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้ น้ 6 ข้ อ ซึ่งครอบคลุมเนื ้อหาเรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริ มาณด้ วยการหาค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ
และค่า พัฒ นาการสัมพัทธ์ แล้ ว นาคาตอบของนักเรี ยนมาจัดกลุ่ มและวิ เคราะห์ข้ อมูล เชิงคุณ ภาพด้ วยการ
วิเคราะห์เนื ้อหาในแต่ละองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน และการให้
เหตุผล ผลการวิจยั พบว่า หลัง การจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมี ระดับพัฒ นาการสัมพัทธ์ ในการสร้ างคาอธิ บายเชิง
วิทยาศาสตร์ ในภาพรวมในระดับกลาง (ร้ อยละ 42.95) เมื่อพิจารณาด้ านองค์ประกอบพบว่า นักเรี ยนมีระดับ
พัฒนาการสัมพัทธ์ ในการสร้ างข้ อกล่าวอ้ าง (ร้ อยละ 40.14) หลักฐาน (ร้ อยละ 48.16) และการให้ เหตุผล (ร้ อยละ
39.88 ) ในระดับกลาง และองค์ประกอบที่นกั เรี ยนมีการพัฒนามากที่สุดคือ การใช้ หลักฐาน

ABSTRACT
The propose of this research was to investigate the development of grade 11 students’ ability
in making scientific explanation in unit of endocrine system by using Socioscientific Issues (SSIs) based teaching. The participants of this research are 44 grade 11 students who studied in the first
semester of academic year 2017. The research instruments were lesson plans and 6 scientific
explanation tests which are about the concepts of endocrine system learning units. Students’ answers
generated from the tests were analyzed by mean, percentage, development score and content
analysis, then were categorized into different groups. The results revealed that after learning through
SSIs – based teaching, the students showed medium development in constructing scientific
explanation ( 42.95 %) . In addition, they were classified in medium development in providing
components of scientific explanation as claim (40.14 %), evidence (48.16 %) and reasoning
(39.88 %). Obviously, ability in using evidence is the most developed component.
Key Words: Socioscientific Issue, Scientific Explanation, Endocrine System
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คานา
การสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นหนึง่ ในความสามารถและคุณลักษณะประการหนึง่ ที่สะท้ อนถึง
ความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในทักษะที่จาเป็ นสาหรับนักเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ รับการกาหนดโดย
สมาคมแห่ ง การเรี ย นรู้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ( The North Central Regional
Educational Laboratory: NCREL) (NCREL, 2003) ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ยัง
เป็ นทักษะหนึง่ ที่แสดงให้ เห็นถึงความรอบรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตามตัวบ่งชี ้ขององค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งได้ นามาใช้ ในการ
ประเมินการรู้เรื่ องวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ตามโครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment: PISA) ซึ่ ง ท าการป ระเมิ นส มรรถนะของนั ก เรี ย น ใน การอธิ บาย
ปรากฏการณ์ ในเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานและข้ อสรุ ปได้ อย่างมีเหตุผล (ODCE,
2009) นอกจากนันการสร้
้
างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ยงั เป็ นทักษะหนึง่ ที่ได้ รับการกาหนดให้ เป็ นเป้าหมายหนึง่
ที่ควรเกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ของแผนการศึกษาแห่งชาติอีกด้ วย (แผนการศึกษาแห่งชาติ, 2560)
ทังนี
้ ้การสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง่ ว่าเกิดขึ ้นได้
อย่างไร ซึง่ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim) เป็ นข้ อยืนยันว่าเหตุการณ์ นนเกิ
ั ้ ดขึน้ ได้
อย่างไร ซึง่ เป็ นคาตอบของปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ หลักฐาน (Evidence) นักเรี ยนจะต้ องสามารถรวบรวมและ
คัดเลือกข้ อมูลเพื่อใช้ ในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตนได้ และ การให้ เหตุผล (Reasoning) เป็ นสิ่งที่ใช้ ในการ
เชื่อมโยงว่าทาไมหลักฐานจึงสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง (ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน 2558; McNeill et al, 2006)
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน (Socioscientific Issues
(SSIs) - based teaching) เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยพัฒ นาความสามารถในการสร้ า ง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ (อัศวิน ธะนะปั ด, 2558; ณัฐกฤษ ทองน้ อย, 2560) เนื่องจากประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ จะเป็ นประเด็นที่มีสง่ ผลกระทบต่อสังคมในหลายด้ านและเป็ นประเด็นที่เกิดจากความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับแนวคิดหรื อวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Sadler and Zeidler, 2003) นักเรี ยนจะได้ รับ
การส่งเสริ มให้ มีจุดยืนเป็ นของตนเองและค้ นคว้ าหาหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างฝ่ ายของตนและโต้ แย้ ง
ฝ่ ายตรงข้ าม (Klosterman and Sadler, 2010)
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การศึกษาและพัฒนาการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิ ทยาศาสตร์ สามารถที่
จะทาได้ ในระดับชันและเนื
้
้อหาบทเรี ยนที่ หลากหลาย สาหรับรายวิชาชีววิทยา เรื่ อง ต่อมไร้ ท่อ ผู้วิจยั พบว่ามี
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายที่สามารถนามาปรับใช้ กบั การจัดการเรี ยนรู้ได้ หนึ่ง
ในนันคื
้ อ “การทาหมันสัตว์ ” ซึ่งยังเป็ นประเด็นที่ยงั คงเป็ นข้ อถกเถียงและยังไม่มีข้อสรุ ปที่ชดั เจน อันเกิดจาก
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในหลายด้ าน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคมและด้ านศีลธรรม ประกอบกับผู้วิจยั ได้ มีโอกาสฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ พิเศษแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสตรี ใน
จัง หวัด นนทบุรี ผู้ วิ จัยพบว่า นักเรี ยนส่ ว นใหญ่ ข าดทักษะในการสร้ างคาอธิ บายเชิง วิ ทยาศาสตร์ ในหลาย
องค์ประกอบโดยเฉพาะความสามารถในการใช้ หลักฐานและการอธิ บายเหตุผล นักเรี ยนมักจะใช้ อารมณ์ หรื อ
ความรู้ สึกส่ วนตัว แทนการใช้ หลักฐาน และพบว่า นักเรี ยนยังขาดทักษะในการประเมินความน่าเชื่อ ถือ ของ
หลักฐานอีกด้ วย
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ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาชีววิทยา จึงสนใจที่จะพัฒนาการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบต่อไร้ ท่อ
ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่ อง “การทาหมันสัตว์ ”

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษาในงานวิจยั นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่เรี ยนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม จานวน 44 คน
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนสตรี แห่งหนึง่ ในจังหวัดนนทบุรี ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ
วิธีการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการการเก็บรวบรวมข้ อมูลตามลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานในหน่วย
การเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ ในประเด็ น “การทาหมันสัตว์ ” ทังสิ
้ น้ 6 แผนการจัดการเรี ยนรู้ (10 คาบ) โดย
ผู้วิจยั ได้ จดั การเรี ยนรู้ตามแนวทางของ Eilks (2010) ซึง่ มีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1) วิเคราะห์ปัญหา นาประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เข้ าสู่ชนเรี
ั ้ ยน 2) ทาให้ เกิดความชัดเจนด้ วยวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงเนื ้อหาบทเรี ยน
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง 3) กลับมาเน้ นที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ อีกครัง้ 4) การแสดงบทบาท
สมมติ ให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในอภิปรายและ 5) กิจกรรมสะท้ อนความคิด เกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับกิจกรรม
โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้โดยนักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา 1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน
และครู ผ้ มู ีประสบการณ์ด้านการสอนในรายวิชาชีววิทยา 2 ท่าน ในด้ านของความเหมาะสมของเนื ้อหา กิจกรรม
สื่อการจัดการเรี ยนรู้ และการวัดและประเมินผล เป็ นต้ น
2. จัดทาแบบวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบต่อมไร้ ท่อ จานวน 6 ข้ อ โดยมีลักษณะคาถามแบบ
ปลายเปิ ด ครอบคลุ มแนวคิ ดเรื่ อ ง ระบบต่อมไร้ ท่อ ใน 6 แนวคิ ด ได้ แ ก่ ฮอร์ โมนจากต่อ มใต้ ส มองส่ ว นหน้ า
ฮอร์ โมนจากต่อมไพเนียล ฮอร์ โมนจากต่อมไทรอยด์ ฮอร์ โมนจากไฮโพทาลามัส ฮอร์ โมนจากอวัยวะเพศ และ
ฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอก แบบวัดประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนบทความหรื อสถานการณ์ และส่วนที่
ให้ เขียนคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้วิจยั ได้ ให้ นกั วิทยาศาสตร์ ศกึ ษา 1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครู
ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนในรายวิชาชีววิทยา 2 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของแบบวัด
3. ผู้วิจยั นาแบบวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ให้ นกั เรี ยนทดสอบก่อนเรี ยน
โดยใช้ เวลา 1 คาบ (50 นาที) หลังจากนัน้ จึงทาการจัดการเรี ยนรู้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง ระบบต่อ มไร้ ท่ อ
หลังจากเสร็ จสิ น้ การจัดการเรี ยนรู้ทกุ แผนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนทาการทดสอบหลังเรี ยนด้ วยแบบวัดฉบับเดิม
โดยเพิ่มเวลาในการทาแบบวัดเป็ น 1 ชัว่ โมง 30 นาที เนื่องจากนักเรี ยนสะท้ อนว่าเวลาสอบน้ อยเกินไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล

หลังจากนัก เรี ย นทาแบบวัดความสามารถในการสร้ างคาอธิบ ายเชิงวิท ยาศาสตร์ เสร็จสิน้ แล้ ว
ผู้วิ จัยได้ ตรวจสอบคาตอบของนักเรี ยน แล้ วนามาทาการวิ เคราะห์ข้ อ มูล เชิงปริ มาณด้ ว ยสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยการหาค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ รวมถึงหาค่าพัฒ นาการสัมพัทธ์ และวิเคราะห์ข้อ มูลเชิ ง
คุณภาพด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหาแต่ละองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน
และการให้ เหตุผล โดยผู้วิจยั ทาการให้ คะแนนการตอบคาถามของนักเรี ยน โดยใช้ เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบ
จ าเพาะ (Specific rubrics) ที่ พัฒ นาจากเกณฑ์ ข อง McNeill and Krajcik (2006) ซึ่ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ยก
องค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ มีคะแนนเต็ม 2 คะแนน ได้ แก่ ระดับดี (2
คะแนน) ระดับพอใช้ (1 คะแนน) และระดับควรปรับปรุ ง (0 คะแนน) แล้ วนามาคานวณหาค่าเฉลี่ย ร้ อยละ และ
ค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ ตามหลักการของ ศิริชยั กาญจนวาสี (2557) ดังนี ้
GS (%) =
GS (%) = ค่าพัฒนาการสัมพัทธ์ X = คะแนนก่อนเรี ยน Y = คะแนนหลังเรี ยน และ F = คะแนนเต็ม

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
จากผลการวิ เ คราะห์ข้ อ มูล พบว่า หลัง การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ป ระเด็ นทางสัง คมที่เกี่ ย วเนื่อ งกับ
วิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน นักเรี ยนมีการพัฒนาการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในภาพรวมจาก 0.41 (ร้ อยละ
6.83) เป็ น 2.84 (ร้ อยละ 47.33) โดยรายละเอี ยดการพัฒ นาการความสามารถในการสร้ า งคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ แยกตามรายข้ อ แสดงในตารางที่ 1
Table 1 Mean, Percentage and Development Score of Students’ Ability in Making Scientific
Explanation in Unit of Endocrine System Using Socioscientific Issues-Based Teaching (Number = 44)
Topics

Ability in Making Scientific
Explanation
Pretest (%) Posttest (%)

Development Development
Score (%)
Level

1. Hormones of anterior pituitary
Decreased
0.67 (11.17) 0.16 (2.67)
-11.26
glands
2. Hormone of pineal gland
0.05 (0.80) 3.30 (55.00)
54.58
High
3. Hormones of thyroid gland
0.52 (8.67) 3.10 (51.67)
46.89
Medium
4. Hormones of hypothalamus
0.39 (6.50) 3.14 (52.33)
48.99
Medium
5. Sex Hormones
0.27 (4.50) 3.48 (58.00)
55.95
High
6. Hormones of adrenal cortex
0.80 (13.33) 3.89 (64.83)
59.39
High
Medium
Mean
0.41 (6.83) 2.84 (47.33)
42.95
Note: 76-100 = Very-High Development; 51-75 = High Development; 26-50 = Medium Development;
1-25 = Low Development; 0 = No Development; Negative Value = Decreased Development
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จากตารางที่ 1 หลั ง จากการจัด การเรี ย นรู้ ผู้ วิ จัย พบว่ า ความสามารถในการสร้ างค าอธิ บ ายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสูงสุดในแบบวัดข้ อที่ 6 ในระดับ 3.89 ( ร้ อยละ 64.83) และความสามารถในการสร้ าง
คาอธิ บ ายเชิง วิ ท ยาศาสตร์ ต่ า สุ ด ในแบบวัด ข้ อ ที่ 1 ผู้ วิ จัยพบว่า ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บ ายเชิ ง
วิท ยาศาสตร์ มีความแตกต่างกันในแต่ละข้ อของแบบวัด ผู้วิจยั จึงได้ พิจารณาองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ตามรายข้ อในแต่ละแบบวัด ซึง่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
Table 2 Mean and Development Score of Students’ Ability in Making Scientific Explanation in 3
Components as Claim, Evidence and Reasoning (Number = 44)
Item

Ability in Making Scientific Explanation
Claim
Evidence
Reasoning
Pretest Posttest
Pretest
Posttest Pretest
Posttest
1
0.64
0.10
0.01
0.04
0.02
0.02
2
0.02
1.16
0.00
1.16
0.02
0.98
3
0.39
1.04
0.05
1.11
0.09
0.93
4
0.27
1.11
0.09
1.10
0.02
0.93
5
0.27
1.34
0.00
1.22
0.00
1.00
6
0.73
1.45
0.02
1.27
0.05
1.16
Mean
0.39
1.03
0.03
0.98
0.03
0.84
Development Score (%)
40.14
48.16
39.88
Development Level
Medium
Medium
Medium
Note: 76-100 = Very-High Development; 51-75 = High Development; 26-50 = Medium Development;
1-25 = Low Development; 0 = No Development; Negative Value = Decreased Development
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Table 3 Number and Percentage of Students’ Ability in Making Scientific Explanation in 3
Components as Claim, Evidence and Reasoning (Number = 44)
Item Test
Claim
Level
2
1
0
1 pre
14
0
30
(31.82) (0.00) (68.18)
post
2
0
42
(4.55) (0.00) (95.45)
2 pre
0
1
43
(0.00) (2.27) (97.73)
post 11
29
4
(25.00) (65.91) (9.09)
3 pre
0
17
27
(0.00) (38.64) (61.36)
post 11
24
9
(25.00) (54.55) (20.45)
4 pre
0
12
32
(0.00) (27.27) (72.73)
post 11
27
6
(25.00) (61.36) (13.64)
5 pre
0
12
32
(0.00) (27.27) (72.73)
post 16
27
1
(36.36) (61.36) (2.27)
6 pre
0
32
12
(0.00) (72.73) (27.27)
post 25
14
5
(56.82) (31.82) (11.36)
Note: 2 = Good; 1 = Fair; 0 = Unsatisfied

Number of Students (%)
Evidence
Level
2
1
0
0
4
40
(0.00) (9.09) (90.91)
0
2
42
(0.00) (4.55) (95.45)
0
0
44
(0.00) (0.00) (100.00)
12
27
5
(27.27) (61.36) (11.36)
0
2
42
(0.00) (4.55) (95.45)
15
19
10
(34.09) (43.18) (22.73)
0
4
40
(0.00) (9.09) (90.91)
20
8
16
(45.45) (18.18) (36.36)
0
0
44
(0.00) (0.00) (100.0)
15
24
5
(34.09) (54.55) (11.36)
0
1
43
(0.00) (2.27) (97.73)
18
20
6
(40.91) (45.45) (13.64)

6

Reasoning
Level
2
1
0
1
(0.00) (2.27)
0
1
(0.00) (2.27)
0
1
(0.00) (2.27)
9
25
(20.45) (56.82)
0
4
(0.00) (9.09)
12
17
(27.27) (38.64)
0
1
(0.00) (2.27)
13
15
(29.55) (34.09)
0
0
(0.00) (0.00)
9
22
(20.45) (50.00)
0
2
(0.00) (4.55)
14
23
(31.82) (52.27)

0
43
(97.73)
43
(97.73)
43
(97.73)
10
(22.73)
40
(90.91)
15
(34.09)
43
(97.73)
16
(36.36)
44
(100.0)
13
(29.55)
42
(95.45)
7
(15.91)
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จากตารางที่ 2 และ ตารางที่ 3 ผู้วิจยั พบว่าในภาพรวมนักเรี ยนมีการพัฒนาความสามารถในการสร้ าง
คาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ในทุกองค์ประกอบหลังจากการจัดการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยนแสดงข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน
และการให้ เหตุผลได้ มากที่สุดในแบบวัดข้ อที่ 6 ในขณะที่นกั เรี ยนแสดงข้ อกล่าวอ้ าง หลักฐาน และการให้ เหตุ
ผลได้ น้อยที่สุดในแบบวัดข้ อที่ 1 ซึง่ รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ มีดงั นี ้
ข้ อกล่ าวอ้ าง ผู้วิจยั พบว่าแบบวัดข้ อที่ 2 3 4 5 และแบบวัดข้ อที่ 6 นักเรี ยนมีการแสดงข้ อกล่าวอ้ างอยู่
ในระดับดีเพิ่มมากขึ ้นจากก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะในแบบวัดข้ อที่ 6 เรื่ อง ฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไตส่วน
นอก มีจานวนนักเรี ยนที่แสดงข้ อกล่าวอ้ างอยู่ในระดับดีสูงที่สุด คือ 25 คน รู ปแบบคาถามเป็ นการให้ นกั เรี ยนให้
คาแนะนาแก่ผ้ ูที่ประสบปั ญหาเกี่ยวกับความเครี ยดสะสม จนส่งผลให้ มีพฤติกรรมการทานอาหารไม่เหมาะสม
ทาให้ น า้ ตัว เพิ่ ม ขึ น้ จึ ง ต้ อ งการแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการทานยาลดความอ้ ว น เนื่ อ งจากสถานการณ์ เช่ น นี เ้ ป็ น
สถานการณ์ที่คอ่ นข้ างใกล้ ตวั นักเรี ยน ทาให้ นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อใช้ ในการสร้ างคาอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ ได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Yager, Lim, and Yager (2006) ที่พบว่าการปรับใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ซงึ่ เป็ นประเด็นที่นกั เรี ยนมีอารมณ์ ร่วม มีผลต่อการพัฒนาความรู้
ความเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยนและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ เกี่ยวกับประเด็นนัน้ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนบางส่วนมี
การแสดงข้ อกล่าวอ้ างในระดับพอใช้ โดยแสดงข้ อกล่าวอ้ างได้ ไม่สอดคล้ องกับข้ อคาถาม เช่น “แนะนาเกี ่ยวกับ
ต่อมหมวกไตส่วนนอก ในส่วนของฮอร์ โมนกลูโคคอติ คอยด์ (glucocorticoids)”
หลั ก ฐาน เป็ นองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิง วิทยาศาสตร์ ที่นักเรี ยนมี การพัฒ นามากที่สุด ซึ่งไม่
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัฐกฤษ ทองน้ อย (2560) และณัฏฐ์ พธู เสริ มสุข (2558) ที่พบว่าการใช้ หลักฐานเป็ น
องค์ประกอบที่นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการน้ อยที่สุด โดยแบบวัดข้ อที่ 4 เรื่ อง ฮอร์ โมนจากไฮโพทาลามัส เป็ นแบบวัดที่
นักเรี ยนมีการใช้ หลักฐานอยูใ่ นระดับดีสูงสุดคือ 20 คน ซึ่งสถานการณ์กาหนดเกี่ยวกับการคุมกาเนิดสุนขั เพศผู้
โดยวิธีการฉีดวัคซีนเพื่อเข้ าไปกระตุ้นให้ ร่างกายมีแอนติบอดี (antibody) ต่อจีเอ็นอาร์ เอช (GnRH) ผู้วิจยั พบว่า
หลังการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีการใช้ หลักฐานอยูใ่ นระดับดี มีการระบุหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับข้ อกล่าวอ้ างได้
อย่างครบถ้ วน เช่น “ฮอร์ โมนจี เอ็นอาร์ เอช (GnRH) เป็ นฮอร์ โมนที ่จะไปกระตุ้นให้ ฟอลลิ เคิ ลสติ มิวเลติ งฮอร์ โมน
(Follicle Stimulating Hormone) และ ลู ทิ ไนซิ งฮอร์ โมน (Luteinizing Hormone) ท างานอี ก ที ฟอลลิ เ คิ ล
สติ มิวเลติ งฮอร์ โมนในเพศผู้นนั้ จะช่วยให้อณ
ั ฑะเจริ ญเติ บโตและสร้ างอสุจิ ส่วนลูทิไนซิ งฮอร์ โมนในเพศผู้จะมี ผล
ให้เพศผู้มีความสามารถในการสื บพันธุ์ และยังสร้ างฮอร์ โมน เทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที ่
แสดงออกถึ งลักษณะของเพศผู้” อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนหลายคนยังมีการระบุหลักฐานอยู่ในระดับพอใช้ คื อ
หลักฐานมีความเหมาะสมแต่ไม่ครบถ้ วนในบางประเด็น ส่วนนักเรี ยนกลุ่ มที่มีการใช้ หลักฐานในระดับที่ควร
ปรับปรุ ง เนื่องจากนักเรี ยนมีการใช้ หลักฐานไม่ถกู ต้ องและไม่ระบุหลักฐานอย่างเฉพาะเจาะจง
การให้ เหตุผล ภายหลังการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั พบว่าแบบวัดข้ อที่ 6 เรื่ อง ฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไต
ส่วนนอก มีจานวนนักเรี ยนที่แสดงเหตุผลอยูใ่ นระดับดีสูงที่สุด คือ 14 คน ซึ่งนักเรี ยนซึ่งนักเรี ยนมีการเชื่อมโยง
ระหว่างหลักฐานกับข้ อกล่าวอ้ างได้ อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนที่ว่า “เนื ่อง
จากกลูโคคอติ คอยด์ (glucocorticoids) หลัง่ ออกมาตอนเครี ยด ทาให้ต้องการของหวาน ส่ งผลให้ทอมอยาก
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อาหารตลอดเวลา มี น้ าหนักตัวเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งการทานยาลดความอ้วนไม่ ใช่ การแก้ปัญหาที ่ ต้นเหตุ ทอมต้องลด
ความเครี ยดลง” ในขณะที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่จะมีการให้ เหตุผลอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งพบนักเรี ยนอยู่ในระดับนี ้
จานวนมากในแบบวัดข้ อที่ 2 5 และ 6 ซึ่งมีจานวน 25 คน 22 คน และ 23 คน ตามลาดับ โดยรู ปแบบการให้
เหตุผลของนักเรี ยนมีการเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานและข้ อกล่าวอ้ างได้ ไม่สมบูรณ์ และยังพบว่านักเรี ยนบางส่วน
ยังมีการให้ เหตุผลอยูใ่ นระดับควรปรับปรุ ง เนื่องจากนักเรี ยนไม่แสดงการเชื่อมโยงว่าหลักฐานสนับสนุนข้ อกล่าว
อ้ างได้ อย่างไร และยังมีการให้ เหตุผลออกนอกประเด็นอีกด้ วย เช่น “เมื ่อลิ ซ่าหลับร่ างกายจะมี การหลัง่ เมลาโท
นิ น (melatonin) ซึ่ งเจ้ าฮอร์ โมนตัวนี ้จะหลัง่ ในเวลากลางคื น ดังนัน้ ถึ งลิ ซ่าจะกิ นยาเข้าไป แต่ก็ช่วยให้เธอหลับ
เท่านัน้ ” ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า การให้ เหตุผล เป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการน้ อยที่สุด โดยนักเรี ยน
บางส่ วนยังแสดงเหตุผลออกนอกประเด็นโดยไม่แสดงว่า หลักฐานสนับสนุนข้ อกล่า วอ้ างของตนได้ อย่างไร
สอดคล้ องกับที่ McNeill et al. (2006) เสนอว่า องค์ประกอบทางด้ านเหตุผลเป็ นองค์ประกอบที่นกั เรี ยนสร้ างได้
ยากที่สุด นักเรี ยนมักประสบปั ญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างและหลักฐานให้ มี น ้าหนักและน่าเชื่อถือ
อย่างไรก็ตามนักเรี ยนมีพฒ
ั นาการการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในแบบวัดที่ 01 ลดลง ซึ่งเป็ น
แนวคิดเกี่ยวกับฮอร์ โมนจากต่อมใต้ สมองส่วนหน้ า โดยมีคาถามว่า “การตอนสุกรมี ผลต่อการเจริ ญเติ บโตของ
สุกรหรื อ ไม่ ” ผู้ วิ จัย พบว่า มี นักเรี ยนเพียง 2 คนเท่า นัน้ ที่แ สดงข้ อ กล่ าวอ้ า งในข้ อ นี ไ้ ด้ อ ย่า งถูกต้ อ ง จากการ
สัมภาษณ์ นักเรี ยนเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการตอบคาถามในข้ อ นี ้ พบว่านักเรี ยนส่ว นใหญ่ ที่ตอบคาถามในข้ อนี ไ้ ม่
ถูกต้ อง เนื่องจากนักเรี ยนเกิดความสับสนเกี่ยวกับเนื ้อหาบทเรี ยนเรื่ องผลของฮอร์ โมนที่มีตอ่ ร่างกาย ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนสามารถสะท้ อนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ Ruiz-Primo et al. (2008) ที่เสนอว่าการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นสิ่งสะท้ อนความรู้
ความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
จากตารางที่ 2 เมื่ อพิจารณาองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ โดยรวมแล้ วนักเรี ยนมี การ
พัฒ นาการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ แต่ละองค์ประกอบในระดับกลาง จะเห็นได้ ว่าภายหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน นักเรี ยนมีการพัฒนาองค์ประกอบของการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในทุกองค์ประกอบ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอัศวิน ธะนะปั ด (2558) ที่เสนอว่า
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐานสามารถพัฒนาความสามารถใน
การสร้ างข้ อกล่าวอ้ าง การให้ เหตุผลและการแสดงหลักฐานของนักเรี ยนได้

