู้กระท าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
1.67 และผู้ถกูกระท าเท่ากบั 1.76 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นทัง้ผู้ กระท าและถูกกระท าในสิ่งไม่เหมาะสม
ในการใช้งานการสื่อออนไลน์จ านวนไมน้่อย ซึง่เป็นประเดน็ท่ีควรเฝ้าระวงั 
 
Table 2 Online communications use (N = 1,612)  

 minimum maximum mean SD 
Minutes of use     

Facebook Usage (minutes per day) 0.00 720.00 111.58 148.30 

Line Usage (minutes per day) 0.00 1080.00 81.90 143.54 
Online communications activities     

News following 0.00 4.00 2.29 1.00 
Express Identity 0.00 4.00 2.26 1.05 
Chatting 0.00 4.00 2.36 1.02 
Entertainments   0.00 4.00 2.42 1.03 
Online risk behaviors 0.00 4.00 1.67 1.23 
Being bullied 0.00 4.00 1.76 1.20 

 
 เม่ือวิเคราะห์ข้อมลูปัญหาทางพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมเกเร (conduct problems) พฤติกรรม
อยู่ไม่น่ิง (hyperactivity) ปัญหาทางอารมณ์ (emotional problems) และ ปัญหาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน (peer 
problems) และภาวะซึมเศร้า (depression) ดงัข้อมูลในตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัง้ผู้ ท่ีไม่มี
ปัญหาทางพฤติกรรมหรือภาวะซึมเศร้าเลย (ค่าคะแนนเท่ากับ 0) และมีผู้ ท่ีมีปัญหาพฤติกรรมต่างๆ มาก (ค่า
คะแนนเข้าใกล้คะแนนเตม็ 10) ทัง้นี ้โดยเปรียบเทียบปัญหาพฤติกรรมทัง้ 4 ด้าน ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีปัญหา
ทางอารมณ์มากท่ีสดุ (คา่เฉลี่ยเท่ากบั 5.55) รองลงมาคือปัญหาพฤติกรรมเกเร (คา่เฉลี่ย 5.29) สว่นในด้านภาวะ
ซมึเศร้า นัน้มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสงูคือ 28.25 มากกว่าเกณฑ์การจดักลุ่มผู้ ท่ีอยู่ในภาวะซมึเศร้าท่ี 22 คะแนน จึง
อาจกลา่วได้วา่กลุม่ตวัอย่างมีภาวะเสี่ยงตอ่ภาวะซมึเศร้าคอ่นข้างมาก 
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Table 3 Means and Standard Deviations of Behavioral Problems and Depression (N=1,612) 
 Minimum Maximum Mean SD 

Conduct problems 0.00 9.00 5.29 1.93 
Hyperactivity 0.00 9.00 4.84 1.54 
Emotional problems 0.00 10.00 5.55 2.85 
Peer problems 1.00 8.00 4.99 1.25 
Depression 0.00 60.00 28.25 14.51 

 
 ผลทดสอบลกัษณะครอบครัวและการสื่อสารออนไลน์ท่ีมีผลต่อปัญหาทางพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้า
ของวยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบุรี ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (multiple linear regression) ซึง่แบ่ง
การวิเคราะห์ออกเป็น 5 แบบจ าลอง ดงัตารางท่ี 4 ในภาพรวมพบวา่ ปัจจยัจ านวนเงินท่ีได้ส าหรับใช้จ่ายต่อเดือน 
ลกัษณะครอบครัว ปริมาณเวลาการใช้งานเฟซบุ๊คและไลน์ และการสื่อสารออนไลน์ทัง้ 5 ด้าน ล้วนมีผลตอ่ปัญหา
พฤติกรรมและภาวะซึมเศร้าของวยัรุ่นในจงัหวดัเพชรบุรีอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบัต ่ากว่า 0.05 เมื่อ
พิจารณาแต่ละตวัแปร จะเห็นได้ว่า วยัรุ่นท่ีได้รับเงินส าหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนเป็นจ านวนมากมีแนวโน้มจะมี
ปัญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้าสูงกว่า ในด้านลกัษณะครอบครัว วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่กับพ่อแม่และญาติจะมี
พฤติกรรมอยู่ไม่น่ิงน้อยกว่าผู้ ท่ีไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ทัง้นี ้วยัรุ่นท่ีไม่ได้อยู่กับทัง้พ่อและแม่จะมีแนวโน้มเกิดปัญหา
ทางอารมณ์มากกว่าผู้ ท่ีได้อยู่กบัพ่อแม่ ส่วนเด็กท่ีอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนใดคนหนึ่งมีแนวโน้มจะมีปัญหากับ
เพ่ือนมากกวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้อยู่กบัพ่อแม ่แสดงให้เห็นวา่โครงสร้างครอบครัวนัน้ท าให้การพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สกึ
ของตวัวยัรุ่นนัน้แตกตา่งกนั (Brown, 2006; Fomby and Cherlin, 2007) สะท้อนให้เห็นความส าคญัของบทบาท
พ่อแม่ท่ีมีต่อวยัรุ่น ส่วนการใช้เฟซบุ๊ ค พบว่า ย่ิงใช้เวลากับเฟซบุ๊ คมากขึน้ ย่ิงท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมเกเร 
ปัญหาทางอารมณ์ และภาวะซึมเศร้าเพ่ิมขึน้ด้วย สอดคล้องกับหลายงานศึกษาท่ีผ่านมาท่ียืนยันว่า การใช้  
เฟซบุ๊คสง่ผลตอ่พฤติกรรมและสขุภาพจิตในด้านลบของผู้ใช้งาน (Moreno, et al.,2011; Tandoc, et al., 2015)  
 ส าหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าในการสื่อสารออนไลน์ ในภาพรวมมักจะเป็นตัวแปรท่ีท าให้เกิดปัญหา
พฤติกรรมและภาวะซึมเศร้า โดยเฉพาะกิจกรรมการสนทนา พูดคยุ (แชท) และการถูกรบกวนรังแกจะท าให้เกิด
ปัญหาพฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าในวยัรุ่นมากขึน้ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมช่วยลดปัญหาพฤติกรรมได้ เช่น 
การติดตามข่าวสารและการนันทนาการความบนัเทิงช่วยลดปัญหาพฤติกรรมอยู่ไม่น่ิงได้ ซึง่อาจเป็นการดงึจุด
สนใจให้เด็กอยู่กับเนือ้หาข่าวสารและฝึกสมาธิจากการเล่นเกมส์หรือชมภาพยนตร์ หรือฟังเพลง การสื่อสาร
ออนไลน์เพ่ือแสดงตวัตนช่วยลดปัญหาพฤติกรรมเกเรลงได้เช่นเดียวกัน เพราะวัยรุ่นกลุ่มท่ีใช้การสื่อสารแสดง
ตวัตนมกัจะให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์การแสดงออกในโลกออนไลน์และส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมต่อคน
รอบข้างในโลกนอกอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกนัด้วย  (Subrahmanyam & Greenfield, 2008) สว่นพฤติกรรมการเป็นผู้
รบกวนรังแกหรือการเป็นผู้ถกูรบกวนรัวแกในโลกออนไลน์นัน้สง่ผลโดยตรงตอ่การเกิดปัญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้า