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั พบว่าภายหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นฐาน
นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งจัดอยู่ในพัฒนาการระดับกลาง เมื่อ
พิจารณาองค์ประกอบของคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการสูงขึ ้นในทุกองค์ประกอบ โดย
องค์ประกอบที่นกั เรี ยนมีการพัฒ นามากที่สุ ด คื อ การใช้ หลักฐาน เนื่องจากกิจกรรมที่ผ้ ูวิ จยั ใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ หลายกิจกรรม เป็ นกิ จกรรมที่มุ่งเน้ น ให้ นกั เรี ยนอภิ ปรายเกี่ ยวกับ รู ปแบบหลักฐานที่นกั เรี ยนใช้ ในการ
สนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง วิธีการรวบรวมหลักฐาน รวมถึงการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ วิธีการเพิ่มความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานอีกด้ วย
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นอกจากนันการผลการวิ
้
จยั ที่พบว่าพัฒนาการการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ในบางแนวคิดของ
นักเรี ยนลดลง ครู ผ้ สู อนอาจปรับใช้ กิจกรรมที่สง่ เสริ มการเชื่อมโยงเนื ้อหาบทเรี ยนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความเข้ าใจ
ของนักเรี ยนให้ มากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้
ด้ วยเหตุนี ้ ครู ผ้ สู อนที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ควรนา
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ มาปรับใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในทุกองค์ประกอบ
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การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ
Development of Tenth Grade Students’ Scientific Creativity in the Learning Unit of Ecosystem
Using 5E’s Scientific Inquiry Learning Approach
สิทธิเชษฐ์ บุญประพันธ์ พงศ์ 1* จิตตมาส สุขแสวง1 และเอกพันธ์ ไกรจักร์ 2
Sittiched Bunprapanpong1*, Chittamas suksawang1 and Ekaphan Kraichak2

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ระบบนิเวศ กลุ่มที่ศกึ ษา ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 1 ห้ องเรี ยน ทังหมด
้
31 คน แบ่งเป็ น
นักเรี ยนหญิง 12 คน และชาย 19 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มความคิด
สร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ น 4 กลุ่ม พบว่า นักเรี ยนมีการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น
โดยด้ านการคิดนักเรี ยนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านความคิดยืดหยุน่ ได้ มากทีส่ ุด จานวน 22 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 70.98 โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีระดับพัฒนาการสูง 6 คน ปานกลาง 10 คน และต่า 6 คน ขณะที่ด้าน
จินตนาการ นักเรี ยนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในความคิดคล่องได้ มากที่สุด จานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 74.19 โดยจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีระดับพัฒนาการสูง 5 คน ปานกลาง 9 คน ต่า 9 คน ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เสนอแนะว่า ครู
วิทยาศาสตร์ ควรจัดการเรี ยนรู้ แบบชัดแจ้ งเพือ่ ให้ นกั เรี ยนทราบถึงเป้าหมายของการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ที่ครูผ้ สู อนคาดหวัง

ABSTRACT
This research study aimed to develop students’ scientific creativity in the learning unit of
ecosystem using 5E’s scientific inquiry learning approach. The participants of research included 31
tenth grade student (male = 19, female = 12). The data was collected via scientific creativity test with
additional interview. The data was then analyzed by grouping into 4 categories. The results revealed
that in thinking process, student mostly developed in flexibility with 22 students or 70.98% and in
imagination process, student mostly developed in fluency with 23 students or 74.19%, respectively.
Key words: Scientific creativity, 5E’s inquiry approach, ecosystem
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บทนำ
ในปั จจุบนั ความคิดสร้ างสรรค์ถือเป็ นเป้าหมายหนึง่ ที่แต่ละองค์กร ให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคคลากร
ให้ มีศกั ยภาพทางด้ านนี ้มากยิ่งขึ ้น เนื่องมาจากสาเหตุหลัก คือ สถานการณ์การแข่งขันด้ านเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่
ค่อนข้ างรุ นแรง องค์กรที่มีศกั ยภาพด้ านความคิดสร้ างสรรค์สูงจะมี โอกาสพัฒนาก้ าวหน้ าได้ เร็ วกว่า เนื่องจาก
ความคิดสร้ า งสรรค์ จะนามาซึ่งการคิดค้ นนวัตกรรม และกระบวนการใหม่ๆ ซึ่ง นาไปสู่โอกาสในการประสบ
ความสาเร็ จด้ านเศรษฐกิจ (Daud, et al., 2012; วิจารณ์ พานิช, 2555) เช่นเดียวกัน ในด้ านการศึกษาของหลาย
ประเทศ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์เป็ นพิเศษ อาทิเช่น การศึกษาในประเทศไทย ซึง่ ได้
มีการบรรจุความคิดสร้ างสรรค์ให้ เป็ นหนึง่ ในสมรรถนะสาคัญที่นกั เรี ยนควรจะได้ รับการพัฒนา โดยมีจดุ มุง่ หมาย
ให้ นกั เรี ยนเป็ นพลเมืองของสังคมและประเทศที่มีความคิดสร้ างสรรค์ กล่าวคือ มีความยืดหยุน่ ในกระบวนการคิด
เพื่อ ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์ จริ ง ในชีวิ ตประจาวัน แต่อ ย่า งไรก็ตามเมื่ อพิจารณาผลการ
ประเมินด้ า นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนไทยใน PISA เปิ ดเผยให้ เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรี ยนไทยยัง คงขาดการ
พัฒนาทางด้ านการคิด ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ ที่มีเพื่อใช้ ในสถานการณ์ ใหม่ได้ (สถาบันส่งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2557) สาหรับความคิดสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นี ้เรี ยกว่า
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Creativity) โดยบุคคลที่มีความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
จะต้ องมีความคล่อง ความคิ ดยื ดหยุ่น ความคิดริ เริ่ มเช่นเดี ยวกับกันความคิ ดสร้ างสรรค์ ทวั่ ไป ( Moravesik,
1981; Hu and Adey, 2002)
ในการพัฒนาหรื อส่งเสริ มทักษะความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
และการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมแก่การพัฒนาทักษะความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ควรเป็ นไปในลักษณะของการจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและมีประเด็นปั ญหาให้ นกั เรียนได้ มี
ส่วนร่ วมร่วมกันคิดแก้ ไข (Kind and Kind 2007; Yang et al., 2016) และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ แต่ละแบบมีจุดร่วมที่คล้ ายคลึง
กัน คื อ การกระตุ้นให้ นักเรี ยนได้ ใ ช้ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการคิดหาวิ ธีการในการแก้ ไขปั ญหาในประเด็ น ที่
ครู ผ้ ูสอนกาหนดให้ หรื อในหัวข้ อที่นกั เรี ยนสนใจ มี การให้ นกั เรี ยนทางานและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยน ให้ นกั เรี ยนหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาด้ วย
ตนเอง (อารยะ หวังอังคณานนท์ , 2558; บุญรัตน์ จันทร, 2558) แต่ถึง อย่า งไรก็ยงั คงพบปั ญหาเกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ อยู่ โดยข้ อแนะนาจากงานวิจยั ที่ผ่านมา
ระบุวา่ ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ แสดงความสามารถที่ตนเองถนัดทังในด้
้ านความรู้ ความคิดและการลง
มือปฏิ บัติจริ งเพื่อ ให้ นกั เรี ยนเกิดความคิ ดสร้ างสรรค์ (อารยะ หวังอังคณานนท์ , 2558) การพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ครู ผ้ สู อนควรที่จะพัฒนาควบคูไ่ ปกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (บุญรัตน์ จันทร, 2558) ด้ วย
เหตุผ ลนี ผ้ ้ ู วิ จัย จึง มี ความสนใจที่จ ะพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ ทางวิ ทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ โดยนักเรี ยนจะได้ พฒ
ั นา
ความคิดสร้ า งสรรค์ทางวิ ทยาศาสตร์ ผ่ านการออกแบบหรื อคิ ดค้ นวิธีการแก้ ปัญหาควบคู่ไปกับการใช้ ทกั ษะ
12
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู้เรื่ อง ระบบนิเวศ โดยผู้วิจยั มีความมุง่ หวังว่าผลการวิจยั ที่ได้ จะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ครู ผ้ สู อน บุคคลากรทางการศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงำนวิจยั
เพื่อศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบนิเวศ

วิธีดำเนินกำรวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) ตามกรอบแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (1998) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบนิเวศ โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ โดยผู้วิ จยั ต้ องการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เมื่อผ่านการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ในหน่วยการเรี ยนรู้
เรื่ อง ระบบนิเวศ โดยกลุ่มที่ศกึ ษาในงานวิจยั นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนในสังกัดอุดมศึกษา
ของรัฐแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้ องเรี ยน ทังหมด
้
31 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนชาย 19 คน และหญิ ง
12 คน ส่วนเนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่ ระบบนิเวศ โดยผู้วิจยั ได้ จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
7
แผน ได้ แก่ ระบบนิเวศในน ้า จานวน 1 แผน ระบบนิเวศป่ าไม้ จานวน 1 แผน ความสัมพันธ์ ของสิ่งมีชีวิต จานวน
1 แผน การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ จานวน 1 แผน การหมุนเวียนของสารในระบบนิเวศ จานวน 1 แผน
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต จานวน 1 แผน และดุลยภาพของระบบนิเวศ จานวน 1 แผน รวมแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทังหมด
้
7 แผน โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 สาหรับงานวิจยั ฉบับนี ้ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลวิจยั เฉพาะความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ จานวน 14 ข้ อ มีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ด
มี ก ารตรวจสอบคุ ณภาพของแบบวัด โดยให้ ผ้ ู เ ชี่ย วชาญวิ ทยาศาสตร์ ศึก ษา 2 ท่ า นและผู้ เ ชี่ย วชาญด้ า น
วิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ในการตรวจสอบความคุณภาพของแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์วิทยาศาสตร์ ในด้ านเนื ้อหา
โดยหลังจากให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ ผู้วิจยั ได้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อความ
เหมาะสมก่อนนาแบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศกึ ษา โดย
เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 25 คน ก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่ศึกษาโดยใช้ เวลาในการทดสอบทัง้
ก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู้ จานวนครั ง้ ละ 1 คาบ (50 นาที) นอกจากนี ้ผู้วิ จยั ยังใช้ การสัมภาษณ์ แบบกึ่ง
โครงสร้ าง (semi-structure interview) เพิ่มเติมในกรณีที่คาตอบของนักเรี ยนไม่สมบูรณ์หรื อคลุมเครื อ โดยผู้วิจยั
จะจัดกลุ่มระดับความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ ระดับสูง ระดับปาน
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กลาง ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุ ง จากนันหาค่
้ าร้ อยละและความถี่ของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กอ่ นและหลังการจัดการเรี ยนรู้

ผลวิจัยและกำรอภิปรำยผล
จากผลการวิจยั ที่เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบนิเวศ
พบว่าในภาพรวมหลังการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ ใน
ทุกองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในแต่ละด้ านของนักเรียน
ส่วนใหญ่ทงชั
ั ้ นเรี
้ ยนมีคา่ เพิ่มขึ ้น โดยในมิติกระบวนการคิดด้ านการคิดพบว่า รองลงมาคือด้ านความคิดคล่อง
จากคะแนนเฉลี่ ย 41.61 เป็ น 41.84 โดยคะแนนจะมีค่าเพิ่มขึน้ เพียงเล็ กน้ อย เนืองจากนักเรี ยนสร้ า งจานวน
Table 1 Pre-posttest scientific creativity score
Process

Thinking

Imagination

(N = 31)
Pretest
Mean
S.D.

Posttest
mean
S.D.

Fluency

41.61

9.92

41.84

11.67

Flexibility

15.97

2.79

18.23

3.77

Originality

18.58

8.13

16.90

8.08

Fluency

32.58

7.95

35.06

8.16

Flexibility

15.23

2.91

17.13

2.92

Originality

11.94

7.15

13.13

6.63

Trait

คาตอบได้ ในปริ มาณที่เท่าเดิม แต่อยากไรก็ตามจะพบว่าลักษณะของคาตอบของนักเรี ยนจะมีความแตกต่างและ
หลากหลายมากกว่าเดิ ม โดยพิจารณาจากระดับ การพัฒ นาความคิดยืดหยุ่นมจากคะแนนเฉลี่ ย 15.97 เป็ น
18.23 แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากระบวนการคิดด้ านการคิดในคุณลักษณะด้ านความคิดริ เริ่ มมีคา่ เฉลี่ยที่ลดลงจาก
คะแนนเฉลี่ย 18.58 เป็ น 16.90 ซึง่ ผลการวิจยั นี ้แตกต่างจากงานวิจยั อื่น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าคุณลักษณะด้ าน
ความคิดริ เริ่ มเป็ นคุณลักษณะทางการคิดที่พฒ
ั นาได้ ยากและน้ อยที่สุด โดยงานวิจยั ของ Pekmez et al. (2009)
พบว่า ระดับคะแนนความคิดริ เ ริ่ มหลัง จากจัดการเรี ยนรู้ มักอยู่ใ นระดับที่ต่ ากว่า คุณลักษณะการคิ ดด้ านอื่ น
เนื่องมาจากคาตอบของนักเรี ยนส่วนใหญ่ในชันเรี
้ ยนเป็ นคาตอบที่เหมือนกันมากจึงทาให้ คะแนนในคุณลักษณะ
ด้ านการคิดริ เริ่ มต่า ในขณะที่มิติของกระบวนการคิดด้ านจินตนาการนัก เรี ยนมีพฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์ในแต่
ละด้ านจากมากไปน้ อยตามลาดับ ดังนี ้ ด้ านความคิดคล่ องจากคะแนนเฉลี่ ย 32.58 เป็ น 35.06 รองลงมาคื อ
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ด้ านความคิดความคิดยืดหยุน่ จากคะแนนเฉลี่ย 15.23 เป็ น 17.13 และด้ านคิดริ เริ่ มจากคะแนนเฉลี่ย 11.94 เป็ น
13.13 ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า ในกระบวนการคิดด้ านจินตนาการนักเรี ยนสามารถพัฒ นาความคิดสร้ างสรรค์ด้า น
ความคิดริ เ ริ่ มได้ มากกว่ากระบวนการคิ ดด้ านการคิ ด ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าในกระบวนการคิดด้ านจินตนาการมี
เงื่อนไขในการสร้ างคาตอบน้ อยกว่าด้ านการคิด จึงส่งผลทาให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างคาตอบจานวนมากภายใน
ระยะเวลาที่มีจากัดและมีความแตกต่างกับผู้อื่นได้ อย่างชัดเจนมากกว่าความคิดสร้ างสรรค์ในมิติกระบวนการคิด
ด้ านการคิด
ในส่วนของผลการเปลี่ยนแปลงความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในมิติของกระบวนการ
คิ ดด้ า นการคิ ดและด้ า นจิ นตนาการ ผู้ วิ จัยได้ น าข้ อมูล ที่ ได้ จากการตรวจแบบวัด ความคิ ดสร้ างสรรค์ ท าง
วิทยาศาสตร์ กอ่ นและหลังการจัดการเรี ยนรู้มาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มการตามระดับการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ ในคุณลักษะการคิดคล่อง คิดยืดหยุ่นและการคิดริ เริ่ ม โดยวิเคราะห์ การกระจายตัวของการ
เปลี่ยนแปลงของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และจัดกลุ่มโดยใช้ คะแนนมาตรฐานจากโค้ งปกติ
เป็ นเกณฑ์ (z-score)
Table 2 Numbers and Percentages of Students’ scientific creativity development in thinking
process by 5E’s Scientific Inquiry Learning Approach
(N = 31)
Thinking
Number and percentages of students’ scientific creativity
process
total
Needs
High
Normal
Low
(%)
Improvement
4
11
2
14
31
Fluency
(12.90)
(35.48)
(6.45)
(45.17)
(100.00)
Flexibility

6
(19.35)

10
(32.26)

6
(19.35)

9
(29.04)

31
(100.00)

5
8
1
17
31
(16.13)
(25.81)
(3.23)
(54.83)
(100.00)
จากตารางที่ 2 ซึ่ง แสดงผลวิ จัยเกี่ ยวกับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ ใ นแต่ล ะด้ า น ได้ แ ก่ ความคิ ดคล่ อ ง
ความคิ ดยืดหยุ่นและความคิดริ เริ่ มในมิ ติ กระบวนการด้ า นการคิ ดของนักเรี ยน พบว่า ด้ านความคิดคล่อ งมี
นักเรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (high) 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.90 กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง
ระดับปานกลาง (normal) 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.49 และกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพอใช้ (low) 2 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.45 ด้ านยืดหยุ่นมีนกั เรี ยนจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (high) 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ
19.35 กลุ่ มที่มีการเปลี่ ยนแปลงระดับปานกลาง (normal) 10 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.26 และกลุ่ มที่ มีการ
เปลี่ ยนแปลงระดับพอใช้ (low) 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.35 และด้ านความคิดริ เริ่ มมีนกั เรี ยนจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
Originality
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การเปลี่ยนแปลงระดับสูง (high) 5 คน กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง (normal) 8 คน และกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับพอใช้ (low) 1 คน
โดยเมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการจัดการเรี ยนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขันสามารถพั
้
ฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในมิติกระบวนการคิดด้ านการ
คิดได้ โดยนักเรี ยนประมาณร้ อยละ 60 ของจานวนนักเรี ยนทังหมดในชั
้
น้ เรี ยนมีแนวโน้ มในการพัฒนาระดับ
คะแนนความคิดสร้ างสรรค์ในกระบวนการคิดด้ านการคิดทัง้ 3 ด้ านได้ มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชาตรี
เฮงสกุลวงษ์ (2558) ที่พบว่าหลังจัดการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนเกิ นครึ่ งหนึ่งของชันเรี
้ ยนมีแนวโน้ มมีการพัฒนาระดับ
คะแนนความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เช่นกัน โดยอาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบนี ้ช่วยส่งเสริ มให้
นักเรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดที่ หลากหลายและครอบคลุมเหตุการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ระบบนิเวศได้ มากขึ ้น
นอกจากการจัดการเรี ยนรู้ แ บบสื บเสาะหาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ สามารถพัฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนได้ แล้ ว การพัฒนาดังกล่าวยังพานักเรี ยนไปสู่พฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์ในระดับสูงได้ อีก
ด้ วย โดยพิจารณาจากกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง คือ ด้ านความคิดคล่องมีนกั เรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงระดับสูง (high) 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.90 ด้ านความคิดยืดหยุ่นมีนกั เรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงระดับสูง (high) 6 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.35 และด้ านความคิดริ เริ่ มมีนกั เรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับสูง (high) 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.13 ตามลาดับ
Table 3 Numbers and Percentages of Students’ scientific creativity development in imagination
process by 5E’s Scientific Inquiry Learning Approach
(N = 31)
Imagination
Number and percentages of students’ scientific creativity
process
total
Needs
High
Normal
Low
(%)
Improvement
5
9
9
8
31
Fluency
(16.13)
(29.03)
(29.03)
(25.81)
(100.00)
9
10
3
9
31
Flexibility
(29.03)
(32.26)
(9.68)
(29.03)
(100.00)
5
6
6
14
31
Originality
(16.13)
(19.35)
(19.35)
(45.17)
(100.00)
จากตารางที่ 3 ซึง่ แสดงผลการวิจยั เกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ในด้ านความคิดคล่อง
ความคิดยืดหยุ่นและความคิ ดริ เริ่ มในด้ า นกระบวนการด้ านการจินตนาการของนักเรี ยน พบว่าด้ านความคิ ด
คล่อ งมี นกั เรี ยนจัดอยู่ในกลุ่ มที่มีการเปลี่ ยนแปลงระดับสู ง (high) 5 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 16.13 กลุ่มที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงระดับปานกลาง (normal) 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.03 และกลุ่มที่มีการเปลี่ ยนแปลงระดับพอใช้
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(low) 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.03 ด้ านยืดหยุน่ มีนกั เรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (high) 9 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 29.03 กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับปานกลาง (normal) 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.26 และกลุ่ม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพอใช้ (low) 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.68 และด้ านความคิดริ เริ่ มมีนกั เรี ยนจัดอยูใ่ นกลุ่มที่
มีการเปลี่ ยนแปลงระดับสูง (high) 5 คน คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.13 กลุ่มที่มีการเปลี่ ยนแปลงระดับปานกลาง
(good) 6 คน คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.35 และกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับพอใช้ (low) 6 คน คน คิดเป็ นร้ อยละ
19.35 โดยเมื่อพิจารณาการจัดกลุ่มการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในมิติกระบวนการคิด
ด้ านจินตนาการได้ โดยนักเรี ยนประมาณร้ อ ยละ 70 ของจานวนนักเรี ยนทังหมดในชั
้
น้ เรี ยนมีแนวโน้ มในการ
พัฒนาระดับคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ในกระบวนการคิดด้ านการคิดทัง้ 3 ด้ านได้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้เนื่องจากในมิติ
ด้ านกระบวนการคิดด้ านจินตนาการมีเงื่อนไขที่น้อยกว่าและขึ ้นอยูก่ บั ความสนใจและความรู้เดิมของนักเรียนที่ใน
การสร้ างคาตอบที่หลากหลายและแตกต่างจากผู้อื่นจึงทาให้ จานวนของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
เฉลี่ ยในมิติด้านจินตนาการมีมากกว่าด้ านกระบวนการคิดด้ านการคิด ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของชาตรี เฮง
สกุลวงษ์ (2558) ที่พบว่าในมิติของกระบวนการคิดด้ านจินตนาการนักเรี ยนมีระดับคะแนนความคิดริ เริ่ มมากกว่า
มิติกระบวนการคิดด้ านการคิด

สรุป
การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการของ
ความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น ทังในมิ
้ ติกระบวนการคิดด้ านการคิดและด้ านจินตนาการ โดยพบว่า
ในด้ านกระบวนการคิดด้ านการคิดสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในด้ านความคิดยืดหยุน่ ได้ มากที่สุด และ
น้ อยที่สุดในด้ านความคิดริ เริ่ ม ในขณะที่มิติด้านกระบวนการคิดด้ านจินตนาการพบว่า นักเรี ยนสามารถพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ในความคิดคล่องได้ มากที่สุดและน้ อยที่สุดในด้ านความคิดริ เริ่ มเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ครูควรจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นให้ นกั เรียนได้ พฒ
ั นาความคิดสร้ างสรรค์แบบชัดแจ้ ง เพื่อพัฒนาความคิดริ เริ่ มที่
แปลกใหม่และแตกต่างจากผู้อนื่
2. ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทเี่ ปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ ากับสถานการณ์หรือบริ บทที่
แปลกใหม่ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง โครโมโซมและการแบ่ งเซลล์
ด้ วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย
The Development of Tenth Grade Students’ Conceptions on Chromosome and Cell Division
Using Model-based Learning Integrated with Creating Multimedia
วีระยุทธ คาดี1* จิตตมาส สุขแสวง1 และธีรศักดิ์ เอโกบล2
Virayuth Khamdi1*, Chittamas Suksawang1 and Teerasak E-kobon2