ของวยัรุ่นในโลกออฟไลน์ (offline) ด้วย โดยพบว่า ยิ่งวยัรุ่นเป็นผู้กระท าหรือถูกกระท ามากขึน้จะท าให้เกิดปัญหา
พฤติกรรมและภาวะซมึเศร้าเพ่ิมมากขึน้ โดยผู้ ท่ีชอบรังแกในโลกออนไลน์ มกัจะมีพฤติกรรมเกเรและมีปัญหากบั
เพ่ือน และภาวะซมึเศร้าในโลกออฟไลน์เพ่ิมขึน้ สว่นผู้ ท่ีถกูกระท ามกัมีผลท าให้เกิดพฤติกรรมอยู่ไมน่ิ่ง ปัญหาทาง
อารมณ์ ปัญหากบัเพ่ือน และภาวะซมึเศร้าเพ่ิมขึน้ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมในโลกออนไลน์และออฟไลน์ของวยัรุ่น
นัน้มกัจะมีผลสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั (Mishna, Saini, & Solomon, 2009) 
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Table 4 Regression coefficients estimates of behavioral problems and depression  
(N=1,079) 

Factors 
Conduct 
problems 

Hyperactivity 
Emotional 
problems 

Peer problems Depression 

characteristics      

Male (Female) -0.085 -0.004 -0.132 0.049 0.467 

Age -0.025 -0.017 -0.063 0.001 -0.171 

Income (100 Baht) 0.024*** 0.011** 0.037*** 0.005 0.110*** 

Family structure      

Living with both parents -0.102 -0.247 -0.474* 0.219 1.557 

Living with both parents and relatives -0.082 -0.338* -0.536* 0.113 0.180 

Living with single parents -0.264 -0.058 -0.654* 0.289* 2.108 

Not living with both parents       

Online communication use (unit: 10 minutes)      

Facebook Usage (minutes per day) 0.012** 0.001 0.017* 0.002 0.078* 

Line Usage (minutes per day) 0.002 0.008* 0.010 0.000 0.021 

Online communication activities      

News following -0.104 -0.406*** -0.103 -0.011 -0.567 

Express Identity -0.373*** 0.084 -0.058 -0.115 0.058 

Chatting 0.540*** 0.298*** 0.514*** 0.063 3.182*** 

Entertainments   0.109 -0.237*** 0.102 0.059 1.378** 

Online risk behaviors 0.714*** 0.014 0.191 -0.267* 1.992* 

Being bullied 0.106 0.652*** 0.997*** 0.672*** 4.044*** 

Constant 3.470*** 4.460*** 3.056*** 4.005*** 8.451*** 

F-value 54.568*** 27.569*** 62.634*** 16.432*** 88.618*** 

R2 0.418 0.266 0.452 0.178 0.538 

Adjusted R2 0.410 0.256 0.444 0.167 0.532 

Note: Unstandardized coefficients are presented. *p0.05, **p 0.01, ***p 0.001,  is reference group. 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

วัยรุ่นไทยใช้ชีวิตอยู่ในอินเทอร์เน็ตเกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีเฟซบุ๊ ค และไลน์ เป็นกิจกรรมหลัก 
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) และย่ิงใช้เวลากบัการสื่อสารออนไลน์ ย่ิงมีภาวะเสี่ยงของ
ปัญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้าตามมา อย่างไรก็ดี ครอบครัวยังมีบทบาทส าคญัต่อพฤติกรรมและสภาวะ
จิตใจของวยัรุ่น ในฐานะสถาบนัทางสงัคมท่ีขดัเกลาและสนบัสนนุการท ากิจกรรมตา่งๆ วยัรุ่นท่ีอาศยัอยู่กบัพ่อแม่
จึงมีความเสี่ยงของปัญหาพฤติกรรมและภาวะซึมเศร้าน้อยกว่า เพ่ือลดภาวะเสี่ยงดงักล่าว พ่อแม่ควรเข้ามามี
บทบาทเฝ้าระวงัการใช้สื่อออนไลน์ของวยัรุ่นในทางท่ีเหมาะสม โดยหากิจกรรมสนัทนาการท่ีสามารถท าร่วมกัน
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ได้เพ่ือลดปริมาณการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ควบคู่กบัการสื่อสารกบัลกูผ่านสื่อสงัคมออนไลน์อย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
ติดตามความเคลื่อนไหวและสิ่งท่ีลกูสนใจ ทัง้นี ้เฟซบุ๊คสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีเพ่ิมความชิดใกล้ในครอบครัวและ
ลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาของวยัรุ่นได้ หากพ่อแม่ใช้วิธีการสื่อสารอย่างเป็นมิตรและลดบทบาทให้เท่าเทียมกับ
ลกูมากขึน้ (Chen , Goh, &  Li, 2010) เช่น ไม่จ้องจบัผิดหรือต าหนิกิจกรรมบางอย่างท่ีลกูแสดงออก หากเห็น
พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาควรพดูคยุกนัแบบซึง่หน้าในพืน้ท่ีเฉพาะของครอบครัวเพ่ือหาทางแก้ปัญหาร่วมกนั 
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ความช่ืนชอบในกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัย ภาพลักษณ์ และความตัง้ใจเชิงพฤตกิรรมทางการ
ท่องเที่ยว: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชาวไทยที่ ช่ืนชอบกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยของ

เกาหลี (K-POP) กับชาวไทยที่ช่ืนชอบกระแสวัฒนธรรมร่วมสมัยของญ่ีปุ่น (J-POP) 
Likability of Popular Culture, Tourism Image and Behavioural Intention:  

A Comparison Study between Thai People Favouring Korean Popular Culture (K-POP) and  
Thai People Favouring Japanese Popular Culture (J-POP) 

 
จีญาพัชญ์ บุญราช1* จิดาภา นภาพิพฒัน์1 และ รภสั ศิลป์ศรีกลุ2 

Jeeyapat Bunyarat1*, Jidapa Napapipat1 and Rabhas Silpsrikul2 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความช่ืนชอบของชาวไทยท่ีมีต่อกระแสวัฒนธรรม 
ร่วมสมยัของเกาหลีกับความช่ืนชอบในกระแสวฒันธรรมร่วมสมยัของญ่ีปุ่ น  ในด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อละคร
โทรทัศน์ เพลง และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิง ตลอดจนเปรียบเทียบภาพลักษณ์และความตัง้ใจเชิง
พฤติกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่ นอีกด้วย  

ผลการวิจยัพบวา่ความช่ืนชอบในกระแสวฒันธรรมทัง้สองไมต่า่งกนัอย่างมีนยัส าคญั แต่ทัง้ภาพลกัษณ์
และความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมทางการท่องเท่ียวท่ีมีตอ่ประเทศญ่ีปุ่ นมีคา่สงูกวา่ประเทศเกาหลีอย่างมีนยัส าคญั 
 

ABSTRACT 
 Around 1990s, Japanese popular culture (J-POP), expanded its influence to Thailand. 
Years later, the arrival of Korean popular culture (K-POP) started to gain a lot of popularity from 
Thai people. This research seeks to compare the likability of these two popular cultures among 
Thai people in terms of likeablity of celebrities, television dramas, and music. Moreover, it aims 
to compare tourism image of and behavioural intention toward Korea and Japan. The results 
demonstrate that while the overall likability of Korea and Japan do not significantly differ, the 
tourism image and behavioural intention of Japan are significantly higher than those of Korea.  
 