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยน เรื่ อง โครโมโซมและการ
แบ่งเซลล์ ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างสื่ อมัลติมีเดีย กลุ่มที่ศึกษา ได้ แก่
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 48 คน ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ ในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แบบวัดแนวคิดเรื่ องโครโมโซมและการแบ่งเซลล์ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนแล้ วคิดเป็ นร้ อยละ ผลวิจยั พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการสร้ างสื่อมัลติมีเดียส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครโมโซมและ
การแบ่งเซลล์ โดยนักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุดในหัวข้ อรู ปร่ างโครโมโซม จานวน 30 คน (ร้ อยละ
62.50) วัฏจักรเซลล์ 29 คน (ร้ อยละ 60.42) และกระบวนการครอสซิงโอเวอร์ จานวน 27 คน (ร้ อยละ 56.25)
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนหลายคนยังมีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วนในแนวคิด เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงจานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

ABSTRACT
The objective of this action research was to study the development of students’ scientific
conceptions on Chromosome and Cell Division using Model-based Learning Integrated with Creating
Multimedia. The participants of this study included 48 tenth grade students of a school in Bangkok. The
instruments used in the study consisted of open-ended concept test with a semi-structured interview.
The data of students’ conceptions were categorized and analyzed to percentage. The results revealed
that this approach influenced to students’ scientific conceptions on chromosome and cell division. The
topic which students had mostly sound understanding was chromosome shape with 30 students or
62.50%, cell cycle with 29 students or 60.42%, and crossing over with 27 students or 56.25%
respectively. However, many students still retained into partial understanding with specific
misconception in the topic of changes of chromosome number in mitosis and meiosis.
Key Words: conceptions, model-based learning, multimedia, chromosome, cell division
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คานา
ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาสังคมของมนุษย์มาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั และ
ส่งผลต่ออนาคต โดยวิทยาศาสตร์ เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ทงในรู
ั ้ ปแบบข้ าวของเครื่ องใช้ สิ่ ง
อานวยความสะดวกและเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทาให้ มนุษย์มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ จงึ กลายเป็ น
ประเด็นที่ทกุ ประเทศทัว่ โลกต่างให้ ความสาคัญ โดยนานาชาติเริ่ มให้ ความสนใจต่อการพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่สัง คมยุคใหม่ที่ขับเคลื่ อนไปด้ วยความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ (Duit and
Treagust, 2003) สาหรับประเทศไทยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีเป้าหมายพัฒนาให้
นักเรี ยนมีความเข้ าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ องโดยเชื่อว่านักเรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) ผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความหมายและแนวคิด
ด้ วยประสบการณ์เดิมของตนเองซึง่ อาจจะเป็ นแนวคิดที่ถกู หรื อผิด มีงานวิจยั เสนอว่านักเรี ยนไม่ได้ เข้ าห้ องเรี ยน
มาด้ วยความรู้ที่วา่ งเปล่าแต่นกั เรี ยนเข้ าห้ องเรี ยนมาพร้ อมกับความรู้เดิมที่มีอยูซ่ งึ่ อาจได้ รับมาจากประสบการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน ดังนันครู
้ ผ้ ูสอนจึงจาเป็ นต้ องทราบว่าแนวคิดเดิมของนักเรี ยนนันถู
้ กต้ องหรื อไม่ ซึ่งหาก
นักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ครู จะต้ องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ที่ถกู ต้ องซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ตอ่ ไป (Nermin et al., 2008)
ชีววิทยาเป็ นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้ างพื ้นฐานของสิ่ งมีชีวิต กระบวนการ
ดารงชีวิต หรื อเป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งแวดล้ อ ม เป็ นต้ น (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2551) โดยแนวคิดเรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์เป็ นแนวคิดหนึง่ ในวิชาชีววิทยาซึง่ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้
ภายในเซลล์จึงมีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าส่งให้ นกั เรี ยนจานวนมากเกิดความ
เข้ าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื ้อหา ดังนันการเรี
้
ยนเรื่ องการแบ่งเซลล์ จึงเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจได้ ยากที่สุดในวิชาชีววิทยา
นักเรี ยนมีแนวคิดที่คลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับกระบวนการแบ่งเซลล์ เป็ นบริ เวณกว้ าง เช่น มีความคิดคลาดเคลื่ อน
เกี่ยวกับจานวนโครโมโซมของเซลล์ เริ่ มต้ นและเซลล์ ลูกที่ได้ จากการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิ ส
(จิตติมา ดมหอม, 2553) อีกทังไม่
้ สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ และโครโมโซมได้ (Lewis et al.,
2000) เนื่องจากเนื ้อหาที่ค่อนข้ างเป็ นนามธรรมนักเรี ยนส่วนใหญ่จึงมีแนวโน้ ม ที่จะท่องจาเนื ้อหาตามที่ครู สอน
มากกว่าการพยายามทาความเข้ าใจในแนวคิด ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้ เดิมที่มีอยู่ให้ เข้ ากับ
ประสบการณ์ ใหม่ที่ได้ รับจากการเรี ยนได้ ส่งผลให้ เกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่ อนซึ่งยากที่จะเปลี่ ยนแปลงให้ เป็ น
แนวคิดที่ถกู ต้ องหากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ในรู ปแบบปกติ (Urey and Calik, 2008; Rea-Ramirez, 2009)
จากปั ญหาข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดคาถามว่าควรจะจัดการเรี ยนรู้อย่างไรเพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยน
เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ซึ่งจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐาน (Model-based Learning) เป็ นวิธีการหนึง่ ที่จะทาให้ นกั เรี ยนได้ นาความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปสร้ างแบบจาลองในรู ปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ สามารถอธิ บายปรากฏการณ์ตา่ ง
ๆ จากเนื ้อหาที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรมให้ เป็ นรู ปธรรมจนสามารถมองเห็ นแนวคิดนัน้ ๆ ได้ อย่างเป็ นระบบ โดย
เชื่อว่าก่อนเรี ยนเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งนักเรี ยนจะต้ องมีแบบจาลองทางความคิด ซึง่ หมายถึงความรู้เดิมของนักเรี ยน
เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึง่ อยูแ่ ล้ วและมักจะไม่สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ครู จงึ ต้ องช่วยจัดกิจกรรมให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และปรับเปลี่ ยนแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนให้ สอดคล้ องกับแบบจาลองทาง
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วิทยาศาสตร์ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558) มีงานวิจยั ก่อนหน้ านี ้ที่ได้ นาการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
มาใช้ พัฒนาแนวคิดเรื่ องเซลล์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า หลังผ่ านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ องเซลล์ถกู ต้ องคิดเป็ นร้ อยละ 62 แต่พบว่ายังมีนกั เรียนบางส่วนทีม่ ี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คลาดเคลื่อนคิดเป็ นร้ อยละ 11 (ละมัย โชคชัย, 2557) งานวิจยั ดังกล่าวมีข้อเสนอแนะว่า
ครู ผ้ ูส อนควรใช้ สื่ อการเรี ยนรู้ ต่า ง ๆ เช่น รู ปภาพ ภาพเคลื่ อ นไหว และ วี ดีโอ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ นกั เรี ย น
แสดงออกแบบจาลองทางความคิดได้ ดี และช่วยส่งเสริ มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ จากผลวิจยั
ข้ า งต้ น ผู้ วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิ จยั เพิ่มเติ มเกี่ยวกับการนาสื่ อ มัล ติ มีเ ดียมาใช้ ใ นการจัดการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า สื่ อ มัล ติมีเ ดีย (multimedia) หรื อ สื่ อ ผสม เป็ นการผสมผสานสื่ อ หลายชนิด เช่น ภาพนิ่ ง
(image) เสี ยง (sound) หรื อภาพเคลื่ อนไหว (animation) ที่สร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการสื่ อความหมาย
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ซึง่ การนาสื่อมัลติมีเดียในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แอนิเมชันมาใช้ ในการเรี ยน
การสอนจะช่วยพัฒนาแนวคิดของผู้เรี ยนในเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรมให้ เป็ นเรื่ องที่สามารถเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น (Yarden
and Yarden, 2011) เนื่องจากแอนิเมชันเหมาะแก่การนาเสนอกระบวนการหรื อปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกิดขึ ้นใน
ธรรมชาติได้ ดีกว่าการนาเสนอในรู ปแบบภาพนิ่ง (Chien and Chang, 2011) อย่างไรก็ตามงานวิจยั ส่วนใหญ่นา
สื่อมัลติมีเดียมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยที่ค รู เป็ นผู้สร้ างสื่ อมัลติมีเดีย หรื อนาสื่อมัลติมีเดียจาก
แหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ มาใช้ แต่มีงานวิจยั ส่วนน้ อยที่นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างสื่อประกอบการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
เชื่อว่าหากนักเรี ยนได้ สร้ างสื่อมัลติมีเดียขึน้ ด้ วยตนเองหลังจากผ่านการจัดการเรี ยนรู้ มาแล้ ว จะยิ่งส่งเสริ มให้
นัก เรี ย นเกิ ด ความเข้ าใจในแนวคิ ด นั น้ ๆ ได้ ดี ขึ น้ ตามหลั ก ของทฤษฎี ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง
(Constructivism) ที่กล่าวว่าผู้เรี ยนจะเป็ นผู้กระทาและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะ
ศึกษาแนวคิด เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานร่ ว มกับการสร้ างสื่ อมัลติ มี เดี ย สาหรับลักษณะของการจัดการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ ว ย 4
ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การสร้ างแบบจาลอง 2) การประเมินแบบจาลอง 3) การดัดแปลงแก้ ไขแบบจาลอง และ 4) การ
ขยายแบบจาลอง (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558) นักเรี ยนจะต้ องเป็ นผู้หาความรู้ด้วยตนเองและและมีปฏิสัมพันธ์ กบั
เพื่อนร่ วมชันเรี
้ ยนในการหาแบบจาลองที่เป็ นมติข องกลุ่ ม จนได้ แ บบจาลองที่สอ ดคล้ อ งกับแบบจาลองทาง
วิทยาศาสตร์ ส่วนครู มีหน้ าที่คอยให้ คาแนะนาแก่นกั เรี ยน จากนันนั
้ กเรี ยนสร้ างสื่อมัลติมีเดียที่มีเนื ้อหาเกี่ ยวกับ
โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ที่จะส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องดังกล่าวมากขึ ้น ซึง่ ผลวิจยั ที่
ได้ จะเป็ นประโยชน์สาหรับครู ผ้ สู อน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ด้ วย
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ด้วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ น
ฐานร่ ว มกับการสร้ างสื่ อ มัลติ มีเ ดีย โดยดาเนินการตามหลักการและขัน้ ตอนของการวิ จยั เชิงปฏิ บัติการของ
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Kemmis and McTaggart (1998) โดยมี 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ วางแผน (Plan) ขัน้ ลงมือปฏิ บตั ิ (Act) ขัน้ สังเกตผล
(Observe) และขันการสะท้
้
อนความคิด (Reflect) โดยงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการแต่ละขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง
เป็ นวงจร เรี ยกว่าวงจรการวิจยั ปฏิ บตั ิการ กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 2 ที่
ศึกษาในรายวิ ชาชี ว วิ ท ยาพื น้ ฐาน ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ยน ซึ่ง เป็ นห้ อ งเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีนกั เรี ยนทังหมด
้
48 คน คละความสามารถ ประกอบด้ วยนักเรี ยนชายจานวน 18 คน และนักเรี ยน
หญิ ง จานวน 30 คน ส่วนเนื อ้ หาที่ใ ช้ ใ นการวิ จยั ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ซึ่งเป็ นเนื ้อหาวิช า
ชีว วิ ทยาในระดับชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ตามหนัง สื อ เรี ยนรายวิ ชาชีว วิ ทยาพืน้ ฐาน ของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขึ ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
3 แผน ได้ แก่ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้เรื่ องลักษณะทางพันธุกรรมและโครโมโซม จานวน 1 แผน (2 คาบ) สารพันธุกรรม 1 แผน (1 คาบ)
และ การแบ่งเซลล์ 1 แผน (7 คาบ) รวมใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ทังหมด
้
3 แผน (รวม 10 คาบ)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบความถูกต้ องของ
เนื ้อหา ความเหมาะสมและความสอดคล้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ สื่อการเรี ยนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล
มีการปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาสมก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่
ศึกษา เก็บรวมรวมข้ อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ระหว่างเดือนสิ งหาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 รวม
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังสิ
้ น้ 4 สัปดาห์ สาหรับงานวิ จยั ฉบับนี ผ้ ้ ูวิจัยขอนาเสนอผลวิ จยั เฉพาะ
แนวคิดของนักเรี ยน เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
ร่วมกับการสร้ างสื่อมัลติมีเดียเท่านัน้ ส่วนแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ผ้ วู ิจยั จะขอนาเสนอในครัง้ ต่อไป
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง โครโมโซมและ
การแบ่งเซลล์ จานวน 10 ข้ อ ที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นเอง ซึง่ เป็ นแบบวัดชนิดคาถามปลายเปิ ด (open ended test) โดย
ครอบคลุม 3 แนวคิดหลัก คือ 1. ลักษณะทางพันธุกรรม 2. สารพันธุกรรม และ 3. การแบ่งเซลล์ แบบวัดแนวคิด
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา ความถูกต้ องของ
แนวคิดสาคัญ ความเหมาะสมของข้ อคาถามและแนวคาตอบ การสื่ อความของคาถาม มีการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสมก่อนนาแบบวัดไปทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 28 คน ก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่ศกึ ษาโดยใช้ เวลาในการทาแบบวัด ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
จานวนครั ง้ ละ 1 คาบ (50 นาที ) นอกจากนี ผ้ ้ ู วิ จัยยัง ใช้ ก ารสัมภาษณ์ แ บบกึ่ง โครงสร้ าง (semi-structured
interview) เพิ่มเติมในกรณีที่คาตอบของนักเรี ยนไม่ชดั เจนหรื อคลุมเครื อ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ของนักเรี ยนโดยการจัดกลุ่มแนวคิดออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามกรอบของ Haidar (1997) จากนันหาค่
้
าความถี่และค่า
ร้ อยละของจานวนนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มแล้ วเปรี ยบเทียบแนวคิดของนักเรี ยนทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้

ผลวิจัยและการอภิปรายผล
การศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ า งสื่ อ มัล ติมีเ ดีย ที่ มีต่อ
แนวคิด เรื่ อง โครโมโซมและการแบ่งเซลล์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 แบ่งออกเป็ น 3 แนวคิดหลัก คือ
1. ลัก ษณะทางพัน ธุ ก รรม 2.สารพันธุ ก รรม และ 3.การแบ่ ง เซลล์ พบว่ า หลัง เรี ย นนัก เรี ย นมี แ นวคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นในทุก ๆ แนวคิด ดังตารางที่ 1
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แนวคิด เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อพิจารณาแนวคิดเรื่ อง ลักษณะทางพันธุกรรม ผลวิจยั พบว่า
นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุด จานวน 23 คน (ร้ อยละ 47.92) โดยนักเรี ยนสามารถอธิ บายได้
ว่า ลักษณะทางพันธุกรรม เช่น ลักษณะสีผม หรื อ ลักษณะหนังตา จะถูก ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกผ่านยีนที่อยู่
บนโครโมโซม อย่างไรก็ตาม มีนกั เรี ยนจานวน 13 คน (ร้ อยละ 27.08) ที่มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) กล่าวคือ
นักเรี ยนสามารถอธิ บายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรมได้ ถูกต้ องบางส่วน แต่ไม่ได้ กล่าวถึงการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมผ่านยีนที่อยูบ่ นโครโมโซมจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
แนวคิ ดเรื่ อง สารพั นธุ ก รรม ซึ่งประกอบไปด้ วย 3 แนวคิดย่อย คือ โครงสร้ า งดีเ อ็นเอ โครงสร้ า ง
โครโมโซม และ รู ปร่างโครโมโซม พบว่าหลังเรี ยนนักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุด ในเรื่ อง รู ปร่าง
โครโมโซม จานวน 30 คน (ร้ อยละ 62.50) เรื่ อง โครงสร้ างโครโมโซม จานวน 24 คน (ร้ อยละ 50.00) และ เรื่ อง
โครงสร้ า งดี เ อ็ นเอ จานวน 21 คน (ร้ อยละ 43.75) ตามล าดับ โดยนักเรี ยนสามารถระบุโครงสร้ างของสาร
พันธุกรรมได้ ทงในระดั
ั้
บดีเอ็นเอ นิวคลีโอโซม และระดับโครโมโซม รวมทังสามารถระบุ
้
ได้ วา่ ในระยะเมทาเฟสของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสจะพบสารพันธุกรรมที่อยูใ่ นโครงสร้ างระดับโครโมโซมเรี ยงอยูก่ งึ่ กลางเซลล์ อย่างไรก็
ตาม พบว่า ยัง มีนักเรี ยนจานวน 16 คน (ร้ อยละ 33.33) ที่ มีแ นวคิ ดแบบไม่ส มบูร ณ์ (PU) ในเรื่ อ ง โครงสร้ าง
ดีเอ็นเอ กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ วา่ โครงสร้ างของดีเอ็นเอจะเกิดการเปลี่ ยนแปลงไปเมื่อถูกรบกวน
โดยเอนไซม์ที่ใช้ สลายพันธะไฮโดรเจน แต่ไม่ได้ กล่าวถึงการทางานของพันธะไฮโดรเจนซึ่ง เป็ นพันธะที่ เชื่ อ ม
ระหว่างไนโตรจีนสั เบสของสายพอลิ นิวคลีโอไทด์ 2 สาย ถ้ าหากพันธะไฮโดรเจนถูกสลายโดยเอนไซม์จะทาให้
สายพอลิ นิวคลีโอไทด์สองสายไม่สามารถเชื่อมต่อกันเป็ นโครงสร้ างดีเอ็นเอได้ ในขณะที่แนวคิดเรื่ อง โครงสร้ าง
โครโมโซม มีนกั เรี ยนจานวน 19 คน (ร้ อยละ 39.58) ที่มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดยนักเรี ยนสามารถระบุ
โครงสร้ างในระดับต่าง ๆ ของสารพันธุกรรมได้ ถูกต้ อง คือ โครงสร้ างระดับดีเอ็นเอ นิวคลีโอโซม และ โครโมโซม
แต่นกั เรี ยนไม่ได้ กล่าวถึงลักษณะโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิด (chromatid) ในระยะเมทาเฟสของการแบ่งเซลล์ ว่า
ระยะเมทาเฟสเป็ นระยะที่โครโมโซมถูกดึงให้ มาเรี ยงตัวอยูก่ ึ่งกลางเซลล์ และมีการขดแน่นมากที่สุดจึงทาให้ เห็น
โครโมโซม1 แท่ง มี 2 โครมาทิดชัดเจน และในเรื่ องรู ปร่างโครโมโซม มีนกั เรี ยนจานวน 8 คน (ร้ อยละ 16.67) ที่มี
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1. Genetic Characteristics
- Genetic Inheritance
0 0.00 23 47.92 0 0.00 13 27.08 15 31.25 7 14.58 31 64.58 5 10.42 2 4.17 0 0.00
2. Genetic Materials
- DNA Structure
2 4.17 21 43.75 6 12.50 16 33.33 18 37.50 7 14.58 17 35.42 1 2.08 5 10.42 3 6.25
- Chromosome Structure
0 0.00 24 50.00 2 4.17 19 39.58 13 27.08 4 8.33 28 58.33 1 2.08 5 10.42 0 0.00
- Shape of Chromosomes
0 0.00 30 62.50 5 10.42 8 16.67 13 27.08 8 16.67 23 47.92 1 2.08 7 14.58 1 2.08
3. Cell Division
- Cell Cycle
0 0.00 29 60.42 5 10.42 10 20.83 15 31.25 0 0.00 19 39.58 5 10.42 9 18.75 4 8.33
- Changes of Chromosome 0 0.00 2 4.17 0 0.00 24 50.00 12 25.00 19 39.58 23 47.92 3 6.25 13 27.08 0 0.00
Number in Mitosis
- Crossing Over
0 0.00 27 56.25 1 2.08 10 20.83 5 10.42 8 16.67 34 70.83 2 4.17 8 16.67 1 2.08
- Changes of Chromosome 0 0.00 12 25.00 0 0.00 11 22.92 4 8.33 14 29.17 22 45.83 10 20.83 22 45.83 1 2.08
Number in Meiosis
- Stages of Cell Division Under 0 0.00 4 8.33 0 0.00 14 29.17 11 22.92 20 41.67 28 58.33 6 12.50 9 18.75 2 4.17
Microscope
Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PUSM = Partial Understanding with Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding

n

pre

Table 1 Numbers and Percentages of Students’ Conceptions on Chromosome and Cell Division for pre and post instruction by Model-based Learning Integrated with
Multimedia
(N = 48)
Numbers and Percentages of Students’ Conceptions
SU
PU
PUSM
SM
NU
Topics
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แนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) โดยนักเรี ยนอธิ บายได้ ถกู ต้ องว่าโครโมโซมที่ประกอบ
ไปด้ วย 2 โครมาทิดจะเชื่อมกันตรงบริ เวณเซนโทรเมียร์ แต่อธิ บายความแตกต่างระหว่างโครโมโซมที่มี 1 โครมา
ทิดและโครโมโซมที่มี 2 โครมาทิดไม่ถูกต้ อง เช่น นักเรี ยนตอบว่าโครโมโซมจะต้ องประกอบไปด้ วย 2 โครมาทิด
เชื่อมกันตรงบริ เวณเซนโทรเมียร์ โดยที่โครมาทิดอันเดียวจะไม่ใช่โครโมโซม เป็ นเพียงแค่โครมาทิดเท่านัน้
แนวคิด เรื่ อง การแบ่ งเซลล์ เมื่อพิจารณาแนวคิดเรื่ อง การแบ่งเซลล์ ซึง่ ประกอบไปด้ วย 2 แนวคิด
หลัก ได้ แก่ การแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิส (mitosis) และ การแบ่งเซลล์ แบบไมโอซิส (meiosis) พบว่านักเรี ยนมี
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุดในแนวคิดย่อย เรื่ อง วัฏจักรเซลล์ จานวน 29 คน (ร้ อยละ 60.42) โดย
นักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ ว่า ระยะอิ นเทอร์ เ ฟส (interphase) เป็ นระยะที่ใ ช้ เ วลานานที่สุ ดในวั ฏ จักรเซลล์
เนื่องจากเป็ นระยะที่เซลล์ต้องเตรี ยมพร้ อมโดยการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ในกระบวนการแบ่งเซลล์ และ
เมื่อศึกษาการแบ่งเซลล์ของปลายรากหอมภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ จะพบเซลล์ที่อยูใ่ นระยะจานวนอินเทอร์ เฟส
มากกว่าเซลล์ที่อยูใ่ นระยะอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม มีนกั เรี ยนจานวน 10 คน (ร้ อยละ 10.42) มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์
(PU) โดยนักเรี ยนไม่ได้ กล่าวถึงการสังเคราะห์ดีเอ็นเอในระยะอินเทอร์ เฟสซึ่งต้ องใช้ เวลานานจึงทาให้ พบเซลล์ ที่
อยูใ่ นระยะนี ้มากกว่าเซลล์ที่อยูใ่ นระยะอื่น ๆ ในแนวคิดย่อย เรื่ อง กระบวนการครอสซิงโอเวอร์ (crossing over)
นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) มากที่สุดจานวน 27 คน (ร้ อยละ 56.25) โดยนักเรี ยนสามารถอธิ บายได้
ว่าการเข้ าคู่กนั ของโครโมโซมคู่เ หมือ นจะเกิดขึน้ ในระยะโพรเฟส I ของการแบ่ง เซลล์ แบบไมโอซิส ส่ งผลให้
โครโมโซมเกิดการแลกเปลี่ ยนชิ ้นส่วนสารพันธุกรรมระหว่างกัน แต่มีนกั เรี ยนบางส่วนที่มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์
และคลาดเคลื่ อ นบางส่ วน (PUSM) จานวน 8 คน (ร้ อยละ 16.67) โดยนักเรี ยนอธิ บายเกี่ยวกับกระบวนการ
ครอสซิงโอเวอร์ ได้ ถกู ต้ องแต่นกั เรี ยนระบุระยะไม่ถกู ต้ อง เช่น นักเรี ยนตอบว่ากระบวนการครอสซิงโอเวอร์ เกิดขึน้
ในระยะเมทาเฟส I ของการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซิส ในแนวคิดย่อย เรื่ อง การเปลี่ ยนแปลงจานวนโครโมโซมของ
การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส นักเรี ยนมีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) จานวน 2 คน (ร้ อยละ 4.17) อย่างไรก็ตาม
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) มากที่สุด จานวน 24 คน (ร้ อยละ 50.00) โดยนักเรี ยนสามารถ
ระบุจานวนชุดโครโมโซมและสามารถวาดรู ปการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในระยะเมทาเฟสจากชุดโครโมโซมที่
โจทย์กาหนดให้ ได้ ถกู ต้ อง แต่นกั เรี ยนไม่ได้ อธิ บายว่าในระยะเมทาเฟสยังไม่เกิดการแยกกันของซิ สเทอร์โครมาทิด
(sister chromatid) จึงทาให้ จานวนชุดโครโมโซมยังคงเท่าเดิม นอกจากนี ้ยังมีนกั เรี ยนจานวน 19 คน (ร้ อยละ
39.58) มี แ นวคิ ด แบบไม่ส มบูร ณ์ แ ละคลาดเคลื่ อ นบางส่ ว น (PUSM) โดยนัก เรี ย นสามารถระบุจ านวนชุ ด
โครโมโซมได้ ถูกต้ อง แต่นกั เรี ยนวาดรู ปการเปลี่ ยนแปลงของโครโมโซมไม่ถกู ต้ อง กล่าวคือ นักเรี ยนวาดจานวน
โครโมโซมไม่สอดคล้ องกับจานวนชุดโครโมโซมตามที่นกั เรี ยนระบุ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้ อมูลระหว่างจานวนชุดโครโมโซมกับจานวนโครโมโซมภายในเซลล์ ได้ สอดคล้ องกับแนวคิด ย่อย เรื่ อง การ
เปลี่ยนแปลงจานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่จานวน 14 คน (ร้ อยละ 29.17)
มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่ อนบางส่วน (PUSM) กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถวาดรู ปโครโมโซมที่อยูใ่ น
ระยะโพรเฟส I ได้ ถกู ต้ อง แต่นกั เรี ยนไม่สามารถระบุจานวนโครมาทิดทังหมดที
้
่อยูภ่ ายในเซลล์ได้ แสดงให้ เห็นว่า
นักเรี ยนยังมีความเข้ าใจคลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับ จานวนชุดโครโมโซม จานวนโครโมโซม และจานวนโครมาทิ ด
อย่างไรก็ตามมีนกั เรี ยนจานวน 12 คน (ร้ อยละ 25.00) มี แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) ในเรื่ องดังกล่า ว โดย
นักเรี ยนสามารถระบุจานวนโครโมโซม โครมาทิด รวมทังสามารถวาดรู
้
ปและอธิ บายเหตุผลประกอบได้ อย่าง
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ถูกต้ อง ในแนวคิดย่อย เรื่ อง การศึกษาระยะของการแบ่งเซลล์ ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่
จานวน 20 คน (ร้ อยละ 41.61) มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วน (PUSM) โดยนักเรี ยนสามารถ
ระบุร ะยะของเซลล์ จากภาพที่กาหนดให้ ได้ ถูกต้ อ งบางส่ว น เช่น เซลล์ ในภาพ ข เป็ นการแบ่งเซลล์ ใ นระยะ
แอนาเฟส I สังเกตได้ จากกลุ่มโครโมโซมที่กาลังแยกตัวออกเป็ น 2 ฝั่ งไปตามแต่ละขัวของเซลล์
้
และนักเรี ยนระบุ
ระยะของเซลล์ ไม่ถกู ต้ องบางส่วน เช่น เซลล์ ก เป็ นเซลล์ ที่อยู่ในระยะเทโลเฟส I โดยสังเกตจากเซลล์ เริ่ มสร้ าง
แผ่นกันเซลล์
้
ขึ ้น แต่นกั เรี ยนไม่ได้ พิจารณาจากกลุ่มของโครโมโซมที่กาลังแยกออกจากกันไปแต่ละขัวของเซลล์
้
ซงึ่
คาตอบควรจะเป็ นเซลล์ที่อยูใ่ นระยะ แอนาเฟส II อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนสามารถระบุได้ วา่ เป็ นการแบ่งเซลล์แบบ
ไมโอซิสเนื่องจากเป็ นการแบ่งของเซลล์ภายในอับเรณูของดอกกุยช่าย
จากผลการวิจยั ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการสร้ างสื่ อ
มัลติมีเดียช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนมากขึน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธณัฏฐา คงทน
(2559) ที่กล่าวถึงการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานว่า เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ความสาคัญ
กับการใช้ คาถามเพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดข้ อสงสัยและนาไปสู่การลงมือปฏิบตั ิเพื่ อแสวงหาคาตอบผ่านการ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยการสร้ างแบบจาลองที่เกิดจากความรู้เดิมของนักเรี ยน ประเมินแบบจาลองที่สร้ างขึ ้นโดยออกแบบ
การทดลองเพื่อ ให้ ได้ หลักฐานที่เ ป็ นข้ อ มูลเชิง ประจักษ์ หรื อ ค้ นหาข้ อ มูล เพิ่มเติ มจากแหล่ ง ข้ อ มูล อื่ น ๆ น า
แบบจาลองไปดัดแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมจนกระทัง่ สามารถใช้ อธิ บายข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง จากนันน
้ าแบบจาลองไป
ขยายผลเพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการอธิ บายหรื อทานายปรากฏการณ์อื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี ้ จากผลวิจยั ยังพบว่า
การให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างสื่อมัลติมีเดียที่เกี่ยวกับกระบวนการแบ่งเซลล์ ด้วยตนเองยังช่วยให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ อีกด้ วย เนื่องจากนักเรี ยนได้ นาความรู้จากแบบจาลองที่ผ่านดัดแปลงแก้ ไขแล้ วไปใช้ ในการ
อธิ บายกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์
อย่า งไรก็ตาม ผลวิจัยชี ้ให้ เห็นว่า ยัง มีนักเรี ยนบางคนที่ มีแ นวคิ ดแบบไม่ส มบูร ณ์ แ ละคลาดเคลื่ อ น
บางส่วน และแนวคิดคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงจานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์ทงแบบ
ั้
ไมโทซิสและไมโอซิส ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะธรรมชาติของเนื ้อหาดังกล่าวที่มีคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คอ่ นข้ างมาก
และเป็ นคาศัพท์ที่มีความคล้ ายคลึงกัน เช่น โครโมโซม โครมาทิด และโครมาทิน หากนักเรี ยนไม่สามารถแยก
ความแตกต่างหรื อระบุความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างดังกล่าวได้ จึงอาจส่งผลให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่ อนใน
แนวคิดเรื่ องจานวนโครโมโซมได้ ยิ่งไปกว่านัน้ เนื ้อหาดังกล่าวมีความซับซ้ อนเนื่องจากเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้
ต่อเนื่องภายในเซลล์ นักเรี ยนต้ องอาศัยความเข้ าใจพื ้นฐานในเรื่ องโครงสร้ างและองค์ประกอบของเซลล์ หาก
นักเรี ยนไม่เข้ าใจเนื ้อหาดังกล่าวจึงอาจทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอธิ บายกระบวนการที่เกิดขึ ้นในแต่ละขันของการ
้
แบ่งเซลล์ ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาที่พบว่าแนวคิดเรื่ องเซลล์ เป็ นเนื ้อหาที่อยูใ่ นระดับนามธรรมซึง่ ยาก
สาหรับนักเรี ยนในการทาความเข้ าใจ นักเรี ยนจึงพบปั ญหาในการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่เกิดขึ ้นภายใน
เซลล์ (พงศ์ประพันธ์ พงษ์ โสภณ และคณะ, 2546) โดยเฉพาะเรื่ องโครงสร้ างโครโมโซมซึ่งเป็ นกระบวนการที่
เกิดขึ ้นในระดับโมเลกุล ส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่สามารถเข้ าใจกระบวนการแบ่งเซลล์ได้ (Newman et al., 2012)
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สรุป
โดยสรุ ป หลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการสร้ างสื่อมัลติมีเดีย นักเรี ยนส่วน
ใหญ่มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ในเรื่ อง รู ปร่ างโครโมโซม รองลงมาคือเรื่ อง วัฏจักรเซลล์ กระบวนการ
ครอสซิงโอเวอร์ โครงสร้ างโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม โครงสร้ างดีเอ็นเอ การเปลี่ยนแปลง
จานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส การศึกษาระยะของการแบ่งเซลล์ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์ และ
น้ อยที่สุดคือเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงจานวนโครโมโซมของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส โดยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการสร้ างสื่ อมัลติมีเดียส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ สร้ างแบบจาลองที่มาจากความรู้ เดิม
ประเมิน ปรับปรุ งแก้ ไข และขยายแบบจาลอง รวมทังการสร้
้
างสื่อมัลติมีเดียของนักเรี ยนยังช่วยให้ นกั เรี ยนเกิด
ความเข้ าใจในกระบวนการต่าง ๆ ภายในเซลล์ระหว่างกระบวนการแบ่งเซลล์ได้ ดียิ่งขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
ครู ควรใช้ การอุปมาอุปไมยเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ ของโครงสร้ างพื ้นฐานในระดับ
ต่าง ๆ ที่มีความซับซ้ อน เช่น ดีเอ็นเอ โครมาทิน โครมาทิด โครโมโซม และ เซลล์ ให้ เข้ าใจมากขึ ้น
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การศึกษาแนวคิด เรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 เมื่อผ่ านการจัดการเรียนรู้
ด้ วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ท่ ใี ช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
A Study of Tenth Grade Students’ Conceptions on Chemical Bonding
by Model-based Inquiry and Augmented Reality Technology
พัชรพร อ่ อนทอง1* เอกรัตน์ ทานาค1 วันชัย ปลื ้มภาณุภัทร2 และทัศนีวรรณ์ เลิศเจริ ญฤทธิ์ 3
Patcharaporn Onthong1*, Akarat Tanak1 Wanchai Pluempanupat2 and Tassaneewon Lertcharoenrit3

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวคิดเรื่ อง พันธะเคมี ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เมื่อผ่าน
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง
โดยกลุ่ มที่ศึกษาได้ แ ก่ นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาแห่ งหนึ่ง ใน
กรุ งเทพมหานคร เครื่ อ งมือที่ใช้ คือแบบวัดแนวคิดเรื่ องพันธะเคมี ซึ่งประกอบด้ วยสองแนวคิ ดหลัก คือ พันธะ
ไอออนิก และพันธะโคเวเลนต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณาคาตอบของนักเรี ยน ตีความหมายอย่างละเอียด
และจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนตามระดับปรากฎการณ์ ทางเคมี โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะนักเรี ยนที่มีแนวคิ ด
ถูกต้ องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ ร้ อยละ 54.4 อธิ บายแนวคิดเรื่ องพันธะ
เคมี โดยใช้ เหตุผลในระดับ จุล ภาค (Microscopic only) รองลงมาคื อ ระดับมหภาคร่ ว มกับระดับ สัญลักษณ์
(Macroscopic and Symbolic) ร้ อยละ 13.0 และมีเพียงร้ อยละ 0.6 ของนักเรี ยนทังหมดที
้
่ส ามารถเชื่อมโยง
แนวคิดในสามระดับ (All three levels)ได้

ABSTRACT
The central goal of this research was to study tenth grade student’s conceptions on chemical
bonding especially Ionic and Covalent bond by Model-based Inquiry with Augmented Reality
approach. The participant of this study included 30 tenth grade students at laboratory school in
Bangkok. The instruments used in this study are an open-ended questionnaire. Data were
considered, interpreted precisely and analyzed inductively to categories based on levels in chemical
representation. When focus on sound understanding conceptions, the findings shown that in
generally, the majority of students (54.4%) explain chemical bonding using only microscopic level,
then 13.0% using macroscopic and symbolic level and the minority of students (0.6%) using all three
levels for clarify about chemical bonding.
Key Words: Chemical bonding, Macroscopic Microscopic and Symbolic level, student’s conceptions
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คานา
แนวคิดในวิชาเคมีเป็ นแนวคิดศาสตร์ หนึง่ ที่มีความสาคัญในวิทยาศาสตร์ โดยแนวคิดส่วนใหญ่มีความ
เป็ นนามธรรม ซับซ้ อนและยากต่อการเข้ าใจ ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนได้ ง่าย เนื่องด้ วยวิชาเคมี
เป็ นวิชาที่วา่ ด้ วยการเปลี่ยนแปลงของสสารในสามระดับ (Johnstone,1993) ได้ แก่ ระดับมหภาค (Macroscopic
level) ซึง่ เป็ นระดับที่ปรากฏการณ์นนเกิ
ั ้ ดขึ ้นจริ ง สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เช่น การเกิดตะกอนสี ขาวของ
แคลเซียมคาร์ บอนเนต ระดับจุลภาค (Microscopic level) เป็ นระดับที่ปรากฏการณ์ เกิดขึน้ จริ ง แต่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เช่น การเกิดอันตรกิริยากันระหว่างอะตอมของแคลเซียมและโมเลกุลคาร์ บอนเนต และ
ระดับสัญ ลักษณ์ (Symbolic level) เป็ นระดับที่มองไม่เห็นปรากฏการณ์ ต้ อ งใช้ ตวั แทนสิ่ งที่เกิ ดขึ น้ ในระดับ
จุลภาค เช่น การเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาระหว่าง แคลเซียมไฮดรอกไซด์กบั กรดคาร์ บอนิก หรื อการเขียนสูตร
โครงสร้ างแบบลิวอิส แสดงการทาพันธะกันของอะตอมของธาตุ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ เนื ้อหาของวิชาเคมีส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับจุลภาค กล่าวคือ เนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับคุณลักษณะของสารหรื อปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติที่ไม่
สามารถมองเห็นหรื อสัมผัสได้ ในบางครัง้ การอธิ บายจึงต้ องอาศัยแบบจาลอง หรื อสัญลักษณ์ในรู ปสมการเคมี
และสูตรเคมีในการที่จะอธิ บายความรู้และแนวคิดนัน้ ๆ
แนวคิดเรื่ องพันธะเคมี เป็ นแนวคิ ดหนึ่งของวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถือเป็ นหัวใจ
สาคัญอย่างยิ่งในการเรี ยนวิชาเคมี เนื่องจากเป็ นแนวคิดพื ้นฐานที่สาคัญของการเรี ย นเคมีในระดับชันที
้ ่สูงขึน้
เช่น เคมีอินทรี ย์ หรื อชีวเคมี เป็ นต้ น (Hilton and Nichols, 2011) โดยธรรมชาติของแนวคิดเรื่ องพันธะเคมีจะเป็ น
เรื่ องที่ใหม่สาหรับนักเรี ยน ซับซ้ อน และเป็ นนามธรรม เนื ้อหาส่ วนใหญ่ จะเรี ยนลึกลงไปในระดับที่ต้องอาศัย
จินตนาการอย่างมากในการทาความเข้ าใจ ซึง่ จากงานวิจยั ของ ชาตรี ฝ่ ายคาตา (2551) และ มธุรินทร์ สิทธิ เชษฐ์
(2556) ได้ สะท้ อนให้ เห็นว่านักเรี ยนยังคงมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนในเรื่ องพันธะเคมีอยูห่ ลายประเด็นด้ วยกัน ทังนี
้ ้
เพราะหัวใจสาคัญของการเรี ยนรู้ เคมี คือ จะต้ องเชื่อมโยงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นในทังสามระดั
้
บให้ ได้ หากผู้เรี ยน
ไม่เข้ าใจปรากฏการณ์ และความสัมพันธ์ ข องทัง้ 3 ระดับอาจจะเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ ส่ งผลให้ ผ้ ู เรี ยนมี แ นวคิ ดที่
คลาดเคลื่อนได้ ( ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2558; Justi and Gilbert, 2002) โดยจากการตรวจเอกสารงานวิจยั พบว่ามี
งานวิ จยั ที่พัฒ นาแนวคิ ดของนักเรี ยนด้ ว ยวิธี การสอนต่าง ๆ มากมาย เช่น Baker and Millar (2000) ใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ การเปรี ยบเปรย มธุรินทร์ สิทธิ เชษฐ์ (2556) ใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ที่มี
การเพิ่มระดับการสื บเสาะ หรื อ Khan (2008) ใช้ คอมพิวเตอร์ จาลอง (Computer simulation) ร่วมกับการอุปมา
อุปมัย แต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาแนวคิดยังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร ซึง่ ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ สนใจที่
จะนาเอากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ซึ่งประยุกต์
ขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ จาก Khan (2007) เข้ ากับ ชาตรี ฝ่ ายคาตา (2557) และนาเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง
(Augmented Reality Technology) เข้ ามาใช้ เป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนรู้ เนื่องจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง
สามารถแสดงภาพหรื อแนวคิดทังในระดั
้
บมหภาคและระดับจุลภาคได้ โดยกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่อาศัย
แบบจาลองสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในแนวคิดที่เป็ นนามธรรมได้ มากขึ ้น (Harrison and Treagust, 2000)
อีกทังการใช้
้
สื่อเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทาง
เคมีทงั ้ 3 ระดับได้ สามารถจินตนาการการเปลี่ ยนแปลงของสสารในระดับจุลภาค และลดการเกิดแนวคิดที่
คลาดเคลื่อนได้ (ชัยยนต์, 2558)
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จากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในฐานะครู ผ้ ูสอนเคมี ผู้วิจยั ได้ สงั เกตเห็นว่า การเรี ยนรู้ในแนวคิดเรื่ อง
แบบจาลองอะตอม ที่มีธรรมชาติของเนื ้อหาที่คล้ ายคลึงกับแนวคิดเรื่ องพันธะเคมี นักเรี ยนต่างมีการอธิ บาย
แนวคิดของตนเองในระดับของปรากฎการณ์ ที่แตกต่างกันไป ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวคิดของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ในเรื่ องพันธะเคมี แต่อย่างไรก็ตามงานวิจยั โดยทัว่ ไปที่ทาการศึกษาแนวคิดของ
นัก เรี ย นมั ก จะท าการจัด กลุ่ ม แนวคิ ด ของนั กเรี ย นโดยแบ่ ง ตามระดับ ความคลา ดเคลื่ อ นไปจากแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เช่น การจัดกลุ่มออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามเกณฑ์ ของ Abraham et. al. (1994) หรื อ 4 กลุ่ม ตามเกณฑ์
ของ Marek (1990) แต่การจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนตามระดับของการเปลี่ ยนแปลงของสสารนัน้ ยังไม่เป็ นที่
แพร่หลายมากในบริ บทของประเทศไทย ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาและจัดกลุ่มแนวคิดของนักเรี ยนเรื่ องพันธะเคมี
โดยใช้ กรอบแนวคิ ดของการแบ่ง ระดับการเปลี่ ยนแปลงสสารในทางเคมี 3 ระดับ ประยุกต์ จาก Treagust,
Chittleborough and Mamiala (2003)

วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรี ยนรายวิชาเคมี ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้ องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
30 คน
ประกอบด้ วยนักเรี ยนชาย 15 คน และนักเรี ยนหญิง 15 คน ซึง่ คละความสามารถ โดยเลือกจากห้ องเรี ยนที่ผ้ ูวิจยั
เป็ นผู้สอน
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดแนวคิดเรื่ องพันธะเคมี ซึง่ เป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ดให้
นักเรี ยนเขี ยนบรรยายเหตุผลและวาดภาพประกอบ รวมทังสิ
้ น้ 7 ข้ อ ซึ่งครอบคลุมเนื ้อหาเรื่ องพันธะเคมีใน 2
แนวคิดหลักคือ พันธะไอออนิก และพันธะโคเวเลนต์
การพัฒ นาแบบวัด แนวคิ ดเรื่ อ งพัน ธะเคมี เริ่ ม ต้ น จากการวิ เคราะห์ ตัว ชีว้ ัด จากสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (สสวท. 2551) จากนันศึ
้ กษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดทางเลือก
ของนักเรี ยนในเรื่ องพันธะเคมี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาข้ อคาถามที่ใช้ ในงานวิจยั นี ้ ซึง่ คาถามในงานวิจยั นี ้ทังหมด
้
เป็ นคาถามที่ผ้ ู วิจัยสร้ า งขึน้ เอง จากนัน้ ผู้ วิจัยได้ นาแบบวัดแนวคิดที่สร้ างขึ น้ ไปเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ศึกษา 2 ท่าน และครู ผ้ สู อนวิชาเคมี 1 ท่าน รวมทังสิ
้ ้น 3 ท่าน เพื่อประเมินข้ อคาถามกับกรอบ
แนวคิดที่ต้องการวัด และความเหมาะสมและการสื่ อความหมายของภาษาที่ใช้ จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบวัดที่ผ่าน
การแก้ ไขและปรับปรุ งแล้ ว ไปทาการทดลองใช้ เพื่อปรับปรุ งข้ อคาถามและทดสอบเวลาที่ใช้ ในการทาแบบวัด
จากนันน
้ ามาปรับปรุ งอีกครัง้ หนึง่ แล้ วจึงนาแบบวัดไปทาการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั จะใช้ แบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมาทาการวัดแนวคิดของนักเรี ยน
โดยแบ่งช่วงของการวัดออกเป็ นสองครัง้ ดังนี ้ ครัง้ ที่หนึง่ วัดหลังจากจบบทเรี ยนเรื่ องพันธะไอออนิกและครัง้ ที่สอง
วัดหลังจากจบบทเรี ยนเรื่ องพันธะโคเวเลนต์ จากนันผู
้ ้ วิจยั นาคาตอบที่ได้ จากแบบวัดแนวคิดเรื่ องพันธะเคมี มา
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเริ่ มต้ นจากผู้วิจยั วิเคราะห์คาตอบเป็ นรายข้ อ โดยอ่านคาตอบของนักเรี ยนในแต่
ละข้ อ อย่า งละเอี ย ด จากนัน้ แบ่ ง กลุ่ ม ของค าตอบเป็ นกลุ่ ม 3 กลุ่ ม ย่อ ย คื อ กลุ่ ม แนวคิ ด ถูก ต้ อ ง แนวคิ ด
คลาดเคลื่อน และไม่มีแนวคิด โดยผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดที่ถกู ต้ องของนักเรี ยนมาจัดกระทา เพื่อวิเคราะห์ระดับของ
คาตอบของนักเรี ยน ตามระดับปรากฎการณ์ในทางเคมี 3 ระดับ โดยในงานวิจยั นี ้จะแบ่งระดับของคาตอบตาม
ระดับของปรากฎการณ์ ในทางเคมี ซึ่งประยุกต์จาก Treagust, Chittleborough, & Mamiala (2003) ดังนี ้ 1)
ระดับ มหภาค (Macroscopic level) 2) ระดับ จุ ล ภาค (Microscopic level) 3) ระดับ สั ญ ลั กษณ์ (Symbolic
level) 4) ระดับมหภาคร่ วมกับระดับ จุลภาค (Macroscopic and Microscopic level) 5) ระดับมหภาคร่ วมกับ
ระดับสัญลักษณ์ (Macroscopic and Symbolic level) 6) ระดับจุลภาคร่วมกับระดับสัญลักษณ์ (Microscopic
and Symbolic level) และ 7) ทังสามระดั
้
บร่วมกัน (All three levels)