 

 
 
Key Words: popular culture, tourism image, behavioural intention, K-POP, J-POP 
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ค าน า 
 ความช่ืนชอบในวฒันธรรมร่วมสมยั (Pop Culture) หรือท่ีเรียกว่ากระแสความนิยมวฒันธรรมต่างชาติ 
อนัเกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสินค้าวฒันธรรมต่างชาติ ผ่านภาพยนตร์ ละคร เพลง เกมส์ นวนิยาย การ์ตูน 
เพลง และแอนิเมชัน่ นัน้ เป็นปรากฏการณ์ท่ีเห็นชดัในสงัคมไทยมานานแล้ว ดงัจะเห็นได้จากในอดีต นบัตัง้แต่
ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ประเทศญ่ีปุ่ นได้มีการน าเอาทุนทางวฒันธรรมมาท าการส่งออกผ่านสื่อบนัเทิงต่าง  ๆ 
โดยการ์ตูนเป็นจุดเร่ิมต้นในการรู้จักและช่ืนชอบในวัฒนธรรมญ่ีปุ่ น และในเวลาต่อมาได้มี การเผยแพร่ละคร
โทรทัศน์ไปทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทย ท าให้เกิดกระแสนิยมญ่ีปุ่ นขึน้ นอกจากนีย้ังมีการเผยแพร่สินค้าทาง
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นผ่านเพลงและบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิงท่ีแสดงถึงความสดใสน่ารัก รวมทัง้ศิลปินท่ีมี
ความโดดเดน่และมีเอกลกัษณ์ ท าให้วยัรุ่นในขณะนัน้ให้เกิดความคลัง่ไคล้เป็นอย่างมาก จนกระแสนิยมญ่ีปุ่ นท่ี
ได้แทรกซมึเข้าไปทัว่ทัง้เอเชีย รวมทัง้ประเทศไทยจวบจนถงึปัจจบุนั 
 จนกระทัง่ปลายทศวรรษ 1990 จุดเร่ิมต้นของกระแสความนิยมวฒันธรรมร่วมสมยัเกาหลีมาจากละคร
โทรทศัน์เร่ือง Shiri มีช่ือเสียงโด่งดงัทัง้ในประเทศและทัว่เอเชีย และในปี ค.ศ. 2016 ละครโทรทศัน์เกาหลีเร่ือง 
Descendants of The Sun เป็นละครโทรทัศน์ท่ีประสบความส าเร็จอย่างมาก ความส าเร็จของละครโทรทศัน์
เกาหลีนัน้มาจากเนือ้เร่ืองท่ีน่าติดตามและการสอดแทรกวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตท่ีน่าสนใจ  นอกจากละคร
โทรทศัน์แล้วเพลงเกาหลีก็เป็นอีกสิ่งหนึง่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความนิยมวฒันธรรมเกาหลี ความนิยมท่ีมีต่อเพลงเกาหลี
นัน้ไมเ่พียงแต่จะมาจากเพลงท่ีมีเอกลกัษณ์เท่านัน้แต่ยงัมาจากนกัร้องท่ีมีความโดดเด่นทัง้ด้านหน้าตา การร้อง 
และการเต้นท าให้คนตา่งหลงใหลและคลัง่ไคล้จนท าให้กระแสความนิยมเกาหลีเพ่ิมมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากเกิด
การท่องเท่ียวตามรอยละครโทรทศัน์เกาหลีและการเดินทางไปประเทศเกาหลีเพ่ือดคูอนเสิร์ต เป็นต้น ซึง่ปัจจุบนั 
คนไทยช่ืนชอบวฒันธรรมเกาหลีในรูปแบบท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ เพลง รวมไปถึงบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในวงการบนัเทิง  
 ความนิยมในกระแสนิยมวฒันธรรมร่วมสมัย ผนวกกับความน่าสนใจของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศ
เกาหลีและญ่ีปุ่ น ท าให้มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยเป็นจ านวนมากท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวใน 2 ประเทศนีใ้นระยะเวลา
ท่ีผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2558 มีนกัท่องเท่ียวไทยเดินทางไปญ่ีปุ่ นในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 58 จ านวน 423,600 
คน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28.1 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และท าสถิติสงูสดุต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม โดยนกัท่องเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นมีจ านวนมากเป็นอันดับท่ี 6 รองจากจีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง และ
สหรัฐอเมริกา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, 2558) ส่วนนักท่องเท่ียวชายไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว
เกาหลีใต้นัน้ พบว่าปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนถึง 395,984 คน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 28 จากปี 2554 มากเป็นอนัดบัท่ี 5 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.5 ของจ านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางไปยังเกาหลีใต้ทัง้หมด  และหากนับ
เฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน นกัท่องเท่ียวไทยมีจ านวนสงูสดุในกลุม่นกัท่องเท่ียวอาเซียนท่ีเดินทางไปยงัเกาหลี
ใต้ทัง้หมด (สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโซล, 2558)  
 ในแวดวงวิชาการด้านการท่องเท่ียว นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความสนใจเก่ียวกบักระแสความนิยม
วฒันธรรมร่วมสมยัต่างชาติท่ีมีผลต่อภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวและการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ตวัอย่าง 
เช่น Kim et al. (2007) ศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของละครโทรทัศน์เกาหลีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไปเดินทาง
ท่องเท่ียวเกาหลีของของนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ น Balli et al. (2013) ศกึษาผลกระทบจากการน าละครโทรทศัน์
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ของตรุกีไปออกอากาศในตา่งประเทศและผลกระทบจากการงดเว้นการตรวจลงตรา (Visa) เข้าประเทศท่ีมีตอ่การ
เดินทางของนกัท่องเท่ียวต่างชาติมายงัตรุกี Wong and Lai (2015) ศกึษาความช่ืนชอบท่ีมีต่อดารา นกัแสดง 
หรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีต่อความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมทางการท่องเท่ียว และงานวิจยัของ Lee et al. (2015) ซึง่
ศกึษาความช่ืนชอบในดารา ละคร เพลงเกาหลี ท่ีมีตอ่ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวเกาหลีและร้านอาหารเกาหลี 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาผลท่ีเกิดจากกระแสความ
นิยมวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่งท่ีมีต่อการเดินทางท่องเท่ียวไปยังประเทศนัน้ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดท่ีมุ่งเน้น
เปรียบเทียบกระแสความนิยมวฒันธรรมท่ีต่างกนั ซึง่หากพิจารณากระแสความนิยมวฒันธรรมในประเทศไทยท่ี
กระแสความนิยมในวฒันธรรมเกาหลีนัน้ก าลงัได้รับความนิยมอย่างมาก และในขณะเดียวกนักระแสความนิยม
ในวฒันธรรมญ่ีปุ่ นซึง่เข้ามาสูป่ระเทศไทยก่อนหน้าก็ยงัคงอยู่ในความนิยมเช่นกนั งานวิจยัจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบความช่ืนชอบของคนไทยมี่มีต่อกระแสความนิยมวฒันธรรมเกาหลีกบัความช่ืนชอบของคนไทยท่ีมี
ต่อกระแสความนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้ังมุ่งเปรียบเทียบว่ากลุ่มคนสองกลุ่มท่ีมีความช่ืนชอบกระแส
ความนิยมวฒันธรรมท่ีตา่งกนันีจ้ะมีความคิดเห็นตอ่ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของประเทศเจ้าของวฒันธรรม 
และมีแนวโน้มท่ีจะเดินทางไปท่องเท่ียวในประเทศเจ้าของวฒันธรรมแตกต่างกนัอย่างไรอีกด้วย 
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ ชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลีและชาว
ไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยสุม่เก็บจากผู้ ท่ีเข้าร่วมงานกิจกรรม (Event) ต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบักระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลี และท่ีเก่ียวข้องกับกระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น เช่น งานขายของท่ี
ระลกึเก่ียวกบั Exo และ งาน Touch the Kyushu จ านวนกลุ่มละ 200 คน รวมทัง้หมด 400 ชุด โดยค านวณจาก
ตารางขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane ซึ่งหากจ านวนประชากรมีขนาดอนันต์ (Infinity) และก าหนด
ความคลาดเคลื่อนท่ี 5% และใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการสุ่มเก็บตัวอย่าง 
ระหวา่งเดือน พฤษภาคม – กนัยายน 2559  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

ในงานวิจัยนีเ้ก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2 ชุด คือชุดท่ีใช้ส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีช่ืนชอบกระแส
วฒันธรรมเกาหลีจะสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความช่ืนชอบในวฒันธรรมร่วมสมยัของเกาหลี ภาพลกัษณ์
การท่องเท่ียวและความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการท่องเท่ียวเกาหลี สว่นอีกชดุหนึ่งท่ีใช้สอบถามกลุ่มตวัอย่างท่ีช่ืน
ชอบกระแสวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นจะสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความช่ืนชอบในวัฒนธรรมร่วมสมัยของญ่ีปุ่ น 
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวและความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการท่องเท่ียวญ่ีปุ่ น โดยโครงสร้างแบบสอบถามและข้อ
ค าถามมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่  1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม
เก่ียวกบัเพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ และอาชีพ 
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความช่ืนชอบท่ีมีต่อกระแสความนิยมวฒันธรรมร่วมสมยัเกาหลี (หรือ
ญ่ีปุ่ น) โดยเป็นข้อค าถามท่ีพฒันาโดย Lee et al. (2015) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อละคร
โทรทศัน์ ด้านความช่ืนชอบท่ีมีตอ่เพลง และด้านความช่ืนชอบท่ีมีตอ่บคุคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการบนัเทิงของเกาหลี 
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(หรือญ่ีปุ่ น) ลกัษณะของข้อค าถามจะเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั (5 – Point Likert Scale) ได้แก่ เห็นด้วย
อย่างย่ิง เห็นด้วย ปานกลาง ไมเ่ห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยอย่างย่ิง   
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี (หรือ
ญ่ีปุ่ น) โดยใช้ข้อค าถามท่ีได้มาจากงานวิจยัของ Fu et al. (2016) ท่ีแบ่งภาพลกัษณ์ออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) และด้านภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สกึ (Affective Image) 
โดยข้อค าถามจะเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั เช่นเดียวกบัข้อค าถามในสว่นท่ี 2 
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อค าถามเก่ียวกบัความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลี 
(หรือญ่ีปุ่ น) โดยเป็นข้อค าถามท่ีได้มาจากงานวิจยัของ Fu et al. (2016) และมีลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบลิเคิร์ท 
5 ระดบั เช่นเดียวกบัข้อค าถามในสว่นท่ี 2 

ผู้ วิจัยน าข้อค าถามในส่วนท่ี 2 3 และ 4 ซึ่งเป็นข้อค าถามท่ีมาจากงานวิจยัท่ีเป็นภาษาองักฤษมาแปล
เป็นภาษาไทย และให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการแปลจ านวน 3 คน ตรวจสอบความถกูต้องในการแปล จากนัน้จะน ามา
ให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาการท่องเท่ียวอีก 3 คนตรวจสอบการแปลอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือให้แน่ใจว่าแบบสอบถามท่ี
จะน าไปใช้มีความเท่ียงตรงทัง้ในเชิงเนือ้หา (Content Validity) และในเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) 
จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้จดัท าขึน้ไปทดสอบ (Pre-Test) กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด เพ่ือน ามาปรับปรุง
ก่อนน าไปใช้เก็บข้อมลูจริง นอกจากนี ้ภายหลงัจากท่ีได้น าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมลูครบ 400 ชุดแล้ว ผู้ วิจยั
น าแบบสอบถามท่ีได้มาทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้การค านวณสมัประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbachs Alpha Coefficient) พบวา่คา่สมัประสิทธ์ทัง้ 6 คา่ มีคา่ตัง้แต ่0.785 ถงึ 0.895 ซึง่เป็นค่าท่ีมากกว่า 
0.7 ซึง่เป็นคา่ต ่าสดุท่ียอมรับได้ (Hair et al., 2009)     
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูในสว่นท่ี 1 ของแบบสอบถามซึง่เป็นข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะน าเสนอโดยใช้ตาราง
แจกแจงความถ่ีและร้อยละ ส่วนข้อค าถามในส่วนท่ี 2 3 และ 4 ผู้ วิจยัจะน าข้อมลูท่ีได้มาหาค่าเฉลี่ยรายข้อและ
รายด้านของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบกระแสวฒันธรรมร่วมสมยัเกาหลีและญ่ีปุ่ น จากนัน้จะใช้สถิติทดสอบ
ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มโดยใช้สถิติทดสอบ Independent T-test ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
 

ผลการวิจัย 
 ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 400 คน ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่ม
ชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมเกาหลี 200 คน กลุ่มท่ีชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมญ่ีปุ่ น 200 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้กลุ่มชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมเกาหลีและกลุ่มท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมญ่ีปุ่ นในภาพรวมไม่
ตา่งกนัมากนกั ผู้ตอบแบบสอบถามของทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุของทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาของทัง้สองกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีและเกือบทัง้หมดมี
สถานภาพสมรสเป็นโสด อาชีพส่วนใหญ่ของทัง้สองกลุ่มคือนักเรียน/นักศึกษาและเป็นผู้ มีระดบัรายได้ต ่ากว่า
เดือนละ 10,000 บาท 
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Table 1 Comparison of Likeability of poulular culture between Thai people favouring Korean popular 
culture and Thai people favouring Japanese popular culture 