ผลการวิจยั
หลังจากนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ผ่านการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับ
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ผู้วิจยั ทาการวัดแนวคิดเรื่ องพันธะเคมีของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30
คน และพิจารณาเฉพาะแนวคิดที่ถกู ต้ องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ แนวคิด
ระดับจุลภาคในการอธิ บายแนวคิดเรื่ องพันธะเคมีมากที่สุด ร้ อยละ 54.4 รองลงมาคือ ระดับมหภาคร่ วมกับ
ระดับสัญลักษณ์ ร้ อยละ 13.0 และมีเพียงร้ อยละ 0.6 ที่สามารถอธิ บายโดยใช้ การเชื่อมโยงปรากฎการณ์ในสาม
ระดับได้ ดังแสดงภาพรวมตามตารางที่ 1 โดย ผู้วิจยั ขอเสนอผลการวิจยั แต่ละแนวคิด ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
Table 1 Percentages of students’ answer on chemical bonding
Percentages of students’ answer on chemical bonding
Main topics
MAC MAC MIC
MAC* MIC* SYM*
ALL
&MIC* &SYM* &SYM*
Ionic bonding
10.3
55.2 27.6
6.9
Properties of ionic compound
15.9
84.1
Covalent bonding
16.6
36.7 26.7
20.0
Bond length and Bond energy
77.3 22.7
Molecular shape
2.6
88.3
9.1
Solubility
4.5
18.2
4.5
36.4
31.8
4.5
Polar and non-polar molecule
13.0
20.8
5.2
61.0
Total (Average)
9.0
54.4 13.0
12.2
6.2
4.5
0.6
*MAC = Macroscopic only, MIC = Microscopic only, SYM = Symbolic only, MAC&MIC = Macroscopic
and Microscopic, MAC&SYM = Macroscopic and Symbolic, MIC&SYM = Microscopic and Symbolic,
ALL = All three level
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แนวคิดเรื่องการเกิดพันธะไอออนิก
ผู้วิจยั ใช้ ข้อคาถามโดยกาหนดสารตัวอย่างให้ นกั เรี ยน 4 ชนิด จากนันให้
้ นกั เรี ยนตอบคาถามว่าสารใด
เป็ นสารไอออนิก เพราะเหตุใด และวาดแบบจาลองแสดงการเกิดพันธะไอออนิกของสารโดยเลื อกมา 1 ชนิ ด
ผู้วิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 อธิ บายการเกิดพันธะไอออนิกโดยอาศัยเหตุผลในระดับจุลภาค เช่น
อันตรกิริยาระหว่างอะตอม การรับ-จ่ายอิเล็กตรอนระหว่างอะตอม โดยอันดับรองลงมานักเรี ยนอาศัยเหตุผลใน
ระดับสัญลักษณ์ในการอธิบาย ร้ อยละ 27.6 เช่น ใช้ สมการแสดงการรับหรื อจ่ายอิเล็กตรอน หรื อใช้ กฎออกเตตใน
การอธิ บาย เป็ นต้ น
แนวคิดเรื่ องสมบัติของสารประกอบไอออนิก
ในแนวคิดนี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถานการณ์คาถามเกี่ยวกับสมบัติการละลายน ้า สมบัติการนาไฟฟ้า และสมบัติ
แข็ ง แต่เปราะของสารประกอบไอออนิกมา และให้ นกั เรี ยนวาดแบบจาลองและอธิ บายเหตุผลที่ทาให้ มีสมบัติ
เช่นนัน้ ภาพรวมของเหตุผลที่นกั เรี ยนใช้ อธิ บายในการตอบคาถามเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไออนิกนี ้
นักเรี ยนส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 84.1 จะใช้ แนวคิดในระดับ จุลภาคในการอธิ บาย โดยเมื่อดูในรายสมบัติย่อย
พบว่า ในสมบัติที่มีปรากฎการณ์ระดับมหภาคทีเ่ ห็นได้ ชดั เจน ได้ แก่ สมบัติการละลายน ้า นักเรี ยนบางส่วนอาศัย
เหตุผลในระดับมหภาคในการอธิ บาย ตัวอย่างเช่น ใช้ ชนิดของกลุ่มไอออนที่เป็ นองค์ ประกอบในการอธิ บาย
สมบัติการละลายน ้า แต่เมื่อเป็ นสมบัติที่เห็นได้ ไม่ชดั เจนในระดับมหภาค ได้ แก่ สมบัติการนาไฟฟ้า และสมบัติ
แข็ ง แต่ เ ปราะ นัก เรี ย นที่ มี แ นวคิ ด ที่ ถู กต้ อ งทัง้ หมด (100%) อาศัย เหตุ ผ ลในระดั บ จุ ล ภาคในการอธิ บ าย
ตัวอย่างเช่น โครงสร้ างของสาร แรง อันตรกิริยาระหว่างอะตอม เป็ นต้ น
ตัวอย่างของเหตุผลในระดับจุลภาคที่นกั เรี ยนใช้ ในการอธิ บายสมบัติการนาไฟฟ้า
“ตอนเป็ นของแข็งไม่นาไฟฟ้า เพราะไอออนเรี ยงชิดติดกัน ประจุเคลื่อนที่ไม่ได้
พอน ้าเข้ าไปจับ ทาให้ ไอออนแยกออกจากกัน ประจุจงึ เคลื่อนที่ได้ ”
(นักเรี ยนคนที่ 08)
ตัวอย่างของเหตุผลในระดับจุลภาคที่นกั เรี ยนใช้ ในการอธิ บายสมบัติแข็งแต่เปราะของสารประกอบไอออนิก
“เมื่อสารประกอบไอออนิกถูกทุบ ทาให้ เกิดการจัดเรี ยงตัวของไอออนแตกต่างจากเดิม
ประจุบวกกับประจุบวก จะผลักกัน และ ประจุลบกับประจุลบผลักกัน ทาให้ เปราะและแตกง่าย”
(นักเรี ยนคนที่ 06 และ 21)
แนวคิดเรื่ องการเกิดพันธะโคเวเลนต์
ผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดแนวคิดโดยใช้ ข้อคาถามคือ สารใดบ้ างที่สามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์
ระหว่างอะตอมได้ ให้ นกั เรี ยนอธิ บายและวาดแบบจาลองแสดงการเกิดพันธะโคเวเลนต์ของสารมา 1 ชนิด ผู้วิจยั
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ ร้ อยละ 36.37 อธิ บายโดยใช้ เหตุผลในระดับจุลภาคเพียงอย่างเดียว นักเรี ยนสามารถ
อธิ บายเหตุผลที่สารสามารถเกิดพันธะโคเวเลนต์ได้ ซึง่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ใช้ เหตุผลในระดับจุลภาคจะอธิ บายโดย
ใช้ เหตุผลเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างอะตอมของธาตุ เช่น การใช้ เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน เป็ นต้ น รองลงมาใช้
เหตุผลในระดับสัญลักษณ์ ร้ อยละ 26.67 นักเรี ยนอธิ บายโดยใช้ กฎหรื อหลักการ เช่น อธิ บายว่าสารเกิดพันธะ
โคเวเลนต์ระหว่างอะตอม เพราะอะตอมต้ อ งการมี เวเลนซ์อิเล็ กตรอนให้ ครบ 8 อิ เล็ กตรอน ตามกฎออกเตต
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เป็ นต้ น ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ ผลการวิเคราะห์สอดคล้ องกับแนวคิดในเรื่ องการเกิดพันธะไอออนิก ซึ่งเป็ นแนวคิดที่
คล้ ายคลึงกัน
แนวคิดเรื่ องความยาวพันธะและพลังงานพันธะ
ในแนวคิดนี ้ ผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดแนวคิดที่แบ่งเป็ น 2 ข้ อย่อย เพื่อวัดแนวคิดเรื่ องความยาว
พันธะ และพลังงานพันธะ โดยในแนวคิดเรื่ องความยาวพันธะนัน้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ ข้อคาถามว่า เพราะเหตุใด พันธะ
เดี่ยวจึงยาวและพันธะสามจึงสัน้ พบว่านักเรี ยนที่มีแนวคิดถูกต้ องทังหมด
้
อาศัยเหตุผลในระดับจุลภาคในการ
อธิ บาย (100%) นักเรี ยนส่ วนใหญ่ อธิ บายโดยใช้ เหตุผ ลเกี่ ยวกับแรง โดยนักเรี ยนสามารถอธิ บายได้ ว่า เมื่อ มี
อิเล็ กตรอนมาก จะทาให้ แรงดึงดูดระหว่างสองอะตอมนันมาก
้
และดึงให้ สองอะตอมเคลื่ อ นที่เข้ ามาใกล้ กัน
ระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอมหรื อความยาวพันธะจึงสัน้ ส่วนแนวคิดเรื่ องพลังงานพันธะ นักเรี ยน
ส่วนใหญ่ (63%) มีแนวคิดในระดับจุลภาค ซึง่ เหตุผลที่นกั เรี ยนใช้ ในการตอบคาถามมากที่สุดคือเหตุผลทางด้ าน
โครงสร้ างของสาร เช่น จานวนอิเล็กตรอน เป็ นต้ น
แนวคิดเรื่ องรูปร่ างโมเลกุล
แนวคิดเกี่ยวกับรู ปร่างโมเลกุล ผู้วิจยั ได้ ใช้ คาถามโดยมีสูตรโมเลกุลของสารต่าง ๆ มาให้ โดยข้ อคาถาม
เป็ นคาถามเกี่ยวกับ เพราะเหตุใดรู ปร่างโมเลกุลของสารจึงเป็ นเช่นนัน้ และมุมระหว่างพันธะของสารที่กาหนดให้
มีคา่ เท่ากันหรื อไม่อย่างไร ซึง่ จากคาถามย่อยทัง้ 3 คาถาม พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.3 อาศัยเหตุผลใน
ระดับจุลภาคในการอธิ บาย ซึง่ จากทังสามข้
้
อพบแนวโน้ มของแนวคิดของนักเรี ยนที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
นักเรี ยนจะใช้ เหตุผลทางด้ านโครงสร้ างของสาร เช่น การมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว จานวนของอิเล็กตรอนคูร่ ่ วม
พันธะ และจานวนอะตอม เป็ นต้ น
ตัวอย่างของเหตุผลในระดับจุลภาคที่นกั เรี ยนใช้ ในการอธิ บายเกี่ยวกับรู ปร่างโมเลกุล โดยข้ อคาถามจะเกี่ยวกับ
ขนาดของมุมระหว่างพันธะของ OF2 และ SO2
“ไม่เท่ากัน เพระ OF2 มีอิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยว 2 คู่ แต่ SO2 มีอิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยว 1 คู่
ดังนัน้ OF2 มุมระหว่างพันธะจะน้ อยกว่า SO2 เพราะยิ่งอิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยวมาก มุมพันธะจะน้ อยลง”
(นักเรี ยนคนที่ 23)
แนวคิดเรื่ องสภาพขัว้ กับการละลาย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการทดลองการละลายผสมสาร และถามว่า เพราะเหตุใดผลการ
ทดลองจึงเป็ นเช่นนัน้ จงอธิ บายในระดับอนุภาค โดยพบว่านักเรี ยนมีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ ้น ซึง่ นักเรี ยนที่มี
แนวคิดถูกต้ องส่วนใหญ่ (36.36%) จะอาศัยเหตุผลในระดับมหภาคและระดับสัญลักษณ์ ร่วมกัน โดยเหตุผลที่
นักเรี ยนใช้ ในการอธิ บายจะเกี่ยวข้ อ งกับชนิดของโมเลกุล และหลักการเกี่ยวกับสารที่มีสมบัติคล้ ายคลึ งกัน
ย่อมจะละลายกันได้ ทังนี
้ ้ยังพบประเด็นที่นา่ สนใจคือ ในแนวคิดเรื่ องนี ้นักเรี ยนส่วนใหญ่จะมีแนวคิดในร่วมกันใน
สองระดับขึ ้นไป และยังมีนกั เรี ยนส่วนหนึง่ ที่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดในสามระดับได้ กล่าวคือ นักเรี ยนสามารถ
เชื่อมโยงปรากฎการณ์ การละลายของสารที่เห็นในระดับมหภาค และอธิ บายเหตุของการละลายโดยใช้ ระดับ
จุลภาคร่วมกับระดับสัญลักษณ์ได้
แนวคิดเรื่ องสภาพขัว้ ของโมเลกุล – สภาพขัว้ ของพันธะ
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสูตรโมเลกุลของสารให้ นกั เรี ยนหลากหลายชนิด จากนันให้
้ นกั เรี ยนได้ จดั สารเหล่านัน้
เข้ ากลุ่ม ดัง นี ้ 1) พันธะไม่มีขัว้ -โมเลกุล ไม่มีขวั ้ 2) พันธะมีขัว้ -โมเลกุลไม่มีขวั ้ 3) พันธะมี ขัว้ -โมเลกุลมี ขวั ้ ให้
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นักเรี ยนอธิ บายเหตุผลประกอบคาตอบ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.85 จะอาศัยเหตุผลในระดับมหภาค
ร่วมกับระดับจุลภาคในการอธิ บาย เช่น นักเรี ยนใช้ เหตุผลเกี่ยวกับชนิดของธาตุร่วมกับการพิจารณาค่าพลังงาน
อิ เล็ กโทรเนกาติ วี ตี หรื อ นักเรี ยนใช้ เหตุผ ลเกี่ ยวกับชนิดของธาตุร่ ว มกับ การอธิ บาย กระบวนการกระจาย
อิเล็ กตรอน เป็ นต้ น เมื่อพิจารณาภาพรวมในรายข้ อย่อย พบว่า เมื่อเป็ นกลุ่มของสารที่มีความซับซ้ อนมากขึน้
นักเรี ยนได้ มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ เหตุผลในระดับ จุลภาคเพียงอย่างเดียว ขยับขึ ้นมาเป็ นการใช้ เหตุผลใน
ระดับมหภาคร่วมกับระดับจุลภาคมากขึ ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม 3) พันธะมีขว-โมเลกุ
ั้
ลมีขวั ้

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับเทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริ ง พบว่าสามารถช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนได้ โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่ ร้ อยละ 82.86 มีแนวคิดที่
ถูกต้ องและสอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Schwarz (2009) ที่มีการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการนาเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นการจาลองปรากฎการณ์
ผ่านคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ เป็ นสื่อร่วมกัน โดยเน้ นให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วม พบว่าสามารถช่วยพัฒนาความเข้ าใจใน
เนื อ้ หาวิ ทยาศาสตร์ ได้ อย่างมี นยั สาคัญ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้ อมูลจากแบบวัดแนวคิด เรื่ อง พันธะเคมี ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 30 คน หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ ที่ใช้
แบบจ าลองเป็ นฐานร่ ว มกับ เทคโนโลยี ภ าพเสมื อ นจริ ง โดยทาการจัด กลุ่ ม แนวคิ ด ที่ ถู กต้ อ งตามแนวคิ ด
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ กรอบการแบ่งระดับการเปลี่ยนแปลงของสสาร พบว่านักเรี ยนที่มีแนวคิดถูกต้ องส่วนใหญ่ ใช้
เหตุผลในระดับจุลภาคอย่า งเดียว ในการอธิ บายแนวคิดเรื่ องพันธะเคมีมากที่สุด ร้ อยละ 54.4 รองลงมาคื อ
ระดับมหภาคร่ วมกับระดับสัญลักษณ์ ร้ อ ยละ 13.0 และมี เพียงร้ อยละ 0.6 ของนักเรี ยนทัง้ หมดที่ส ามารถ
เชื่อมโยงแนวคิดในสามระดับได้ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Halim et la. (2013) ที่ทาการศึกษาแบบจาลอง
ทางความคิดของนักเรี ยนในเรื่ องพันธะเคมี โดยพบแนวโน้ มที่ใกล้ เคียงกันคือนักเรี ยนส่วนใหญ่อธิ บายเรื่ องพันธะ
เคมีโดยใช้ เหตุผลในระดับกึง่ อนุภาค และมีนกั เรี ยนเพียงส่วนน้ อยเท่านันที
้ ่สามารถอธิบายโดยเชื่อมโยงเหตุผลทัง้
สามระดับเข้ า ด้ ว ยกัน นอกจากนี ใ้ นงานวิจัยนี ย้ ังพบว่าในแนวคิ ดที่มีความซับซ้ อ น เช่น การละลายน า้ ของ
สารประกอบโคเวเลนต์ นักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถอธิ บายโดยเชื่อมโยงเหตุผลมากกว่าหนึง่ ระดับในการอธิ บายได้
จากผลการวิเคราะห์แนวคิ ดของนักเรี ยนบ่งชี ้ให้ เห็นว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ ที่ ใช้
แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งนัน้ นอกจากจะสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดที่ถกู ต้ อง
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ได้ แล้ ว ยังสามารถช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าถึงและอาศัยเหตุผลในระดับตังแต่
้ จลุ ภาคลงไปใน
การอธิ บายปรากฎการณ์ ต่าง ๆ ในทางเคมีได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวได้ เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนแสดงออกถึงแบบจาลองทางความคิดของตนเองผ่านการวาดภาพ ทาการสืบเสาะ ปรับปรุ งแบบจาลอง
และสรุ ปเป็ นแบบจาลองที่เป็ นมติของชันเรี
้ ยน จากนันจึ
้ งเรี ยนรู้แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ จากสื่ อเทคโนโลยี
ภาพเสมื อ นจริ ง ที่เ ป็ นสื่ อ ภาพเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ และนักเรี ยนจะเป็ นผู้ ส ะท้ อ นประเด็ นเปรี ยบเทียบระหว่า ง
แบบจาลองที่แสดงออก กับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนสังเกตเห็นจากสื่อ ก่อนที่จะปรับปรุ ง และนา
แบบจาลองดังกล่าวไปทดลองปรับใช้ กบั สถานการณ์ ที่ต่างออกไป ซึ่งสื่ อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งที่นามาใช้
งานวิจยั นี ้สร้ างขึ ้นเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการเข้ าถึงปรากฎากรณ์ทางเคมีในระดับจุลภาค โดย
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จากงานวิจยั ที่ผ่านมา เช่น Ogan-Bekiroglu and Arslan (2014) พบว่าการใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่
ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญได้ แต่เมื่อมี
การนาเทคโนโลยีเข้ ามาในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้แ บบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน สามารถ
ช่วยพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ อย่างมีนยั สาคัญ (Schwarz, 2009) โดยสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือน
จริ งเป็ นเทคโนโลยีที่ชว่ ยลดรอยต่อของการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างโลกจริ งกับโลกเสมือน การมองเห็นโลกจริ งรอบ ๆ
ตัวเอง ทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีอิสระในการมองเห็นสิ่งที่เรี ยนรู้ ซึ่งมีอิทธิ พลต่ออารมณ์ และการเรี ยนรู้ (วิวฒ
ั น์ มีสุววรณ์ ,
2554) สื่ อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งนี ้สามารถที่จะเข้ าไปช่วยเสริ ม การเรี ยนรู้เคมีในระดับจุลภาคที่นกั เรี ยนไม่
สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่าได้ เช่น การเกิดพันธะระหว่างอะตอม อันตรกิริยาระหว่างสาร หรื อการเคลื่อนที่ของ
ประจุ เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Cerquira และ Kimer (2012) ที่พบว่า เทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง
สามารถลดการเกิดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ ้นจากการที่นกั เรี ยนไม่ส ามารถนึกและจินตนาการถึงแนวคิด
หรื อเนื ้อหานัน้ ๆ ได้ เช่น เรื่ องพันธะเคมี เนื่องจากเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ งสามารถแสดงภาพหรื อแนวคิดทังใน
้
ระดับมหภาคและระดับจุลภาคที่ไม่สามารถเห็นด้ วยตาเปล่าได้ อีกทังยั
้ งสามารถแสดงได้ ในหลายแนวทาง และ
หลายมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนันจึ
้ งสามารถทาให้ นกั เรี ยนเข้ าใจแนวคิดได้ ดียิ่ง ขึ ้น นอกจากนี ้ในงานวิจยั ของ
Singhal et al. (2012) ได้ น าเทคโนโลยี ภ าพเสมื อ นจริ ง นี เ้ ข้ า ไปใช้ ใ นการจัด การเรี ย นรู้ ซึ่ง พบว่า เป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ช่วยส่ง เสริ มให้ นักเรี ยนเข้ าใจถึงมิ ติสัมพันธ์ ข องโมเลกุล และสามารถพัฒ นาความเข้ าใจของ
นักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย ผลจากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนตามระดับปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของสสารในทางเคมีในงานวิจยั นี ้ก็แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรี ยนที่ผ่านการจัดการเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ที่ใช้ แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนจริ ง ที่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ถูกต้ องส่วน
ใหญ่ สามารถอธิ บายโดยใช้ เหตุผลในระดับจุลภาคได้
แต่ อ ย่างไรก็ ตามจากผลการวิจัย พบว่า มี นักเรี ยนส่ ว นน้ อ ยเท่ านัน้ ที่ส ามารถอธิ บ ายโดยเชื่อ มโยง
ปรากฎการณ์ ทงั ้ สามระดับได้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจัย Halim and et la. (2013) ที่เปิ ดเผยว่า การเชื่อมโยง
ปรากฎการณ์ในสามระดับนันเป็
้ นเรื่ องที่ยากสาหรับนักเรียน เนื่องจากในชีวิตประจาวัน นักเรี ยนจะเผชิญหน้ ากับ
ปรากฏการณ์ ในระดับมหภาคเพียงอย่างเดียว การเชื่อมโยงระหว่างปรากฎการณ์ ระดับมหภาคที่ มองเห็นได้ กับ
ระดับจุลภาคและระดับสัญลักษณ์ ที่จาเป็ นต้ องอาศัยจินตนาการในการอธิ บาย จึงเป็ นสิ่ งที่ยากและท้ าทาย
สาหรับนักเรี ยน ดังนันข้
้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาหรื อวิจยั เพิ่มเติมคือ ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ควรต้ องมี
ทังระดั
้ บปรากฎการณ์ซงึ่ อาจจะเป็ นการทดลอง หรื อใช้ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวัน ก่อนจะนาเข้ าสู่
ระดับปรากฎการณ์ ที่มองไม่เ ห็นด้ วยตาเปล่ า โดยใช้ เทคโนโลยี ภ าพเสมื อ นจริ ง ที่ ช่ว ยให้ นักเรี ยนมองเห็ น
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นในระดับ จุลภาค และสามารถอธิ บายในระดับสัญลักษณ์ได้ ทังนี
้ ้ผลจากการวิจยั สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางแก่ ค รู ผ้ ู สอนในรายวิ ชาเคมี เพื่ อ ทราบมุมมองของนักเรี ยนในเรื่ อ งพันธะเคมี ตามระดับ
ปรากฎการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสสารในทางเคมี และนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มให้
นักเรี ยนมีแนวคิดที่ถกู ต้ องตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงปรากฎการณ์ในแต่ละระดับได้ ตอ่ ไป
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การพัฒนาแบบจาลองทางความคิด เรื่องยีนและโครโมโซม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้ วยการเรียนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
Development of Grade 12 Students’ Mental Model of Gene
and Chromosome though Model-Based Learning
วริ ษฐา รั ตนพันธุ์จกั ร์ 1* พงศ์ประพันธ์ พงษ์ โสภณ1 และธีรศักดิ์ เอโกบล2
Warithar Rattanapanjak1* , Pongprapan Pongsophon1 and Teerasak E-kobon2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เชิง ปฏิ บตั ิการในชัน้ เรี ยนนี ม้ ีว ัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาแบบจาลองทางความคิดเรื่ อ งยีน และ
โครโมโซมของนักเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน กลุ่มที่ศกึ ษา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 29 คน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดแบบจาลองทางความคิด ใบกิจกรรมของนักเรี ยน วีดิทศั น์บนั ทึก
การสอน อนุทินของนักเรี ยนและบันทึกหลังสอนของผู้วิจยั จัดกลุ่มแบบจาลองทางความคิดออกเป็ น 4 กลุ่มและ
หาความถี่ หารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงแนวคิดก่อนและหลังเรี ยน ทดสอบการเปลี่ยนแปลงด้ วยค่าสถิติ Wilcoxon
และหาแนวปฏิ บัติท่ีดีโดยการวิเ คราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย พบว่า การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
สามารถพัฒนาแบบจาลองทางความคิดได้ ทกุ แนวคิด โดยเฉพาะเรื่ องการจาลอง DNA และการสังเคราะห์โปรตีน
ของนักเรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับผลการทดสอบทางสถิติ พบแนวปฏิบตั ิที่ดีในขันประเมิ
้
นและปรับปรุ งแบบจาลอง