Popular Culture 

Thai People 
favouring 
Korean 
Popular 
Culture 

Thai People 
favouring 
Japanese 
Popular 
Culture 

t p value 

1. Likability of Korean/Japanese dramas 4.267 4.400 -2.113 0.035* 
1.1 Positive feeling toward Korean/Japanese dramas 4.220 4.475 -3.811 0.000* 
1.2  Attractiveness of Korean/Japanese dramas 4.380 4.330 .721 0.471 
1.3  Interests in Korean/Japanese dramas 4.200 4.395 -2.492 0.013* 
2. Likability of Korean popular music 4.532 4.258 3.717 0.000* 
2.1 Positive feeling toward Korean/Japanese popular 

music 
4.535 4.360 2.387 0.017* 

2.2  Attractiveness of Korean/Japanese popular music 4.490 4.150 4.227 0.000* 
2.3  Interests in Korean/Japanese popular music 4.570 4.265 3.663 0.000* 
3. Likability of Korean/Japanese celebrities 4.173 4.108 0.917 0.360 
3.1  Positive feelings toward Korean/Japanese celebrities 4.120 4.170 -0.612 0.541 
3.2  Attractiveness of Korean/Japanese celebrities 4.300 4.285 0.191 0.849 
3.3  Classiness of Korean/Japanese celebrities 4.100 3.870 2.821 0.005* 

Total 4.324 4.256 1.258 0.209 
Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05 

 
 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความชื่นชอบในกระแสความนิยมวัฒนธรรมร่วมสมัย จากตารางท่ี 1 พบว่า
คา่เฉลี่ยรวมทกุด้านของกระแสความนิยมวฒันธรรมระหวา่งกลุม่ชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมเกาหลีกบัชาวไทย
ท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมญ่ีปุ่ นไมแ่ตกตา่งกนั แตห่ากพิจารณารายด้านพบว่าด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อละครโทรทศัน์ 
กลุ่มชาวไทยท่ีนิยมกระแสวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมีค่าเฉลี่ยท่ีสงูกว่ากลุ่มท่ีนิยมกระแสวฒันธรรมเกาหลี อย่างไรก็ตาม 
ด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อเพลง กลุ่มชาวไทยท่ีนิยมกระแสวฒันธรรมเกาหลีมีค่าเฉลี่ยท่ีสงูกว่ากลุ่มท่ีนิยมกระแส
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะท่ีด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการบันเทิงนัน้ไม่
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั 

การเปรียบเทยีบภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว ข้อมลูจากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่กลุม่ตวัอย่างท่ีมี
ความช่ืนชอบกระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวมต่อภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของญ่ีปุ่ น
สงูกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างท่ีช่ืนชอบกระแสนิยมวฒันธรรมเกาหลีท่ีมีต่อภาพลกัษณ์การท่องเท่ี ยวเกาหลี
อย่างมีนยัส าคญั และหากพิจารณาคา่เฉลี่ยรายด้านพบว่า ภาพลกัษณ์ทัง้ด้านการรับรู้ (Cognitive Image) และ
ภาพลกัษณ์ด้านความรู้สกึ (Affective Image) ประเทศญ่ีปุ่ นมีคา่เฉลี่ยของภาพลกัษณ์ท่ีสงูกวา่ประเทศเกาหลีใน
ทกุด้าน ซึง่สามารถเห็นได้วา่ ประเทศญ่ีปุ่ นมีภาพลกัษณ์เก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียว ความสะอาด สิ่งอ านวยความ
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สะดวก ความปลอดภยั และมีภาพลกัษณ์ด้านความรู้สึกท่ีมากกว่าประเทศเกาหลี หากพิจารณาข้อย่อยพบว่า 
ภาพลกัษณ์ในสว่นของสถานบนัเทิงและแหลง่ท่องเท่ียวยามค ่าคืนของประเทศเกาหลีที่โดดเดน่กวา่ประเทศญ่ีปุ่ น 

การเปรียบเทยีบแนวโน้มที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว จากตารางท่ี 3 พบว่าค่าเฉลี่ยของชาวไทยท่ีช่ืน
ชอบกระแสนิยมญ่ีปุ่ นท่ีมีตอ่ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการเดินทางท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นสงูกว่าค่าเฉลี่ยของชาวไทยท่ี
ช่ืนชอบกระแสนิยมเกาหลีที่มีตอ่ความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการเดินทางไปท่องเท่ียวเกาหลีอย่างมีนยัส าคญั 
 
Table 2 Comparison of destination image between Thai people favouring Korean popular culture and 
Thai people favouring Japanese popular culture 

Destination Image 

Thai People 
favouring 
Korean 
Popular 
Culture 

Thai People 
favouring 
Japanese 
Popular 
Culture 

t  p value 

1. Cognitive Image 3.946 4.451 -10.498 0.000* 
Attractions/Cleanness 3.912 4.426 -9.462 0.000* 
1.1 Beautiful Scenery/Natural Attractions 4.105 4.840 -12.319 0.000* 
1.2 Interesting Cultural/Historical Attractions 3.995 4.755 -11.987 0.000* 
1.3 Interesting and Friendly People 3.390 3.980 -6.779 0.000* 
1.4 Unpolluted/Unspoiled Environment 3.995 4.165 -2.196 0.029* 
1.5 Good Climate 4.175 4.345 -2.276 0.023* 
1.6 Good Value for Money 3.810 4.470 -8.454 0.000* 
Facilities/Safety 3.988 4.480 -10.404 0.000* 
1.7 Standard Hygiene and Cleanliness 3.920 4.770 -14.223 0.000* 
1.8 Quality of Infrastructure 3.985 4.775 -14.397 0.000* 
1.9 Personal Safety 3.790 4.190 -5.356 0.000* 
1.10 Good Nightlife and Entertainment 4.140 3.825 3.736 0.000* 
1.11 Suitable Accommodations 4.015 4.095 -1.057 0.291 
2. Affective Image 4.0437 4.5263 -7.421 0.000* 

2.1 Korea/Japan is pleasant. 4.055 4.430 -5.121 0.000* 
2.2 Korea/Japan is relaxing. 3.995 4.490 -6.584 0.000* 
2.3 Korea/Japan is exciting. 4.135 4.615 -6.597 0.000* 
2.4 Korea/Japan is arousing. 3.990 4.570 -7.162 0.000* 

Total 4.000 4.4884 -9.764 0.004* 
Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05 
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Table 3 Comparison of behavioural intentions between Thai people favouring Korean popular culture 
and Thai people favouring Japanese popular culture 

Behavioral intentions 

Thai People 
favouring 
Korean 
Popular 
Culture 

Thai People 
favouring 
Japanese 
Popular 
Culture 

t  p value 

1. I will recommend Korea/Japan to others. 4.075 4.525 -6.140 0.000* 
2. I intend to visit Korea/Japan in the future. 4.560 4.745 -2.741 0.006* 
3. I will say positive things about Korea/Japan to other 
people. 

4.130 4.515 -5.219 0.000* 

Total 4.2550 4.5950 -5.733 0.000 
Note: (1) Likeabilities were measured on a 5-point Likert scale, where 5 = strongly agree and 1 = strongly disagree. (2) *p< 0.05 

   
สรุปผลและอภปิรายผล 

 ผลจากการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ในขณะท่ีความนิยมตอ่กระแสวฒันธรรมเฉลี่ยโดยรวมของทัง้สองกลุ่มไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั แต่ภาพลักษณ์ทางการท่องเท่ียวโดยรวมของประเทศญ่ีปุ่ นและความตัง้ใจเชิง
พฤติกรรมท่ีมีตอ่การเดินทางท่องเท่ียวของกลุ่มคนไทยท่ีนิยมกระแสวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีมีต่อประเทศญ่ีปุ่ นกลบัสงู
กวา่เม่ือเทียบกบัภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวโดยรวมของประเทศเกาหลีและความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมท่ีมีต่อการ
เดินทางท่องเท่ียวเกาหลีของกลุม่คนไทยท่ีนิยมกระแสวฒันธรรมเกาหลี  
 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ความช่ืนชอบกระแสวฒันธรรมในภาพรวมจะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างของ
เกาหลีกับญ่ีปุ่ น แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านละครโทรทัศน์นัน้ของญ่ีปุ่ นจะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของเกาหลี 
ในขณะท่ีด้านความช่ืนชอบท่ีมีต่อเพลงของเกาหลีกลบัมีค่าเฉลี่ยท่ีสูงกว่าของญ่ีปุ่ น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภายใต้
ความช่ืนชอบกระแสความนิยมวฒันธรรม กระแสความนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นมีความโดนเด่นในเร่ืองของละคร
โทรทศัน์ สว่นกระแสความนิยมเกาหลีมีความโดนเดน่ในด้านเพลง และหากพิจารณาควบคู่ไปกบัภาพลกัษณ์ท่ีมี
ต่อการท่องเท่ียวและความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมทางการท่องเท่ียว พบว่าญ่ีปุ่ นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าภาพลกัษณ์การ
ท่องเท่ียวประเทศเกาหลีทัง้ในภาพรวมและทุกด้าน เหตุท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจากภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของ
ญ่ีปุ่ นมีเอกลักษณ์ท่ีดึงดูดใจนักท่องเท่ียวอยู่แล้ว และหากเกาหลีจะใช้กระแสวฒันธรรมนิยมเกาหลี เพ่ือการ
ท่องเท่ียว การเช่ือมโยงความช่ืนชอบท่ีมีตอ่เพลงเกาหลีกบัการท่องเท่ียวก็น่าจะให้ผลท่ีดีกว่าการใช้ความช่ืนชอบ
ในกระแสนิยมวฒันธรรมด้านอื่น ๆ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือเปรียบเทียบตวัแปรหลกั 3 ตวัแปรคือ ความช่ืนชอบในวฒันธรรมร่วมสมยั 
ภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว และพฤติกรรมทางการท่องเท่ียว ระหว่างกลุ่มชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสวฒันธรรม
ร่วมสมยัของเกาหลีกบัชาวไทยท่ีช่ืนชอบกระแสวฒันธรรมร่วมสมยัของญ่ีปุ่ นเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมี
การศกึษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้สามตวัของกลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่ 
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นอกจากนีง้านวิจยัดงักลา่วยงัสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยในด้านของความช่ืนชอบท่ีมีต่อ
ละครโทรทัศน์ บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรืออื่น ๆ อันเป็นเอกลักษณ์ท่ีดีงาม อาทิ วัฒนธรรมไทย อาหาร สถานท่ี
ท่องเท่ียว เพ่ือท างานวิจยัในปัจจยัดงักลา่วเพ่ือศกึษาภาพลกัษณ์และแนวโน้มของชาวต่างชาติในการเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ให้หน่วยงานทางด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยสามารถ
น าข้อมูลไปผนวกกับกลยุทธ์ด้านการตลาดการท่องเท่ียวจากการวิจัยครัง้ต่อไปได้ในอนาคต  และเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานด้านการท่องเท่ียวของประเทศอื่น ๆ ท่ีต้องการใช้กระแสวฒันธรรมร่วมสมยัเป็นแนวทางใน
การดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมายงัประเทศของตน นอกจากนีบ้ริษัทจดัน าเท่ียวในประเทศไทยสามารถน า
ข้อมลูไปผนวกใช้กบักลุม่เป้าหมาย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจดัน าเท่ียวไปยงัประเทศเกาหลีและประเทศญ่ีปุ่ น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา วชัราภรณ์ ประธานสาขาอตุสาหกรรมเกษตร กรรมการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบศกัดิ ์วนัธงไชย ประธานสาขาทรัพยากรธรรมชาต ิ กรรมการ   

                    และสิง่แวดล้อม   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  เพ็ญสภุา ประธานสาขาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ        

 และบริหารธุรกิจ           

ดร.พิกลุ  เอกวรางกรู ประธานสาขาศกึษาศาสตร์ กรรมการ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัราภรณ์ อาจหาญ     ประธานสาขามนษุยศาสตร์ กรรมการ  

 และสงัคมศาสตร์ 

ผู้ อํานวยการสํานกับริการคอมพิวเตอร์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 

ดร.นีรนชุ  ภาชนะทิพย์ ประธานฝ่ายสจิูบตัรและฝ่ายเลขานกุาร กรรมการ   

นายจรูญศกัดิ ์ สวนสวรรค์ ประธานฝ่ายจดัพิมพ์เอกสารทางวิชาการ กรรมการ    

นางมลัลกิา  เกตชุรารัตน์  กรรมการและเลขานกุาร

นางสาวยลรวิวรร  วิบรูณวงศ์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

นางสาวสดุธิดา  มีสวสัดิ ์            กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

นางสาวทิพวรรณ  เขม้นกิจ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

นางสาวปนดัดา  พรอนนัต์รัตน์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร

นางสาวพิชชาอรฐ์  สริิชีวเกษร  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

นางสาวอรญา  ศรีอนนัต์  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 



รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สาขาศึกษาศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิายใน 

1.  รศ.ดร.พรทิพย์  ไชยโส  ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
2. รศ.ดร.ปัทมาวดี  เลห์่มงคล ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
3. รศ.ดร.ชาตรี  ฝ่ายค าตา ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
4. รศ.ดร.ชานนท์  จนัทรา ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
5. รศ.ดร.พร้อมพิไล  บวัสวุรรณ ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
6. ผศ.ดร.ชนิศวรา  เลิศอมรพงษ์ ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.สิทธิกร  สมุาลี ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
8. ผศ.ดร.ฉัตรศริิ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
9. ผศ.ดร.พงศ์ประพนัธ์  พงษ์โสภณ ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.สนุทรา  โตบวั ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
11. ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
12. ผศ.ดร.จีระวรรณ  เกษสิงห์ ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.เอกรัตน์  ทานาค ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
14. ผศ.ดร.ชลาธิป  สมาหิโต ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
15. ดร.พิกลุ  เอกวรางกรู ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
16. ดร.วารุณี  ลภันโชคดี ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  