ABSTRACT
This action research aimed to develop high school students’ mental model in the unit of Gene
and Chromosome using model-based learning (MBI). The target group was a classroom of Grade 12
students (N=29). Data gathering tools and sources included Mental Model Test, classroom videotape
records, student’s learning logs, researcher’s reflective journals. To analyze mental model, the
responses were categorized into four types; frequency and percentage were calculated. Change in the
type of mental model over the course of intervention was examined, visualized and tested by Wilcoxon
statistics; patterns of change were examined. Inductive analysis was used in discerning good practices
of MBI. Descriptive statistics showed that MBI could develop mental model in all concepts; DNA
replication and Protein Synthesis, in particular; consistent with the results of statistical testing. The good
practices were found in the stages of model evaluation and revision.
Key Words: mental model, model – based learning, gene and chromosome
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คานา
ยีนและโครโมโซมเป็ นเนื ้อหาที่มีความสาคัญในการศึกษาเรื่ องพันธุศาสตร์ ซึง่ เป็ นแนวคิดหลักในวิชา
ชีว วิทยาในระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย อีกทังมี
้ ความสาคัญต่อ การดารงชีวิตและสามารถนาไปปรับใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน อย่างไรก็ตามแม้ วา่ เรื่ องยีนและโครโมโซมจะเป็ นเนื ้อหาที่มีความสาคัญที่นกั เรี ยนควรเรี ยนรู้ แต่
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคลื่อนในเรื่ องยีน โครโมโซม แอลลีลเด่น
แอลลี ลด้ อย และโรคทางพันธุ กรรม นอกจากนี ้งานวิจยั สุรจิตรา เศรษฐภักดี (2547) พบว่านักเรี ยนมีแนวคิ ด
คลาดเคลื่อนเรื่ องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยเฉพาะเรื่ องความแตกต่างของสารพันธุกรรม
ยีนและโครโมโซม นักเรี ยนเกิดความสับสนเกี่ยวกับโครงสร้ างและหน้ าที่ของพันธุกรรม
การที่นกั เรี ยนมีแนวคิดคลาดเคลื่อนไปจากแนวคิดวิทยาศาสตร์ หรื อมีความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
องค์ความรู้ ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ ได้ มาซึ่งองค์ความรู้ ความรู้ นนั ้ อาจเนื่องด้ วยเนื ้อหามี
ลักษณะที่เป็ นนามธรรม ทาให้ ยากต่อการเข้ าใจ นักวิทยาศาสตร์ จะใช้ แบบจาลองเป็ นตัวแทนของความคิดหรื อ
โครงสร้ างทางความคิดที่อยูภ่ ายในสมองของตนซึง่ จะมีลกั ษณะเฉพาะตัวหรื อที่เรี ยกว่า แบบจาลองทางความคิด
(Mental models) (Norman, 1983) ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดล้ อม จะแสดงออก
มาภายนอกให้ บคุ คลอื่นรับรู้ได้ ในหลายรู ปแบบ เช่น วัตถุหรื อสิ่ งของที่เป็ นรู ปธรรม คาพูด สัญลักษณ์ ภาพวาด
หรื อลักษณะท่าทาง ซึ่งเรี ยกสิ่ งเหล่านี ้ว่าแบบจาลองที่แสดงออก (Expressed models) (Gilbert, 2005) ดังนัน้
การจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการสร้ างแบบจาลองทางความคิด โดยเฉพาะเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรม จะเป็ นสิ่ งสาคัญที่
ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องยีนและโครโมโซมมากยิ่งขึ ้น
จากการทาการศึกษาค้ นคว้ าจะเห็นได้ ว่าวิธีการที่จะช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมี แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
นัน้ มีหลากหลายวิธีและการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานก็เป็ นวิธีการหนึง่ แบบจาลอง เป็ น
ตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการ หรื อระบบ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ กบั ความ
จริ ง โดยแบบจาลองมีความสาคัญต่อวิทยาศาสตร์ ทาให้ สามารถเข้ าใจแนวคิดต่างๆ ได้ ง่ายขึ ้น รวมไปถึงนาไปใช้
อธิ บายและทานายปรากฏการณ์ ธรรมชาติและช่วยให้ มองเห็นภาพปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าแบบจาลอง (ชาตรี ฝ่ ายคาตา และ ภรทิพย์ สุภทั รชัยวงศ์, 2557)
จากเหตุผลทังหมดข้
้
างต้ น จึงต้ อ งการพัฒนาแบบจาลองทางความคิดในเรื่ องยีนและโครโมโซม และ
ต้ องการศึกษาการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานเพื่อพัฒนาแบบจาลองทางความคิดในเรื่ องยีนและโครโมโซม
เนื่องจากมีความคิดว่าการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานจะใช้ ให้ นกั เรี ยนสนใจในการเรี ยน สามารถมองสิ่งที่
เป็ นนามธรรมให้ เป็ นรู ปธรรมได้ ซึง่ จะส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดเรื่ องยีนและโครโมโซมถูกต้ องและพัฒนาแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ถกู ต้ องด้ วย

วิธีวจิ ัย
การวิ จัย นี ม้ ี ว ัตถุป ระสงค์ เ พื่อ พัฒ นาแบบจาลองความคิ ดเรื่ อ งยี นและโครโมโซมของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน โดยวิธีดาเนินการวิจยั ของงานวิจยั นี ้เป็ น
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งานวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom action research) โดยใช้ รูปแบบตามแนวคิดของ Kemmis and Mc
Taggart (1988) ซึง่ ประกอบด้ วย 4 ขันตอนที
้
่เป็ นวงจรต่อเนื่องกันดังนี ้ 1. ขันวางแผน
้
(plan) 2. ขัน้ ปฏิบตั ิ (act)
3. ขันสั
้ งเกต (observe) และ4. ขันสะท้
้
อน (reflect)
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ มที่ ศึก ษาในการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ด้ แ ก่ นักเรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 แผนการเรี ยนวิ ท ยาศาสตร์ –
คณิตศาสตร์ จานวน 29 คน เป็ นนักเรี ยนหญิง 26 คน นักเรี ยนชาย 3 คน ที่เรี ยนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่ องยีน
และโครโมโซม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จากโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
วิธีการเก็บข้ อมูล
ในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั จัดทาแผนจัดการเรี ยนรู้เรื่ องยีนและโครโมโซม โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานออกเป็ น
7 แผน จานวน 7 สัปดาห์ (รวม 20 คาบเรี ยน) โดยในแต่ละแผนการเรี ยนรู้นนจั
ั ้ ดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ น
ฐาน (Clement and Rea-Ramirez, 2008) ที่ประกอบด้ วย 4 ขัน้ ได้ แก่ 1. ขัน้ การสร้ างแบบจาลอง (generating
model) 2. ขันการใช้
้
และประเมินแบบจาลอง (evaluating model) 3. การดัดแปลงแก้ ไขแบบจาลอง (modifying
model) และ 4. การขยายแบบจาลอง (elaborating model) มี การใช้ แ บบวัดแบบจาลองทางความคิ ดของ
นักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ที่มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมู ลโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน และได้ มีการรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาแบบจาลองทาง
ความคิดด้ วยการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ได้ แก่ บันทึกหลัง สอนของผู้วิจยั บันทึกวีดิทศั น์การจัดการ
เรี ยนรู้ อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยนและผลงานนักเรี ยน เช่น สร้ างแบบจาลองส่วนประกอบของโครโมโซม
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานวิจยั นี ้จะประกอบไปด้ วย 2 ประเด็น คือ ผลการเรี ยนรู้ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน และ
แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน โดยผลการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนนัน้ ผู้ วิจยั ได้ สร้ า งเกณฑ์ ในการตรวจคาตอบในแต่ ละข้ อคาถามไว้ อย่างชัดเจน จากนัน้ จัดกลุ่ มคาตอบ
แบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนเป็ นรายข้ อ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ จดั กลุ่มเป็ น 4 ขัน้ (Vosniadou, 1994; Kurnaz and
Emen, 2014) ได้ แก่ 1.กลุ่มไม่มีคาตอบ (no response) 2.กลุ่มแบบจาลองขัน้ ต้ น (Initial model) ความเข้ าใจ
หรื อแนวความคิดไม่สอดคล้ องกับความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 3.กลุ่มแบบจาลองถูกต้ องแต่ไม่สมบูรณ์ (Synthesis
model) ความเข้ าใจหรื อแนวความคิด สอดคล้ องกับความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ บางส่วน และ 4.กลุ่มแบบจาลอง
วิทยาศาสตร์ (Scientific model) ความเข้ าใจหรื อแนวความคิดสอดคล้ องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี ้
ผู้วิจยั ได้ การวิเคราะห์แนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน โดยใช้ วิธีวิเคราะห์การตีความ
สร้ างข้ อสรุ ปเชิงอุปนัย (Inductive analysis) จากข้ อมูลทังหมดที
้
่รวบรวมได้ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549) แล้ วจึง
จัดเป็ นประเด็น (Theme) เพื่อสรุ ปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีในการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
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ผลการวิจยั
ผลการวิจยั นี ้เพื่อตอบคาถามวิจยั ที่วา่ “นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีแบบจาลองทางความคิดเรื่ องยีน
และโครโมโซมอย่างไร ก่อนและหลังเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน” และ “แนวปฏิบตั ิที่ดีในการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ที่ชว่ ยให้ นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 มีแบบจาลองทางความคิด เรื่ อง
ยีนและโครโมโซม เป็ นอย่างไร” โดยผู้วิจยั ขอนาเสนอผลวิจยั โดยสรุ ป ดังนี ้
Table1 Numbers and Percentages of Grade 12 Students’ Mental Model of Gene and Chromosome
Topic
Test
O*
I*
Sy*
Sc*
pretest
1 (3.45)
3 (10.34) 23 (79.31) 2 (6.90)
Meiosis
posttest 1 (3.45)
0 (0.00)
6 (20.69) 22 (75.86)
pretest
0 (0.00)
1 (3.45) 27 (93.10) 1 (3.45)
Shape of chromosome
posttest 0 (0.00)
0 (0.00) 24(82.76) 5 (17.24)
pretest 5 (17.24) 11 (37.93) 9(31.03) 4 (13.79)
Components of chromosome
posttest 0 (0.00)
1 (3.45)
6 (20.69) 22 (75.86)
pretest
2 (6.90)
9 (31.03) 18 (62.07) 0 (0.00)
Type of chromosome
posttest 0 (0.00)
0 (0.00)
6 (20.69) 23 (79.31)
pretest
2 (6.90)
0 (0.00) 27 (93.10) 0 (0.00)
Gene, DNA, and their
relationship
posttest 0 (0.00)
1 (3.45) 12 (41.38) 16 (55.17)
pretest
2 (6.90)
3 (10.34) 24 (82.76) 0 (0.00)
Components of DNA
posttest 0 (0.00)
0 (0.00) 26 (89.66) 3 (10.34)
pretest 18 (62.07) 3 (10.34) 8 (27.59)
0 (0.00)
DNA replication
posttest 0 (0.00)
1 (3.45) 14 (48.28) 14 (48.28)
Relationship of DNA and
Protein synthesis

pretest

19 (65.52)

7 (24.14)

3 (10.34)

0 (0.00)

posttest 0 (0.00)
2 (6.90) 17 (58.62) 10 (34.48)
pretest 22 (75.86) 6 (20.69)
1 (3.45)
0 (0.00)
Protein synthesis
posttest 0 (0.00)
3 (10.34) 21 (72.41) 5 (17.24)
pretest 15 (51.72) 2 (6.90) 12 (41.38) 0 (0.00)
Mutation
posttest 0 (0.00)
0 (0.00) 24 (82.76) 5 (17.24)
Note: O = no response, I = Initial model, Sy = Synthesis model, Sc = Scientific model
เมื่อพิจารณาผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนจากตารางที่ 1 พบว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนไม่ตอบคาถาม (O) และมี
แบบจาลองทางความคิดไม่สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ (I) รวมกันแล้ วมากกว่าร้ อยละ 50 จานวน
4 เรื่ อง ได้ แก่ ส่วนประกอบของโครโมโซมร้ อยละ 55.17 การจาลอง DNA ร้ อยละ 72.41 ความสัมพันธ์ ระหว่าง
DNA และการสังเคราะห์โปรตีนร้ อยละ 89.66 การสังเคราะห์โปรตีนร้ อยละ 96.55 และมิวเทชันร้ อยละ 58.62
แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความคิดคลาดเคลื่ อนในเรื่ องดังกล่าว และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการเรี ยนรู้
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หลังเรี ยนของนักเรี ยนแนวคิ ดข้ างต้ น นันมี
้ ค่าร้ อยละที่ลดลงจากเดิมอย่างเห็นได้ ชดั ได้ แก่ ส่วนประกอบของ
โครโมโซมร้ อยละ 3.45 การจาลอง DNA ร้ อยละ 3.45 ความสัมพันธ์ ระหว่าง DNA และการสังเคราะห์โปรตีนร้ อย
ละ 6.90 การสังเคราะห์โปรตีนร้ อยละ 10.34 และมิวเทชันร้ อยละ 0
ซึ่ง จากผลการเรี ยนรู้ ก่อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนของนักเรี ย นมี ความแตกต่า งกันสอดคล้ อ งกับ ผลการ
วิเคราะห์ข้อสอบรายข้ อ รายบุคคลโดยเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงแบบจาลองทางความคิดก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน ดังตารางที่ 2
Table2 Numbers and Percentages of change the mental model
Topic
Meiosis
Shape of chromosome
Components of
chromosome
Type of chromosome
Gene, DNA, and their
relationship
Components of DNA
DNA replication
Relationship of DNA
and Protein synthesis
Protein synthesis
Mutation

7 (24.14)
22 (75.86)

Mental model
Change
one-step up
big jump
18 (62.07)
3 (10.35)
6 (20.69)
0 (0.00)

5 (17.24)

13 (44.83)

11 (37.93)

0 (0.00)

5 (17.24)

14 (48.28)

10 (34.49)

0 (0.00)

12 (41.38)

14 (48.28)

2 (6.90)

1 (3.45)

22 (75.86)
4 (13.79)

4 (13.80)
6 (20.69)

3 (10.35)
19 (65.52)

0 (0.00)
0 (0.00)

1 (3.45)

8 (27.59)

20 (68.96)

0 (0.00)

2 (6.90)
11 (37.93)

7 (24.14)
2 (6.90)

20 (68.96)
16 (55.17)

0 (0.00)
0 (0.00)

No change

Regression
1 (3.45)
1 (3.45)

จากตารางที่ 2 พิจารณารายข้ อ และรายบุคคล ซึ่งจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่มได้ แก่ 1. แบบจาลองทาง
ความคิดของนักเรี ยนไม่มีการเปลี่ ยนแปลง (no change) คือแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนอยู่ใ นระดับเดิม 2. แบบจาลองทางความคิ ดของนักเรี ยนมีการเปลี่ ยนแปลง จาแนกได้ 2 แบบคื อ
เปลี่ ยนแปลงแบบ 1 ขัน้ (one-step up) และเปลี่ ยนแปลงแบบก้ า วกระโดด (big jump) 3. แบบจาลองทาง
ความคิดของนักเรี ยนถดถอย (regression) คือ แบบจาลองของนักเรี ยนหลังเรี ยนถดถอยไปจากแบบจาลองก่อน
เรี ยน เมื่อ พิจารณาการเปลี่ ยนแปลงแบบจาลองทางความคิด รวมทุกข้ อ ในแต่ละขัน้ พบว่าแบบจาลองทาง
ความคิดของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง (no change) ร้ อยละ 31.38 มีเปลี่ ยนแปลง
แบบ 1 ขัน้ (one-step up) ร้ อยละ 31.73 เปลี่ยนแปลงแบบก้ าวกระโดด (big jump) ร้ อยละ 35.86 และถดถอย
(regression) ร้ อยละ 1.04 และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้ อและแต่ละบุคคล พบว่านักเรี ยนไม่มีการเปลี่ ยนแปลง
แบบจาลองทางความคิดมากที่สุดในเรื่ อง รู ปร่างของโครโมโซมและส่วนประกอบของ DNA ร้ อยละ 75.86 มีการ
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เปลี่ยนแปลงแบบ 1 ขัน้ (one-step up) มากที่สุดในเรื่ องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ร้ อยละ 62.07 เปลี่ยนแปลง
แบบก้ าวกระโดด (big jump) มากที่สุดในเรื่ องความสัมพันธ์ ระหว่าง DNAและการสังเคราะห์โปรตีน และการ
สังเคราะห์โปรตีน ร้ อยละ 68.96 และมีแบบจาลองทางความคิดถดถอย (regression) มากที่สุดในเรื่ องการแบ่ง
เซลล์แบบไมโอซิส รู ปร่างของโครโมโซมและความสัมพันธ์ ระหว่างดีเอ็นเอ ยีนและโครโมโซม ร้ อยละ 3.45
เมื่อนาไปทดสอบค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม spss โดยใช้ ค่า สถิติ Wilcoxon Matched Pairs SignedRanks Test ซึง่ เป็ นการทดสอบที่นาเอาขนาดของความแตกต่างของข้ อมูล ก่อนและหลังเรี ยนมาพิจารณาเพื่อดู
ความแตกต่างระหว่างผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน
ในเรื่ องการแบ่งเซลล์ แบบไมโอซิส ส่วนประกอบและลักษณะของโครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
ความสัมพันธ์ ระหว่าง DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์โปรตีนและมิวเทชัน พบว่าการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนก่อ นเรี ยนและหลัง เรี ยนแตกต่า งกันอย่า งมี นัยส าคัญที่ 0.05 ส่ ว นในคาถามข้ อ ที่ 2 เรื่ องรู ปร่ า งของ
โครโมโซม พบว่าการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.05
แนวปฏิ บัติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ อ งยีนและโครโมโซมในเนื อ้ หาการ
สังเคราะห์โปรตีนมีดงั นี ้
1. ในขันการใช้
้
และประเมินแบบจาลองใช้ กิจกรรมเรี ยงบัตรคาเพื่อให้ นกั เรี ยนตรวจสอบความถูกต้ อง
ของใจความสาคัญ โดยให้ นกั เรี ยนเรี ยงบัตรคาแมวลายขาวเทาของนายแดงสวย โดยแต่ละคามีสามพยางค์ซึ่ง
เป็ นตัวแทนของโคดอน การแปลรหัสนันจะแปลที
้
ละสามโคดอน ให้ นกั เรี ยนลองสลับคาไปมาดูวา่ การที่ลาดับของ
คาเปลี่ยนแปลงไปมีผลอย่างไรบ้ าง ความหมายไม่ครบถ้ วน แปลความหมายเปลี่ยนไป หรื อแปลไม่ได้ เลย เพื่อให้
นักเรี ยนเข้ าใจเรื่ องการเพิ่มลดของคาแล้ วนาเข้ าสู่การอธิ บายเรื่ องมิวเทชัน ในขันการใช้
้
และประเมินแบบจาลอง
วิธีการนี ้นักเรี ยนได้ ลองทาตามความเข้ าใจ ได้ ลองผิดลองผิด เกิดการเรี ยนรู้กบั เพื่อนในกลุ่ม ได้ แบ่งปั นความคิด
ซึง่ กันและกัน ซึ่งดีกว่าการใช้ คาถามหรื อการใช้ แบบฝึ กหัดที่นกั เรี ยนตอบคาถามจากความคิดของตนเองเพียง
ลาพัง การใช้ กิจกรรมบัตรคา ทาให้ ความคิดที่กระจัดกระจายรวมเป็ นความคิดที่ เป็ นระบบและเข้ าใจง่าย ดัง
อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน “การที่ครู ให้ เรี ยงบัตรคาทาให้ หนูเข้ าใจในเรื่ องที่ครู สอนค่ะ ” “กิจกรรมที่ครู จดั
ให้ นกั เรี ยนทาถือเป็ นการยกตัวอย่างที่ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายขึ ้น” (อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน เลขที่
19,25 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560)
2. ในขันขยายแบบจ
้
าลองผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบจากกลุ่มใหญ่ไปเล็ ก คือให้ นกั เรี ยนทาโจทย์
คาถามจากเป็ นกลุ่ ม 4-5 คน ในขัน้ นี เ้ ป็ นการประยุกต์ ส ถานการณ์ ที่หลากหลาย เดิ มผู้ วิ จัยเคยใช้ การท า
แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบเพื่อขยายแบบจาลองของนักเรี ยน แต่ปัญหาที่พบคือนักเรี ยนมีความเข้ าใจแต่ไม่
ครบถ้ วน ไม่สามารถตอบคาถามได้ อย่างถูกต้ อง แต่เมื่อปรับเปลี่ ยนมาเป็ นการทาแบบทดสอบจากกลุ่มใหญ่ไป
เล็ ก ทาให้ นกั เรี ยนได้ ระดมความคิด ได้ ร่วมกันปรึ กษาและถกเถียงในข้ อคาถาม จากนันให้
้ โจทย์คาถามแล้ วทา
เป็ นคู่ ช่วยกันคิดและวิเคราะห์ สุดท้ ายทาแบบทดสอบเป็ นรายบุคคล ซึ่งเรี ยนรู้ในรู ปแบบนี ้จะทาให้ นกั เรี ยนมี
ความมัน่ ใจในการตอบคาถามเพื่อได้ เรี ยนรู้จากกลุ่ม เป็ นคูแ่ ละเป็ นรายบุคคล ทาให้ เข้ าใจการทาโจทย์ สามารถ
ตอบคาถามได้ ถูกต้ อง สอดคล้ องกับอนุทินที่นกั เรี ยนได้ เขี ยนมาดังนี ้ “ทาให้ เข้ าใจในเรื่ อง Transcription and
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Translation มากขึ ้น รู้สึกได้ นาความรู้ของคนในกลุ่มมาแชร์ กนั ว่าคนในกลุ่มเข้ าใจกันแบบไหน” (อนุทินสะท้ อน
ความคิดของนักเรี ยน เลขที่ 17 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
ซึง่ จากแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน เรื่ องยีนและโครโมโซมในเนื ้อหา
การสังเคราะห์โปรตีนนัน้ ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05 โดยนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนที่เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 86.20 แสดงให้ เห็นว่า
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน สามารถช่วยพัฒนาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนได้ จริ ง

สรุปและอภิปรายผล
การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ช่วยพัฒนาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยน ทาให้
นักเรี ยนจัดเรี ยงระบบความคิดอย่างเป็ นระบบโดยเชื่อมโยงแบบจาลองทางความคิดเดิมที่มีอยู่กบั แบบจาลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการปรับปรุ งแก้ ไข จนกลายเป็ นแบบจาลองทางความที่ถกู ต้ องสอดคล้ องกับแบบจาลอง
ทางวิทยาศาสตร์ ทาให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจในเนื อ้ หาเรื่ องยีนและโครโมโซมได้ ดียิ่งขึน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของพอริ นทร์ พุกพูนธนพัฒน์ (2555) พบว่า ในแนวคิ ดเรื่ อง สมบัติของสารพันธุ กรรม นักเรี ยนมีส่ วนใหญ่ มี
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื่อนบางส่วน ควรศึกษาการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมกับแนวคิดที่มีลกั ษณะ
เป็ นกระบวนการซับซ้ อน อย่างไรก็ตามในงานวิจยั นี ้มีข้อค้ นพบแตกต่างจากงานวิจยั ของจิตตินนั ท์ สาตะนิมิ
(2550) ที่พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดพันธุ ศาสตร์ ไม่สอดคล้ องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่ อง
โครงสร้ างของยีนและโครโมโซม แต่ในงานวิจยั นี ้กลับพบว่าการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานช่ว ย
พัฒนาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนในเรื่ อง ลักษณะและส่วนประกอบของโครโมโซมมากกว่าร้ อยละ 70
สาหรับแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ คือ ใช้ กิจกรรมเรี ยงบัตรคาเพื่อให้ นกั เรี ยนตรวจสอบความ
ถูกต้ องของใจความสาคัญ และการให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบจากกลุ่มใหญ่ไปเล็กนันช่
้ วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมี
แบบจาลองทางความคิดที่สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องยีนและโครโมโซม ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน ช่วยให้ นกั เรี ยนสร้ างแบบจาลองทาง
ความคิดของตนเองได้ ง่ายขึน้ ช่วยสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนให้ นกั เรี ยนรู้ สึกสนุกและยังกระตุ้นให้ นกั เรี ยน
ออกแบบจาลองทางความคิดได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ภรทิพย์ สุภัทรชัย วงศ์, 2556) และการนาแบบจาลอง
ความคิดมาใช้ จะช่วยให้ นกั เรี ยนได้ นาเสนอความคิดของตน แสดงออกในสิ่งที่เป็ นรู ปธรรม สามารถทาให้ มองเห็น
ความคิดอย่างเป็ นระบบ (Windschitl, 2006)