17. ดร.จิตตมาส  สขุแสวง ภาควิชาการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
18. รศ.ดร.จิตตนินัท์  บญุสถิรกลุ ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษาและการแนะแนว  

   คณะศกึษาศาสตร์ 
19. รศ.ดร.ณรงค์  สมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
20. รศ.จงกล  แก่นเพิ่ม ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
21. ผศ.น.ต.ดร.สญัชยั  พฒันสิทธ์ิ ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
22. ผศ.ดร.ณฐัพล  ร าไพ ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
23. รศ.เจริญ  กระบวนรัตน์ ภาควิชาพลศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
24.รศ.ดร.สรุชยั  จิวเจริญสกลุ ภาควิชาอาชีวศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
25. ผศ.ดร.สตูเิทพ  ศริิพิพฒันกลุ ภาควิชาอาชีวศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  
26. ผศ.ดร.เมธินี  วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ภาควิชาอาชีวศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 
27. ผศ.ดร.ภทัรวรรธน์  จีรพฒัน์ธนธร ภาควิชาอาชีวศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ 



  สาขาศึกษาศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1.  ศ.(กิตตคิณุ) ดร.สจุริต  เพียรชอบ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
2. ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา  เงารังษี ผู้ทรงคณุวฒุิ   
3. ศ.ดร.บญุธรรม  จิตต์อนนัต์ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. ศ.ดร.บญุเรียง  ขจรศลิป์ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
5. ศ.ยพุิน  พิพิธกลุ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
6. รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสขุวฒันานนัท์ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
7. รศ.ดร.สิริพร  ทิพย์คง ผู้ทรงคณุวฒุิ    
8. รศ.ดร.วิกร  ตณัฑวฑุโฒ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
9. รศ.ดร.บญุสง่  โกสะ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
10. รศ.ดร.สวุิมล  ตัง้สจัจพจน์ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
11. รศ.ดร.มธุรส  จงชยักิจ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
12. รศ.ดร.กรรวี  บญุชยั ผู้ทรงคณุวฒุิ   
13. รศ.ปภสัวดี  วีรกิตติ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
14. รศ.ชาญชยั  ขนัติศริิ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
15. รศ.อลิสา  นิตธิรรม ผู้ทรงคณุวฒุิ   
16. รศ.เจษฎา  เจียระนยั ผู้ทรงคณุวฒุิ    
17. รศ.สายสมร  ศรีสขุประเสริฐ ผู้ทรงคณุวฒุิ   
18. ผศ.ดร.แม้นมาศ  ลีลสตัยกลุ ผู้ทรงคณุวฒุิ  
19. ผศ.ดร.สภุาพ  ฉัตราภรณ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ    
20. ผศ.ดร.อรพรรณ  ตนับรรจง ผู้ทรงคณุวฒุิ   
21. ผศ.ดร.นฤมล  ยตุาคม ผู้ทรงคณุวฒุิ  
22. ดร.สมพิศ  ป.สตัยารักษ์ ผู้ทรงคณุวฒุิ 
23. ศ.ดร.สมบตั ิ กาญจนกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
24. รศ.ดร.สจุิตรา  สคุนธทรัพย์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
25. รศ.ดร.จินตนา  สรายทุธพิทกัษ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
26. รศ.ดร.เอมอชัณา  วฒันบรุานนท์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
27. รศ.ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
28. รศ.ดร.สมสรร  วงษ์อยูน้่อย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
29. ผศ.ดร.มยรีุ  ศภุวิบลูย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
30. รศ.ดร.พวงเพ็ญ  ชณุหปราณ มหาวิทยาลยันเรศวร 



31. รศ.ดร.แนง่น้อย  นครเขตต์ Indiana University    
32. Prof.Dr.Susan  Jungck National-Louis University    
33. Prof.Dr.Edwin  Rosenberg Appalachian State University 
34. Assoc.Prof.Dr.Vicenta  Callao  Handa West Visagas State University  
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5. Assoc.Prof.Dr.Prompilai  Buasuwan  6. Asst.Prof.Dr.Chanisvara  Lertamornpong 
7. Asst.Prof.Dr.Sitthikorn  Sumalee  8. Asst.Prof.Dr.Chatsiri  Piyapimonsit  
9. Asst.Prof.Dr.Pongprapan  Pongsophon  10. Asst.Prof.Dr.Suntara  Tobua 
11. Asst.Prof.Dr.Pattamaporn  Pimthong  12. Asst.Prof.Dr.Jeerawan  Ketsing  
13. Asst.Prof.Dr.Akekarat  Tanak  14. Asst.Prof.Dr.Chalatip  Samahito 
15. Dr.Pikun  Ekwarangkoon  16. Dr.Warunee  Lapanachokdee 
17. Dr.Chittamas  Suksawang  18. Assoc.Prof.Dr.Jittinun  Boonsathirakul  
19. Assoc.Prof.Dr.Narong  Sompong  20. Assoc.Prof.Jongkol  Kanperm 
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15. Assoc.Prof.Alisa  Nititham  16. Assoc.Prof.Jessada  Learranai 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

   สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. รศ.ดร.สมุาลี  สนัตพิลวฒุิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
2. รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทกัษ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
3. รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
4. รศ.ดร.สนัตยิา  เอกอคัร   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
5. ผศ.รสดา  เวษฎาพนัธุ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
6. ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์  กู้ เจริญประสิทธ์ิ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวสัดิส์ทุธ์ิ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
8. รศ.ดร.เรวตัร  ธรรมาอภิรมย์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
9. รศ.ดร.บณัฑิต  ชยัวิชญชาติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.วฒุิยา  สาหร่ายทอง   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
11. ผศ.ดร.กนกวรรณ  จนัทร์เจริญชยั  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.วรดี  จงอศัญากลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
13. ดร. ศกัดิส์ิทธ์ิ  บศุยพลากร   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
14. ดร. ธนา  สมพรเสริม    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
15. ผศ.ดร.สภุาณี  หาญพฒันะนสุรณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
16. ดร. ศวิพงศ์  ธีรอ าพน   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
17. ดร. ธนารักษ์  เหลา่สทุธิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
18. ดร. วรวรรณ  ตุ้มมงคล   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
19. ดร. ชิดตะวนั  ชนะกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
20. ผศ.ดร.อคัรนนัท์  คิดสม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
21. ผศ.ดร.วิษณ ุ อรรถวานิช   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
22. ดร. ชยนัต์  พิภพลาภอนนัต์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
23. ดร. มานะ  ลกัษมีอรุโณทยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
24. ดร. นนทร์  วรพาณิชช์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
25. ดร. พฒุิพฒัน์  ทวีวชิรพฒัน์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
26. รศ.ดร.ฐิตมิา  พฒุิทานนัท์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
27. ดร. ธนสิน  ถนอมพงษ์พนัธ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
28. ดร.อรรถสดุา  เลิศกลุวฒัน์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 



29. ผศ.ดร.ปิยะพรรณ  ชา่งวฒันชยั  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
30. ดร. สมหมาย  อดุมวิทิต   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
31. รศ.ดร.สวุรรณา  ประณีตวตกลุ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
32. ผศ.ดร.ประพิณวดี  ศริิศภุลกัษณ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
33. ผศ.ดร.นชุนาถ  มัง่คัง่   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
34. รศ.ดร.วินยั  พทุธกลู    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
35. ผศ.ดร.นงนชุ  ปรมาคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
36. ผศ.ดร.วิศษิฐ์  ลิม้สมบญุชยั   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
37. ผศ.ดร.เพ็ญพร  เจนการกิจ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
38. ผศ.ดร.อภิชาต  ดะลณุเพธย์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
39. ผศ.ดร.กมัปนาท  วิจิตรศรีกมล  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
40. ผศ.ดร.กมัปนาท  เพ็ญสภุา   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
41. ดร. จกัรกฤษณ์  พจนศลิป์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
42. ผศ.ดร.อรชส  นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
43. ดร. กลุภา  กลุดลิก    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
44. ผศ.ดร.วลีรัตน์  สพุรรณชาติ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
45. ผศ.ดร.อิสริยา  บญุญะศริิ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
46. ดร. มนต์ชยั  พินิจจิตรสมทุร   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
47. ดร. รวิสสาข์  สชุาโต    ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
48. ดร. สรวฒัน์  วิศาลาภรณ์   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
49. ผศ.ดร.สนัต ิแสงเลิศไสว   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
50. ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
51. ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากลุ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
52. ดร. อชุกุ  ด้วงบตุรศรี   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
53. ดร. ชญาดา  ภทัราคม   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
54. ดร. นภสม  สินเพิ่มสขุสกลุ   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
55. ดร. โสภณ  แย้มกลิ่น   ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ 
56. ดร. พรชยั  ศภุวิทิตพฒันา   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
57. ผศ.ดร.ณรงค์  กู้ เจริญประสิทธ์ิ  ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
58. ผศ.ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
59. ผศ.สชุิน  ปลีหะจินดา   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 



60. ดร. ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
61. รศ.ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
62. ดร.พรประภา  คิคทุจิ   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
63. ผศ.ดร.บญุธรรม  รจิตภิญโญเลิศ  ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
64. ดร. พิมพ์พร  โสววฒันกลุ   ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
65. รศ.ดร.ยรุพร  ศทุธรัตน์   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
66. ผศ.ดร.พิพฒัน์  นนทนาธรณ์   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ   
67. ดร.นนัธวฒุิ  ลีอมรสิริ   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ   
68. ผศ.ดร.นิรันดร  ทพัไชย   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  
69. ผศ.ดร.หฤทยั  น าประเสริฐชยั  ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
70. ดร.ศภุฤกษ์  สขุสมาน   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
71. ดร.เอกอนงค์  ตัง้ฤกษ์วราสกลุ  ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
72. ดร.พิทวสั  เอือ้สงัคมเศรษฐ   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
73. ดร.รพีพร  รุ้งสีทอง    ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
74. ผศ.ดร.รัตน์ทนา  สงัข์พงษ์   ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
75. รศ.ดร.ปรียานชุ  อภิบญุโยภาส  ภาควิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ 
76. รศ.ดร.ภทัรกิตติ ์ เนตนิิยม   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
77. ผศ.ดร.สรุางค์  เห็นสวา่ง   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
78. ผศ.ดร.อภิชาต ิ พงศ์สพุฒัน์   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
79. ดร.ณฐัวฒุิ  ควูฒันเธียรชยั   ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
80. ผศ.ดร.ธนาวฒัน์  สิริวฒัน์ธนกลุ  ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 
81. ดร.ไพฑรูย์  เจตธ ารงชยั   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
82. ผศ.ดร.ทรงพร หาญสนัติ   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ   
83. ดร.ธงชยั ศรีวรรธนะ    ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
84. ดร.ธีรารัตน์  วรพิเชฐ   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
85. ดร.ประพิมพรรณ  ลิ่มสวุรรณ์  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
86. รศ.ยพุาวรรณ  วรรณวาณิชย์  ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
87. รศ.ช่ืนจิตต์  แจ้งเจนกิจ   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
88. ดร.ศริิรัตน์  โกศการิกา   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
89. ดร.ศภุชาต  เอ่ียมรัตนกลู   ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
90. รศ. ไพบลูย์  ผจงวงศ์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 



91. รศ.ดร.ธารินี  พงศ์สพุฒัน์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
92. ดร.สนีุย์รัตน์  วฒุิจินดานนท์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
93. ดร.พลวฒัน์  เลิศกลุวฒัน์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
94. ดร.สธุาวลัย์  พฤกษ์อ าไพ   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
95. ดร.ฉัตรมงคล  วงศ์รัฐนนัท์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
96. ดร.พรเทพ  รัตนตรัยภพ   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
97. ดร.จารุภา  วิภภิูญโญ   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
98. ดร.ธ ารงศกัดิ ์ เศวตเลข   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
99. ดร.สชุาดา  เจียมสกลุ   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
100. ดร.ลพัธ์พร  สวราชย์   ภาควิชาบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
101. รศ.ดร.ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
102. ผศ.ดร.สิริจินต์  วงศ์จารุพรรณ  ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
103. ดร. ยอดมนี  เทพานนท์   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
104. ดร. ณฐัพล  พนัธุ์ภกัดี   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
105. รศ.ดร.บดนิทร์  รัศมีเทศ   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
106. ดร. สวสัดิ ์ วรรณรัตน์   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ 
107. ดร. กมลพรรณ  แสงมหาชยั   ภาควิชาการจดัการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ   

 
   สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. ผศ.ดร.จ าเนียร  บญุมา    ผู้ทรงคณุวฒุิ 
2. ผศ.ดร.บญุจิต  ฐิตาภิวฒันกลุ   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
3. รศ.ดร.เรืองไร  โตกฤษณะ    ผู้ทรงคณุวฒุิ 
4. รศ.ศานิต  เก้าเอีย้น   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
5. รศ.ดร.ศรัณย์  วรรธนจัฉริยา   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
6. รศ.สมพร  อิศวิลานนท์      ผู้ทรงคณุวฒุิ 
7. รศ.ดร.สมศกัดิ ์ เพรียบพร้อม   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
8. รศ.ดร.ปิต ิ กนัตงักลุ   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
9. รศ.นภาภรณ์  พรหมชนะ    ผู้ทรงคณุวฒุิ 

10. รศ.นงนชุ  องัยรีุกลุ   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
11. รศ.จีรพรรณ กลุดลิก   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
12. รศ.ดร.ชชีูพ  พิพฒัน์ศิถี   ผู้ทรงคณุวฒุิ 



13. รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
14. รศ.วรนนัท์  กิตติอมัพานนท์   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
15. ผศ.ดร.ศภุชาต ิ สขุารมณ์   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
16. ผศ.ดร.สงัเวียน  จนัทร์ทองแก้ว   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
17. รศ.ดร.สปุรียา  ควรเดชะคปุต์   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
18. รศ.สวุรรณา  ธุวโชติ   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
19. รศ.ดร.สาโรช  องัสมุาลิน   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
20. รศ.วินยั  อาจคงหาญ   ผู้ทรงคณุวฒุิ 
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