ข้ อเสนอแนะ
ครู ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ วิพากษ์ กนั ภายในกลุ่มเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และทาให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนแบบจาลองทางความคิดให้ สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น
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ปั จจัยที่สัมพันธ์ กับการปฏิบัตติ ามหลักสุขวิทยาส่ วนบุคคล
ด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในเทศบาลนครรังสิต
FACTORS AFFECTING PERSONAL SANITATION AND HYGIENE PRACTICES
OF FOOD HANDLERS IN RANGSIT CITY MUNICIPALITY, THAILAND
ลลนา ทองแท้ 1* และสิริมา มงคลสัมฤทธิ์2
Lalana Thongtae1* and Sirima Mongkolsomlit2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ม้ ี วตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ การปฏิ บัติตามหลัก สุ ข วิทยาส่ วนบุคคลด้ า น
การสุขาภิบาลอาหาร และหาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลการปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล
ดัง กล่ าว โดยมี กลุ่ มเป้าหมายคือ กลุ่ ม ผู้ สัมผัส อาหารในสถานที่จาหน่า ยอาหาร ในพื ้นที่เทศบาลนครรัง สิ ต
จานวน 606 คน โดยผลการศึกษา พบว่า ผู้สมั ผัสอาหาร ร้ อยละ 72.3 มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ ด้านสุขวิทยา
ส่วนบุคคลไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน เนื่องจากการไม่สวมหมวกคลุมผม สวมใส่เครื่ องประดับ เล็บยาว ทาสีเล็ บ
และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหาร
ได้ แ ก่ ระดับการศึกษา ทัศนคติ ลักษณะการจ้ า งงาน หน้ า ที่หลักของผู้สัมผัส อาหาร ดังนัน้ เพื่อ เป็ นการลด
ความเสี่ยงและส่งเสริ มการปฏิบตั ิตวั ตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร จึงควรติดตามประเมินผล
การปฏิ บตั ิการเกณฑ์ มาตรฐานด้ านการสุขาภิ บาลอาหาร และควรสร้ างความตระหนักแก่ผ้ สู ัมผัสอาหารและ
ผู้ประกอบการให้ ทราบถึงหลักการที่ดีในการจัดการสุขวิทยาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT
The research objectives was to evaluate food hygiene practices of food handlers situation
also to find the association of the factors that related to food hygiene practices of food handlers. This
study was cross sectional study. Sample groups were 606 food handlers in the Rangsit City
Municipality (RCM) area and five health and environmental division staff at the RCM office. The study
demonstrated that 72.3% of the samples not pass hygiene evaluation criteria for food practice of food
handlers. There were some behaviors of food handles which lead to food contaminated such as not
wearing a hat or net during on duty, wearing jewelry on fingers and nail polish. The factors which
related to food hygiene behavior were education level, personal attitudes, type of employment, job
characteristics and main responsibility of food handlers. Moreover, Monitoring and evaluation of food
hygiene practice of food handlers should have done continuously and relevant agencies should build
up an awareness and important of personal hygiene practices in food handlers.
Key words: food sanitation, Food handler
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คานา
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยได้ เปลี่ยนแปลงไปจากที่
เคยปรุ งอาหารรับประทานกันเองในครัวเรื อนเปลี่ยนมาเป็ นการบริ โภคอาหารนอกบ้ านร้ อยละ 57.64 รวมทังมี
้
การซื ้ออาหารปรุ งสาเร็ จและอาหารพร้ อมรับประทาน จากร้ านอาหารและแผงลอยจาหน่ายอาหารมารับประทาน
คิดเป็ นร้ อยละ 42.35 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) ทาให้ เกิดธุรกิจด้ านสถานที่จาหน่ายอาหารเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็ วจากเดิมในปี พ.ศ. 2542 ที่มีจานวนเพียง 75,737 แห่ง เพิ่มเป็ น 144,550 แห่ง ในปี พ.ศ. 2557 มี อตั รา
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.4 และพบว่ามีสถานประกอบการด้ านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste) ร้ อยละ 87.16 (สานักสุขาภิ บาลอาหารและน ้า, 2558) ซึ่งแม้ ว่าสถานประกอบการ
ด้ านอาหารจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานจานวนมาก แต่โรคที่เกิดจากอาหารและน ้าเป็ นสื่อยังคงพบอยู่ ตามข้ อมูลจาก
รายงานการเฝ้ าระวัง ทางระบาดวิ ท ยาประจ าสั ป ดาห์ ข องส านัก ระบาดวิ ท ยา กร มควบคุ ม โรค (Weekly
Epidemiological Surveillance Report: WESR) ได้ ถูกนามารวบรวม เรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ข้ อมูลที่เน้ นเฝ้ า
ระวัง เฉพาะโรคที่เกิ ดจากอาหารและน า้ เป็ นสื่ อ (food borne disease) โดยส านักสุ ข าภิ บาลอาหารและน า้
(สานักสุขาภิ บาลอาหารและน ้า, 2556) พบสถานการณ์ โรคที่เกิดจากอาหารและน ้าเป็ นสื่ อที่พบบ่อยในปี พ.ศ.
2553-2557 คื อ อหิ ว าตกโรค (cholera) พบอัต ราป่ วยที่ ล ดลง โรคอุ จ จาระร่ ว งรุ น แรง/เฉี ย บพลั น (acute
diarrhea) พบว่ามีอตั ราป่ วยเพิ่มขึ ้นและลดลงสลับกันในแต่ละปี แต่โรคอาหารเป็ นพิษ (food poisoning) มีอตั รา
ป่ วยเพิ่มขึ ้นทุกปี
เทศบาลนครรัง สิ ต เป็ นเทศบาลนครที่ มี พืน้ ที่อ ยู่ใ นจัง หวัดเขตปริ มณฑลซึ่ง มี พืน้ ที่ ติดต่ อ กับ
กรุ งเทพมหานคร และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้ านหมูบ่ ้ านจัดสรร กิจการค้ า การบริ การ โรงงานอุตสาหกรรม
รวมทังการหลั
้
่งไหลเข้ ามาทางานอย่างต่อเนื่อ งของแรงงานในภาคต่างๆ เมื่อ มีคนจานวนมากเข้ ามาในพื ้นที่
ปั จจัย 4 ที่สาคัญ นัน่ คือ อาหารจึงเป็ นที่ต้องการมากขึ ้น จึงทาให้ เทศบาลนครรังสิตมีร้านอาหารและแผงลอย
จาหน่ายอาหารมีจานวนเพิ่มขึน้ และจากข้ อมูลด้ านสาธารณสุขและการอนามัย ของเทศบาลนครรังสิ ต พบว่า
โรคที่เกิดจากอาหารและน า้ เป็ นสื่ อ ติด 1 ใน 10 โรคที่ผ้ ู ป่วยเข้ ามารั บการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆในพืน้ ที่
เทศบาลนครรังสิ ต ติดต่อกันหลายปี (สานักงานเทศบาลนครรังสิต, 2560) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา
พบว่า การปฏิบตั ิตวั ของผู้สมั ผัสอาหารบางส่วนยังไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิตวั ได้ ตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล ซึง่ ผู้
สัมผัสอาหารที่เกี่ยวข้ องกับอาหารตังแต่
้ การปรุ งประกอบและการนาอาหารมาให้ ผ้ ูบริ โภค คือผู้ปรุ ง และผู้เสิร์ฟ
ดังนัน้ ถ้ าผู้ปรุ ง ผู้เสิ ร์ฟ สามารถปฏิ บตั ิตวั ได้ ถูกต้ องตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้
สัมผัสอาหารได้ อย่างถูกต้ องก็สามารถลดโรคที่เกิดจากอาหารและน ้าเป็ นสื่อได้
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาหาปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วน
บุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สัมผัส อาหาร ซึ่งสามารถเกิดขึน้ ได้ จากหลายๆปั จจัย ผู้วิ จยั จึงได้ ประยุกต์
การใช้ กรอบแนวคิ ด ตามแบบของ PRECEDE–PROCEED Framework ของกรี น และครู เ ตอร์ (Green &
Kreuter,2008) (สุรีย์พนั ธุ์ วรพงศธร, 2558) ซึง่ เป็ นการศึกษาถึงสาเหตุปัจจัยต่างๆ หลายๆปั จจัย โดยไม่ใช่เกิด
จากปั จจัยใดปั จจัยหนึ่งโดยเฉพาะหรื อ สหปั จจัย โดยผู้วิจยั ได้ นาขัน้ ตอนที่ 3 มาประยุกต์ใช้ ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์
หาปั จจัยที่เป็ นสาเหตุ ข องการกระทานัน้ ๆ ในการศึกษานี ศ้ ึกษาประเด็ นการได้ รับ การสอนงาน การตรวจ/
การแนะนาของเจ้ าหน้ าที่ ซึง่ ผู้วิจยั สนใจและคาดว่าปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อการปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วน
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บุคคลด้ า นสุข าภิ บาลอาหารของผู้สัมผัส อาหาร และนาปั จจัยดังกล่ าวมาเป็ นข้ อ มูลในการวางแผนและเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการส่งเสริ มพฤติกรรมสุขวิทยาส่วนบุคคลในผู้สัมผัสอาหารได้ อย่างเหมาะสมใน
อนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
รู ปแบบการศึกษา เป็ นการศึกษาเชิง วิเคราะห์ภ าคตัดขวาง (analytical cross sectional study) ซึ่ง
ศึกษาการปฏิบตั ิตวั ตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหารและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
ตามทฤษฎี PRECEDE-PROCEED Model ของผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหารโดยใช้ แบบเก็บข้ อมูลที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเอง
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 611 คน ประกอบด้ วย ผู้สัมผัสอาหารในสถานที่จาหน่ายอาหารในเขตเทศบาล
นครรังสิ ต จานวน 606 คน ผู้บริ ห ารและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิ บัติงานด้ านสุ ขาภิ บาลอาหารในสานักงานนครรังสิ ต
จานวน 5 คน
วิธีการเก็ บข้ อมูล ดาเนินการโดยใช้ แบบสอบถามกับผู้สัมผัสอาหาร ในเรื่ องข้ อมูลทัว่ ไปของผู้สัมผัส
อาหารที่ตอบแบบสอบถาม และปั จจัยต่า งๆที่เกี่ยวข้ องกับ สุ ขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุ ขาภิ บาลอาหารและใช้
การสัง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (non-participant observation) โดยใช้ แ บบสัง เกต ในส่ ว นของผู้ บริ ห ารและ
เจ้ าหน้ าที่ของสานักงานเทศบาลนครรังสิตใช้ การสัมภาษณ์
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ กษา เป็ นการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ขึ น้ โดยการผ่ า นความเห็ น ของผู้ เชี่ ย วชาญ
ประกอบด้ วย แบบสอบถามผู้สัมผัสอาหาร แบบสัมภาษณ์ ของหน่วยงาน แบบสังเกตการปฏิ บตั ิตวั ตามหลัก
สุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหาร
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้ อมูลทัว่ ไป วิเคราะห์โดยใช้ สถิติพรรณนา โดยการนาเสนอข้ อมูลด้ วยการหาค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเกต นาเสนอข้ อมูลแบบบรรยาย ข้ อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ หน่วยงาน นาข้ อมูลมารวบรวมและนาเสนอข้ อมูลแบบบรรยาย (descriptive) การวิเคราะห์
ข้ อมูลด้ านปั จจัยต่างๆที่มีความสัมพันธ์ กบั สุขาภิบาลอาหาร วิเคราะห์ด้วยสถิติไคร์ สแควร์ (chi-square test)

ผล
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ประเมินผลครัง้ นี ้เก็บข้ อมูลในผู้สัมผัสอาหารที่อยู่ในสถานที่จาหน่ายอาหารที่จาหน่ายในเขต
เทศบาลนครรังสิ ต จานวน 606 คน เป็ นเพศหญิ ง จานวน 398 คน (ร้ อยละ 65.7) เพศชาย จานวน 208 คน
(ร้ อยละ 34.3) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 ปี - 30 ปี (ร้ อยละ 37.2) รองลงมา อายุระหว่าง 31 ปี - 40 ปี (ร้ อยละ
27.7) และจบการศึกษาในระดับ ปวช./ปวส. มากที่สุ ด ร้ อยละ 25.0 และเจ้ าของสถานที่จาหน่า ยอาหารเอง
จานวน 296 คน (ร้ อยละ 49.0) ระยะเวลาทางานที่สถานที่จาหน่ายอาหารแห่งนี ้ ประมาณ 1-5 ปี ร้ อยละ 36.5
เช่นเดียวกันกับระยะเวลาที่ผ้ ู สัมผัส อาหาร (n=592 คน) ได้ ทางานเกี่ยวกับการจาหน่ายอาหารมาก่อนแล้ ว
ประมาณ 1-5 ปี ร้ อยละ 36.5 ผู้สมั ผัสอาหารส่วนใหญ่ถูกจ้ างงานแบบรายวัน ร้ อยละ 43.5 หน้ าที่ของผู้สมั ผัส
อาหารที่ทาในสถานประกอบการ(n=606 คน) คือ ผู้ปรุ งอาหารเพียงอย่างเดียว 341 คน (ร้ อยละ 56.3) ผู้เสิ ร์ฟ
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อาหารเพียงอย่างเดียว 155 คน (ร้ อยละ 25.6) ทาหน้ าที่ทงผู
ั ้ ้ ปรุ งและผู้เสิ ร์ฟ 110 คน (ร้ อยละ 18.2) ส่วนใหญ่
ร้ อยละ 71.4 (427 คน) ไม่ได้ รับการอบรมด้ านสุขาภิ บาลอาหาร ส่วนผู้สัมผัสอาหารที่ได้ รับการอบรมหลักสูตร
ผู้สัมผัส อาหาร จานวน 171 คน (ร้ อ ยละ 28.6) ผู้สัมผัสอาหารยังได้ รับการสอนงานด้ านการปฏิ บตั ิ ตามหลัก
สุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหาร จานวน 277 คน (ร้ อยละ 46.5) และจากการส ารวจพบว่าผู้ สัมผัส
อาหารร้ อยละ 60.4 แจ้ งว่ามีเจ้ าหน้ าที่เทศบาลเข้ ามาตรวจประเมินด้ านสุข าภิ บาลอาหารที่สถานที่จาหน่า ย
อาหาร และกิจกรรม/สื่อ/สิ่งสนับสนุนที่ได้ รับนี ้ผู้สมั ผัสอาหารเข้ าใจและสามารถปฏิบตั ิตวั ตามนี ้ได้ ร้ อยละ 78.8
การปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่ วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร
ผลการศึกษาพบว่า ผู้สัมผัสอาหารร้ อยละ 72.3 ไม่สามารถปฏิ บัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ าน
สุขาภิ บาลอาหาร ซึ่งการปฏิ บตั ิที่พบว่าเป็ นปั ญหาและไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ อย่างครบถ้ วนของผู้สัมผัสอาหาร
ได้ แก่ การไม่สวมหมวกหรื อเน็ทคลุมผม นอกจากนี ้ยังมีผ้ สู มั ผัสอาหารที่สวมใส่เครื่ องประดับที่นิ ้วมือ ข้ อมือ เล็ บ
ยาว ทาสีเล็บ เพื่อความสวยงาม
ปั จจัยที่สัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร
ได้ แก่ ปั จจัยทางส่วนบุคคลในเรื่ องระดับการศึกษา ปั จจัยนาในเรื่ องทัศนคติเกี่ยวกับด้ านการปฏิ บตั ิตามหลัก
สุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหาร ปั จจัยเสริ มในเรื่ องลักษณะการจ้ างงาน หน้ าที่หลัก
ที่ทาในสถานประกอบการ ปั จจัยเอื ้อด้ านการสอนงานในเรื่ องการทางานในสถานประกอบการ และการที่เข้ าใจ
และสามารถปฏิบตั ิตวั ตามสื่อ/สิ่ งสนับสนุนที่ได้ รับ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากการ
ขาดแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน หรื อมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่เอื ้อต่อการปฏิ บตั ิ หรื อผู้สัมผัสอาหารไม่เต็มใจที่จะ
กระทาพฤติกรรมนันๆ
้
Table 1 Food hygiene practices of food handlers situation (n = 606).
Food hygiene practices of food handlers situation
total
Pass
168
No pass
438

%
27.7
72.3

Table 2 Relationship between personal factors and personal hygiene practices in food
sanitation.
personal factors

Personal hygiene practices in food hygiene
of food handlers

Pass
total

Education (n= 603)
Did not study
Primary school
secondary school

%

No pass
total
%

P value
<0.001

2
13
32
51

25.0
10.7
28.3

6
109
81

75.0
89.3
76.7
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Personal hygiene practices in food hygiene
of food handlers

personal factors

Pass
total
19
64
36
2

High School
Level Vocational Certificate / Diploma
Undergraduate
Other

No pass
total
%
104
84.5
87
57.6
48
57.2
0
0

%
15.5
42.4
42.8
100

P value

Table 3 Attitudes of food handlers to personal hygiene practices in food hygiene of food
handlers. (n=606)
Attitude level
Very positive attitude
Positive attitude
Less positive attitude
total

Personal hygiene practices in food hygiene of food
handlers

Pass
total
1
163
4
168

No pass
%
50.0
29.4
8.2

total
1
392
45
438

%
50.0
70.6
91.8

P value
> 0.001

Table 4 Relationship between reinforcing factors to personal hygiene practices in food hygiene of
food handlers.
Personal hygiene practices in food
hygiene of food handlers
Reinforcing factors
P-value
Pass
No pass
Total
%
Total
%

Type of employment (n=480)
Daily
monthly
other

<0.001
44
80
6

33.8
61.5
4.6

165
93
91

47.1
26.6
26.3

main responsibility of food handlers
Chef
Waiter
Both

87
22
59

25.5
14.2
53.6

254
133
51

74.5
85.8
46.4

52

<0.01
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Table 5 Relationship between enabling factors to personal hygiene practices in food hygiene of food
handlers.
Personal hygiene practices in food
hygiene of food handlers

Enabling factors

Pass
total

Activity / media / support has been understood
and can be properly implemented
No
Yes

%

No pass
total
%

P value
<0.001

15
140

13.0
32.7

100
288

87.0
67.3

วิจารณ์
การวิจัยครัง้ นี ้ ได้ กาหนดสมมติฐานการวิ จยั คื อ ปั จจัยบุคคล ปั จจัยนา ปั จจัยเอื อ้ และปั จจัยเสริ ม
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กับ การปฏิ บัติ ต ามหลั ก สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลด้ านสุ ข าภิ บ าลอาหารของผู้ สั ม ผั ส อาหาร
ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยที่สมั พันธ์ กบั การปฏิบตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัส
อาหาร และบางปั จจัยไม่พบความสัมพันธ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
ปั จจัยทางด้ านคุณลักษณะประชากรของผู้สัมผัสอาหาร พบว่า ระดับการศึกษามี ความสัมพัน ธ์ กับ
การปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Calin Jianu (2014) ซึง่ ทาการศึกษาในประเทศโรมาเนีย พบว่า ความรู้ และความรู้ด้านสุขวิทยามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญกับระดับการศึกษา แต่ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของ วิชัย ชูจิต (2551) ที่ศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการปฏิ บตั ิตามมาตรฐานด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้ านอาหาร จังหวัดพังงา และ
พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ ตอ่ การปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหาร ใน
การศึกษาวิจยั นี ้ พบว่า ถึงแม้ ผ้ ูสมั ผัสอาหารจะมีระดับการศึกษาที่สูง แต่ยงั ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามหลักสุขวิทยา
ส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหารได้
ปั จจัยนา ด้ านความรู้ของผู้สัมผัสอาหาร พบว่าผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลนครรังสิ ตมีความรู้
ด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหารในระดับปานกลางถึงสูง แต่เมื่อนามาหาความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิ
ตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหาร พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กนั ถึงแม้ ผ้ สู มั ผัส
อาหารมีความรู้ในระดับปานกลาง-สูง แต่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหาร
ของผู้สัมผัสอาหาร สอดคล้ องกับการศึกษาของ มณฑกานต์ ยังมีสุข (2545) พบว่าความรู้ ตามหลักสุขาภิบาล
อาหารและการปฏิ บัติตัวตามหลักสุ ขาภิ บาลอาหารในด้ า นสุข วิ ทยาส่ วนบุคคลซึ่ง ประเมิ นจากแบบสัง เกต
มีความสัมพันธ์ กนั ทางลบ (r = -0.36) แม้ จะมีการเข้ ารับการอบรมของผู้สัมผัสอาหารก็ยงั พบว่าโรคที่เกิดจาก
อาหารและน ้าเป็ นสื่อยังไม่ลดลงเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิตวั ของผู้สมั ผัสอาหารและโดยสาเหตุอื่นๆ
ปั จจัยนา ด้ านทัศนคติ ของผู้ สัมผัสอาหาร พบว่าผู้ สัมผัสอาหารส่ วนใหญ่ มีทศั นคติอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อนามาหาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติ กับการปฏิบตั ิตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัส
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อาหารแล้ ว พบว่า มีความสัมพันธ์ กนั (p<0.01) ผู้สมั ผัสอาหารที่มีทศั นคติทางบวกสูงจะสามารถปฏิบตั ิตามหลัก
สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลด้ า นสุ ข าภิ บ าลอาหารของผู้ สั ม ผั ส อาหารได้ ถู ก ต้ อ ง ต่ า งจากผู้ ที่ มี ทัศ นคติ ต่ า กว่ า
ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของสมเกียรติ มณี ผ่อง (2555) พบว่า ผู้สัมผัสอาหารมีทศั นคติที่ดีคือการที่ผ้ ูสัมผัส
อาหารที่มีสุขวิทยาส่วนบุคคลดี ทาให้ อาหารที่ปรุ งมีความสะอาดปลอดภัย
ปั จจัยเอื ้อ ด้ านการจัดให้ มีการอบรมผู้สมั ผัสอาหาร พบว่า ผู้สมั ผัสอาหารส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้ ารับการ
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสาหรับผู้สมั ผัสอาหาร อาจเป็ นเพราะผู้สมั ผัสอาหารทีเ่ ข้ ามาทางานส่วนใหญ่
เป็ นลูกจ้ างรายวัน และผู้สมั ผัสอาหารที่เข้ ารับการอบรมส่ วนใหญ่จะเข้ ารับการอบรมหลักสูตร 6 ชัว่ โมง ซึง่ ทาง
สานักงานเทศบาลนครรังสิ ตให้ ความสาคัญ นโยบายด้ านสุขาภิ บาลอาหาร โดยมีนโยบายเกี่ยวกับสุขาภิ บาล
อาหาร กาหนดไว้ เป็ นนโยบายด้ านการส่งเสริ มคุณภาพชีวิต ด้ วยการส่งเสริ ม สนับสนุนงานอาหารปลอดภัยและ
ผลิ ตภัณฑ์ สุขภาพ และได้ กาหนดวิสัยทัศน์คือ “เทศบาลนครรังสิ ตเป็ นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2562” และมี
การดาเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้ แก่ผ้ ูประกอบการร้ านจาหน่ายอาหาร ผู้ค้าแผงลอย ผู้สัมผัสอาหาร
ตลาด อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยจัดอบรมกับผู้สัมผัสอาหารไม่ซ ้าคน และมีการทบทวนความรู้ 3 ปี ครัง้ สาหรับผู้ที่
ผ่านการอบรมมาแล้ ว แต่ถึงกระนันผู
้ ้ สัมผัสอาหารก็ยงั ปฏิ บตั ิตวั ไม่ผ่านการปฏิบตั ิตามหลัก สุขวิทยาส่วนบุคคล
ด้ านสุขาภิ บาลอาหารของผู้สมั ผัสอาหารส่วนสื่ อที่ผ้ ูสมั ผัสอาหารได้ รับมากที่สุดคือ เอกสารให้ ความรู้ โดยทาง
สานักงานเทศบาลนครรังสิตได้ มีการสนับสนุนสื่ อที่ใช้ ในการให้ ความรู้ เช่น แผ่นพับ คูม่ ือ ไวนิลประชาสัมพันธ์
ป้ายโรลอัพ ป้ายเอ็กสแตน หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เสียงตามสายรายการคุยกันเช้ านี ้ที่รังสิต และวีดีทศั น์โดยมีทงที
ั้ ่
เทศบาลดาเนินการเองและได้ รับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นด้ วย
ปั จจัยเสริ ม ผู้สมั ผัสอาหารส่วนใหญ่เป็ นลักษณะการจ้ างรายวัน ซึง่ ก็อาจจะทาให้ ไม่ได้ รับการสอน
งานจากนายจ้ าง/เพื่อนร่วมงาน อาศัยเรี ยนรู้และสังเกต และรับฟั งจากเจ้ าหน้ าที่ที่เข้ าไปตรวจประเมินร้ านอาหาร
ประมาณปี ละ 1-2 ครัง้ และมีชมรมผู้ประกอบการค้ าอาหารของเทศบาลนครรังสิตช่วยแวะเวียนตรวจเยี่ย มเป็ น
ระยะๆ แต่การปฏิ บตั ิ ตวั ของผู้สัมผัสอาหารยังไม่ส ามารถปฏิ บตั ิตามหลัก สุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิ บาล
อาหารของผู้สมั ผัสอาหาร แสดงว่าการที่มีเจ้ าหน้ าที่เข้ ามาตรวจประเมินในสถานประกอบการกับการปฏิบตั ิตาม
หลักสุข วิทยาส่ว นบุคคลด้ านสุ ขาภิ บาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร ไม่ เกี่ยวข้ องกันในการศึกษานี ้ ซึ่งต่างจาก
การศึกษาของ นฤมล วีระพันธ์ (2550) ที่กล่าวว่า การมีหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องให้ คาแนะนา จะส่งผล
ต่อการได้ มาตรฐานของร้ านอาหาร (P<0.01) กล่าวคือ หากเจ้ าของหรื อผู้บริ หารจัดการของร้ านอาหารได้ รับ
คาแนะนาจากหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้ อง มีความน่าจะเป็ นที่ร้านอาหารจะได้ มาตรฐานถึง 5.5 เท่า ซึ่ง
สอดคล้ องกับทางเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานเทศบาลนครรังสิ ตที่ได้ ให้ ข้อคิดเห็นในเรื่ องนี ้ว่า “เป็ นเพราะผู้สัมผัส
อาหารขาดความตระหนักถึงภัยที่เกิดจากที่มีสุขวิทยาที่ไม่ดี ไม่เห็นความสาคัญ มีการแข่งขันในทางธุรกิจ จนทา
ให้ ผ้ สู มั ผัสอาหารมองข้ ามความปลอดภัยของอาหารแต่กลับมุง่ ที่รายได้ เป็ นหลัก”

สรุป
การอบรมให้ ความรู้ แก่ผ้ ูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรสุขาภิ บาลอาหาร ควรเพิ่มการสร้ างจิตสานึกและ
สร้ างความตระหนักถึงผลเสียต่อการไม่ปฏิบตั ิตนให้ ถกู ตามสุขวิทยาส่วนบุคคลด้ านสุขาภิบาลอาหารของผู้สมั ผัส
อาหาร หรื อควรเน้ นในเรื่ องที่ผ้ สู มั ผัสอาหารปฏิบตั ิตนผิ ดให้ ชดั เจน รวมถึงผลเสียของการปฏิบตั ิตนที่ผิดหลักสุข
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วิทยาส่ ว นบุคคล เช่น ถ้ าผู้ สัมผัส อาหารที่ไม่สบายเป็ นหวัด หรื อ ท้ อ งเสี ย ควรหยุดงานให้ หายจากการป่ วย
เสียก่อน เพื่อจะได้ ไม่แพร่เชื ้อโรคแก่ผ้ บู ริ โภค การแต่งกายของผู้สมั ผัสอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื ้อนลงสู่อาหาร
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การพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ด้ วยการจัดการเรียนรู้แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการโต้ แย้ ง ในเนือ้ หาของแข็ง ของเหลว แก๊ ส
The Development of Grade-11 Students’ Scientific Arguments through Model-based Learning
with Argumentation in the Topic of Solids Liquids and Gases
วราภา สุสิงห์ รัตน์ 1* ชาตรี ฝ่ ายคาตา1 และสุธาสินี กิติยาการ2
Warapa Susingrat1*, Chatree Faikhamta1 and Sutasinee Kityakarn2

บทคัดย่ อ
การวิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี
้ ยนครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการโต้ แย้ ง ในเนื ้อหาเรื่ อง
ของแข็ ง ของเหลว แก๊ ส เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดทักษะการโต้ แย้ ง เรื่ องของแข็ ง ของเหลว แก๊ ส โดยทา
การวัดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แบบวัดประกอบด้ วยเป็ นข้ อ คาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ ได้ ข้อ มูลเชิง ลึก โดยให้
นักเรี ยนวาดภาพ เขี ยนอธิ บายและโน้ มน้ าวเหตุผลรวมทังสิ
้ น้ 2 สถานการณ์ ซึ่งครอบคลุมเนื ้อหาหลัก ได้ แก่
สมบัติของของแข็ง ของเหลว แก๊ ส และการเปลี่ ยนแปลงสถานะ วิเคราะห์แนวคิดของข้ อมูลโดยการอ่านอย่าง
ละเอียดตีความหมายและให้ ความหมายกับข้ อมูล ซึง่ จัดกลุ่มทักษะการโต้ แย้ งตามแนวคิดของ Lin and Mintzes
(2010) ผลการวิจยั พบว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่วนใหญ่มกั แสดงทักษะการโต้ แย้ งในรู ปแบบง่าย ๆ และมีปัจจัยของ
อารมณ์ความรู้สึกเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับประเด็นการโต้ แย้ ง เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการจัดการเรี ยนรู้แบบจาลอง
เป็ นฐานร่วมกับการโต้ แย้ ง นักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งที่สมบูรณ์และค่อนข้ างสมบูรณ์เพิ่มมากขึ ้น เรื่ องของสมบัติ
ของแข็ ง ของเหลว แก๊ ส ร้ อยละ 16 และ 52 ตามลาดับและเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงสถานะ ร้ อยละ 27 และ 42
ตามลาดับ รู ปแบบทักษะโต้ แย้ งมีความซับซ้ อนและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ ้น ทังใน
้ 2 แนวคิด องค์ประกอบ
ของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสร้ างคาอธิ บาย และความสามารถโน้ มน้ าวใจทางวิทยาศาสตร์

ABSTRACT
The propose of this classroom action research was to develop grade-11 students’ scientific
arguments through Model-based Learning with Argumentation (MBLA) in the topic of solids liquids and
gases. Data were collected by argumentation skill questionnaire (ASQ). The questionnaire consisted
of pre-post open-ended questions for prompting students to draw pictures and write the description
about the states of matter, and states of change. Data were analyzed inductively in order to come up
with categories based on the work of Lin and Mintzes (2010). The findings indicated that prior to MBLA,
the students’ argumentation skill was simple and used their emotion to make some decisions. Then
after MBLA learning, they improved their argumentation skill of states of matter that 16 and 52
percentage and states of change topic that 27 and 42 percentage, respectively. Their skills were more
complex in terms of scientific explanation and scientific persuasion.
Key Words: scientific argument, model-based learning with argumentation, solid liquid and gas
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คานา
ฉันเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ที่ได้ รับผิ ดชอบหน้ า ที่ในการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชาเคมีใ ห้ กับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
2 กรุ ง เทพมหานคร เมื่อ ได้ ทดลองสอนในเรื่ อ งเกี่ ยวกับการเปรี ยบเทียบมวลโดยใช้ ว ัตถุหลาย ๆ ชิน้ ในการ
เปรี ยบเทียบเพื่อให้ นกั เรี ยนค้ นหาวิธีการในหามวลที่ใช้ เป็ นตัวมาตรฐาน แนวความคิดที่ถกู ต้ องคือ อาจใช้ วิธีการ
เปรี ยบเทียบจากของสองสิ่งจากความรู้สึกหรื อการทาคานเหมือนตาชัง่ แล้ วนาวัตถุทงสองชิ
ั้
้นวางพร้ อมกันเพือ่ หา
ว่าวัตถุไหนมีมวลมากกว่า แต่นกั เรี ยนกลับตอบว่า “ให้ใช้หลักการของอาร์ คิมิดีส (Archimedes) โดยนาวัตถุทีละ
ชิ้ นไปใส่ ในอ่ างน้ า เพื ่อดูปริ มาณน้ าที ่ล้นคื อมวลของวัตถุ วัตถุใดน้ าล้ นมามากก็ จะมี มวลมาก” ซึ่งเมื่อได้ ฟัง
คาตอบของนักเรี ยนทาให้ ทราบว่า นักเรี ยนมี แ บบจาลองทางความคิ ดที่คาดเคลื่ อ นเนื่อ งจากหลักการของ
อาร์ คิมิดีสเป็ นการหาปริ มาตรไม่ใช่วิธีการหามวล หรื อเมื่อถามคาถามนักเรี ยนเพื่อให้ นกั เรี ยนแสดงความคิ ดเห็น
ในชันเรี
้ ยน นักเรี ยนส่วนใหญ่จะไม่กล้ าที่จะแสดงความคิดเห็น หรื อเมื่อเพื่อนแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ออกไปนักเรี ยนในห้ องก็จะไม่กล้ าแสดงความคิดเห็นโต้ แย้ งเพื่อน แต่เมื่อหมดคาบเรี ยบก็มกั จะมาถามต่อว่า “ที่
เพื่อนพูดมันไม่ถกู ต้ องเป็ นแบบนี ้…” เมื่อนักเรี ยนถามลักษณะนี ้จึงถามกลับไปว่า “ทาไมไม่แย้ งเพื่อนไปในขณะ
เพื่อนนาเสนอ” นักเรี ยนก็มกั จะตอบหนูไม่กล้ า หรื อหนูไม่มนั ใจว่ามันจะใช่หรื อเปล่า ” ทาให้ เห็นว่านักเรี ยนไม่กล้ า
แสดงความคิดเห็นในชันเรี
้ ยน เมื่อผู้วิจยั ถามนักเรี ยนมักจะเป็ นนักเรี ยนคนเดิม ๆ ที่ตอบ หรื อเมื่อถามคาถามเพื่อ
ต้ องการหาเหตุผลว่าทาไมถึงตอบแบบนี ้ “นักเรี ยนมักตอบว่า เดา” แสดงว่านักเรี ยนสามารถตอบได้ ถกู ต้ องแต่ยงั
ไม่มีความมัน่ ใจในการนาหลักฐานมาสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตนเอง จึงจะเห็นได้ วา่ การจะพัฒนาทังสองส่
้
วน
ของการเรี ยนวิชาเคมีมีความหมายอย่างยิ่งเพื่อให้ นกั เรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ องและเพิ่มทักษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ ในการจัดการเรี ยนรู้การพัฒนาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนสามารถพัฒนา
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในคราวเดียวกันได้ เลย
จากปั ญหาดังกล่าว ฉันได้ มาทบทวนตนเองและศึกษาเอกสารวิชาการ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนต้ องมีปฏิสมั พันธ์ กบั ชีวิตประจาวันจะทาให้ การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน เป็ นไปอย่างมีความหมายโดยผ่านการ
มีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ (Scientific argumentation) กล่าวคือ กระบวนการหนึ่งที่
เกิดขึน้ ในการสื บเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ชาตรี ฝ่ ายคาตา, 2559) ซึ่งเป็ นส่วนที่ให้ นกั เรี ยนได้ สร้ างข้ อ
โต้ แย้ งเพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนพื ้นฐานของเหตุผล จึงเป็ นกิจกรรมหรื อการแสดงออกที่ส่งเสริ ม
ให้ เกิดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนันยั
้ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างคาถามที่มีความหมาย การโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ จึงมีความโดดเด่นในการพัฒนาทักษะการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning)
และการให้ เ หตุผ ลอย่ า งไม่เ ป็ นทางการ (Informal reasoning) ส่ ง เสริ ม ความเข้ าใจแนวคิ ด (Conceptual
understanding) และสมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิ ปรายด้ วยการโต้ แย้ งอย่างมีเหตุผล ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
เพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ พยานเป็ นสาคัญ (Mendonca and Justi, 2014)
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ฉันพยามนาแนวคิดเรื่ องการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ มาผนวกกับการจัดการเรี ยนรู้เคมีของฉัน ซึง่ ฉันต้ อง
รับผิดชอบสอนเนื ้อหาเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส แต่ฉนั ก็พบปั ญหาอีกว่าเนื ้อหาบางส่วนต้ องอาศัยความรู้ เดิม
เพื่อนาไปคิดหาเหตุผลเชื่อมโยงกับความรู้ ใหม่ เช่น แนวคิดเรื่ อง ชนิดของผลึก ซึ่งต้ องเชื่อมโยงความรู้ เดิมเรื่ อง
พันธะเคมี เนื ้อหาบางส่วนเป็ นนามธรรม ยากต่อการทาความเข้ าใจ เช่น นักเรี ยนประสบปั ญหาในการคิดเชิง
เหตุผลเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของเหลวกับความสามารถในการ
กลายเป็ นไอ ความดันไอของของเหลวและจุดเดือดของของเหลว เนื ้อหาบางส่วนผสมทังหลั
้ กการ กฎ นาไปสู่ จาก
ทักษะการคานวณ เช่น ความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาตร ความดัน อุณหภูมิ จานวนโมลของแก๊ ส การแพร่และอัตรา
การแพร่ผ่านของแก๊ ส รวมทังไม่
้ สามารถนาความรู้ไปแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน และผลการศึกษาแนวคิดก่อน
เรี ยนเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดย่อย เช่น แนวคิดเรื่ อง กฎรวมแก๊ ส นักเรี ยน
เข้ าใจว่าลูกโป่ งสวรรค์ไม่สามารถลอยออกไปนอกโลกได้ เนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (วิทยากร บะคะ, 2554) ใน
เรื่ องของพลังงานความร้ อนและการเปลี่ยนสถานะของสาร นักเรี ยนจานวนมากเชื่อว่า จุดเดือด จุดหลอมเหลว
การแข็งตัว จะมีความสัมพันธ์ กนั เฉพาะน ้าเท่านัน้ (Hapkiewicz, 2991) นักเรี ยนเชื่อว่าอุณหภูมิของสสารขณะที่
กาลังเปลี่ ยนสถานะมีค่าเปลี่ ยนแปลงได้ นักเรี ยนมีแนวความคิ ดเกี่ยวกับ “ความเย็น” ซึ่งวัตถุสามารถถ่ายเท
ความเย็นให้ กนั ได้ และการระเหยสามารถทาให้ สสารสูญหายไปได้ (Boyer and Rogers, 1002) เป็ นต้ น
จากปั ญหาและความสาคัญที่กล่ าวมาข้ า งต้ นปั ญหาการขาดทักษะการโต้ แ ย้ ง และการเกิดแนวคิ ด
ทางเลือกของนักเรี ยนในการสังเกตการณ์สอน ฉันต้ องการพัฒนานักเรี ยนของฉันและพัฒนาวิธีการสอนของฉัน
เพื่อ ส่ ง เสริ มให้ นักเรี ยนพัฒ นาทักษะการโต้ แ ย้ ง ทางวิทยาศาสตร์ ฉันจึง พยายามค้ น หาวิธี การที่จะมาช่ว ย
แก้ ปัญหาและพัฒนานักเรี ยนในประเด็นดังกล่าว มีงานวิจยั บางส่วนที่ทาให้ ฉนั ได้ แนวคิดมาใช้ เช่น งานวิจยั ของ
Mendonca and Justi (2014) ที่ พ บว่ า การโต้ แย้ ง ทางมี ค วามส าคัญ ในกระบวนการสร้ างแบบจ าลอง
(Modelling) และส่งเสริ มการโต้ แย้ ง เช่น ขันตอนการทดสอบและประเมิ
้
นแบบจาลองที่สร้ างขึ ้น โดยการนาไป
ทดลองใช้ และประเมิ นดูว่า แบบจาลองที่นกั เรี ยนสร้ า งสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ ที่ ศึกษาได้ หรื อ ไม่ ถ้ า
แบบจาลองได้ รับการปฏิเสธจะต้ องทาการวิพากษ์ กนั เพื่อปรับปรุ งแบบจาลองให้ ถกู ต้ อง (Clement, 2008) จึงจะ
เห็น ได้ ว่ า การโต้ แ ย้ ง มี ความส าคัญ ต่อ ท าให้ แ บบจาลองสมบูร ณ์ มากยิ่ ง ขึ น้ ภายใต้ หลั กฐานและเหตุผ ลที่
สมเหตุส มผล (Giere, 2001) แม้ ยัง ไม่ค่อ ยพบงานวิ จัยที่ทาการศึกษาโดยใช้ รู ปแบบของการจัดการเรี ยนรู้
แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ถึงแนวทางที่เหมาะสม ดังนันจึ
้ งมีความสนใจที่จะจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐาน (Model-based learning) ร่วมกับการโต้ แย้ ง ประกอบกับการวิเคราะห์งานวิจยั
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ฉันพบว่างานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ใน
บริ บทของประเทศไทยยัง มี การศึกษาน้ อ ย ฉันจึง มี ความสนใจที่จะศึกษาการมี ปฏิ สัมพันธ์ การโต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบจาลองเป็ นฐานร่วมกับการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์
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วิธีวจิ ัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้ องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งใน
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุ งเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน
1 ห้ องเรี ยน มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
29 คน เป็ นนักเรี ยน ชาย 11 คน หญิ ง 18 คน โดยเป็ นห้ องเรี ยนที่ผ้ ูวิจ ัย
รับผิ ดชอบสอน ได้ มาจากการเลื อกแบบจาเพาะเจาะจง เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นบริ บ ทที่ แ ตกต่ า งจากงานวิ จัย อื่ น ๆ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ ท าการศึ ก ษากับ ห้ อ งเรี ย นปกติ ที่ ค ละ
ความสามารถ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลือกทาการศึกษากับกลุ่มนักเรี ยนห้ องเรี ยนพิเศษที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับดี
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ใ นการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ของแข็ ง
ของเหลว และแก๊ ส ซึ่งเป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ดที่ให้ นกั เรี ยนวาดภาพ เลือกข้ อคาตอบและเขี ยนบรรยายพร้ อม
อธิ บายเหตุผลประกอบกันรวมทังสิ
้ น้ 2 ข้ อ ซึง่ ครบคลุมเนื ้อหาเรื่ องของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส ได้ แก่ สมบัติของ
ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส และการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ คือ ความสามารถที่จะพยามยามยืนยันข้ อกล่าวอ้ างบนพื ้นฐานของความ
เป็ นเหตุเป็ นผล หลักฐานและการโน้ มน้ าวใจผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ประกอบไปด้ วย 2 ประเด็นได้ แก่ ความสามารถ
ในการสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ (วัดองค์ประกอบภายใน 3 องค์ประกอบคือ 1) ข้ อกล่าวอ้ าง (claim) 2)
การให้ เหตุผ ล (warrant) และ 3) หลักฐานสนับสนุน (evidence)) ประเด็ นที่ 2 ความสามารถในการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ หรื อ โต้ แย้ งเพื่อ โน้ มน้ าวใจผู้อื่น (วัดองค์ประกอบภายใน 2 องค์ ประกอบคือ 1) ข้ อ โต้ แย้ งที่ต่า ง
ออกไป (Counter argument) 2) การให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แ ย้ งกลับ (supportive argument)) จากนันจึ
้ ง
สร้ างแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยวัดตามองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ ข้ อคาถามสร้ างโดย
การจาลองสถานการณ์ โดยศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทักษะการโต้ แย้ งและแนวคิดทางเลือกของนักเรี ยน
ในเรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส แล้ วนามาปรับสู่การพัฒนาข้ อคาถามที่ใช้ ในงานวิจยั ซึ่งคาถามฉันสร้ างขึน้ เอง
และตรวจสอบเนื ้อหาให้ สอดคล้ องตามหลักสูตรสถานศึกษาและอ้ างอิงตามสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) และตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สสวท., 2556)
ศึกษาผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง แล้ วจึงสร้ างเป็ นข้ อ คาถามในลักษณะคาถามปลายเปิ ด ให้ เ ลื อก วาดรู ปและ
อธิ บาย
จากนันฉั
้ นได้ นาแบบวัดที่สร้ างขึ ้นไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วยนักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา
3 ท่านและครู ผ้ ูสอนวิชาเคมี 1 ท่าน เพื่อประเมินข้ อคาถามกับกรอบแนวคิดที่ต้องการวัด ความเหมาะสมของ
ตัวเลือก รวมถึงความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ และการสื่อความหมายของคา จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแบบวัดมาปรับปรุ ง
ตามคาแนะนาทังด้
้ านภาษา การลวงของตัวเลือก การปรับรู ปประโยคเพื่อให้ เข้ าใจง่ายสื่อความหมาย อีกครังแล้
้ ว
จึงนาแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งไปเก็บข้ อมูล
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฉันนาคาตอบที่ได้ จากแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ของแข็ ง ของเหลว และแก๊ ส มา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเริ่ มฉันวิเคราะห์คาตอบเป็ นรายข้ อโดยอ่านคาตอบของนักเรี ยนอย่างละเอียด ซึ่ง
พิจารณาทังตั
้ วเลือก ภาพที่วาด การเติมคาและคาอธิ บายในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบไปด้ วย 2 ประเด็นได้ แก่
ความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ (วัดองค์ประกอบภายใน 3 องค์ประกอบคือ 1) ข้ อกล่าว
อ้ าง 2) การให้ เหตุผล 3) หลักฐานสนับสนุน) ประเด็นที่ 2 ความสามารถในการอธิ บายปรากฏการณ์ หรื อโต้ แย้ ง
เพื่อโน้ มน้ า วใจผู้ อื่น (วัดองค์ประกอบภายใน 2 องค์ประกอบคื อ 1) ข้ อโต้ แย้ งที่ต่างออกไป 2) การให้ เ หตุผ ล
สนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ ) จากนันน
้ าคาตอบมาจัดกลุ่มทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็ น 5
กลุ่ม ซึง่ ประยุกต์มาจาก Lin and Mintzes (2010) และ อนุพงศ์ ไพรศรี (2559) ดังนี ้ 1) ทักษะการโต้ แย้ งสมบูรณ์
(Complete argumentation skill, CAS) 2) ทักษะการโต้ แย้ งค่อนข้ างสมบูรณ์ (Rather complete argumentation
skill, RCAS) 3) ทักษะการโต้ แ ย้ ง ไม่ส มบูร ณ์ (Incomplete argumentation skill, IAS) 4) ไม่ ค่อ ยมี ทักษะการ
โต้ แย้ ง (Flawed argumentation skill, FAS) และ 5) ไม่มีทกั ษะการโต้ แย้ ง (No argumentation skill, NAS)
เมื่อจัดกลุ่มเสร็ จแล้ วได้ ทาการตรวจสอบคาตอบและการจัดกลุ่มซ ้าอีกครัง้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของการแบ่งเข้ ากลุ่มให้ สอดคล้ องกัน และผู้วิจยั ได้ หาความถี่และรายงานผลโดยใช้ ค่าร้ อยละเพื่ อแสดงจานวน
ข้ อมูลของนักเรี ยนที่ทกั ษะการโต้ แย้ งกลุ่มต่าง ๆ

ผลการวิจยั
จากผลการวิเคราะห์ทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนในเรื่ องของแข็ ง ของเหลว และแก๊ ส
ในประเด็นของ สมบัติของของแข็ง ของเหลว แก๊ ส การเปลี่ ยนแปลงสถานะ พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งที่
สมบูรณ์ และค่อนข้ างสมบูรณ์ เพิ่มมากขึน้ เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู้ด้วยแบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการโต้ แย้ ง
แสดงดังตารางที่ 1 เพื่อความเข้ าใจที่ชดั เจนและขยายใจความในแต่ละประเด็น ฉันขอนาเสนอตามลาดับดังนี ้
Table 1 Number and percentages of students’ argumentation skill on solids liquids and gases (N=29)
Main Topics

Tests

Number and percentages of eleventh grade students’
argumentation skill

States of matter
States of change

CAS*

RCAS*

IAS*

FAS*

NAS*

Pre

0 (0)

5 (16)

12 (42)

8 (27)

4 (14)

Post

5 (16)

15 (52)

7 (25)

2 (7)

0 (0)

Pre

1 (4)

2 (7)

8 (27)

10 (35)

8 (27)

Post

8 (27)

12 (42)

8 (27)

1 (4)

0 (0)

* CAS = Complete argumentation skill, RCAS = Rather complete argumentation skill, IAS = Incomplete
argumentation skill, FAS = Flawed argumentation skill, NAS = Not argumentation skill
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สมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส
เพื่อวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ผนวกในเนื ้อหาสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส ฉันได้ ทา
การสร้ างสถานการณ์เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถที่จะเลือกข้ อกล่าวอ้ างว่าควรเลือกนักเรี ยนคนใดในการจาแนกสสาร
ตามคุณสมบัติ ซึง่ นักเรี ยนจะต้ องเลือกข้ อกล่าวอ้ างว่านักเรี ยนคนใดจัดสถานะของสารได้ ถกู ต้ องที่สุด ให้ เหตุผล
ของการเลือก และหาหลักฐานมาสนับสนุน พร้ อมทังโน้
้ มน้ าวเพื่อนที่คิดต่างให้ คล้ อยตามข้ อกล่าวอ้ างด้ วยการนา
เหตุผลมาสนับสนุนข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป พร้ อมทังวาดภาพระดั
้
บอนุภาค แสดงดังตารางที่ 2
Table 2 Example of question in states of matter: What is the best answer from students about the
classification states of matter and why?
Unknowns
Student A

Starch

Mercury

Air

Solid

liquid

Gas

Student B

Liquid

Solid

Gas

Student C

Solid

Solid

Gas

Student D

Liquid

Liquid

Gas

ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ในภาพรวมแสดงให้ เห็นว่า สถานการณ์ ที่ 1 สมบัติของของแข็ ง ของเหลว แก๊ ส
นักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งมากที่สุด 3 กลุ่มแรกได้ แก่ ทักษะการโต้ แย้ งไม่สมบูรณ์ ไม่คอ่ ยมีทกั ษะการโต้ แย้ ง และ
ทักษะการโต้ แย้ งค่อนข้ างสมบูรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 42, 27 และ 16 ตามลาดับ จะไม่มีทกั ษะการโต้ แย้ งที่สมบูรณ์
เลย นักเรี ยนทุกคนเลือกข้ อกล่าวอ้ างถูกต้ องร้ อยละ 100 และวาดรู ปการจัดเรี ยงในระดับอนุภาคถูกต้ อง ดังรู ป 1
(a) และ 1 (b) ลักษณะคาตอบของจะเป็ นรู ปแบบที่ง่าย สัน้ ๆ และมีส่วนของอารมณ์ สัญชาตญาณเข้ าไปมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับคาตอบ แสดงตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนกลุ่มไม่มีทกั ษะการโต้ แย้ ง (st21) ดังนี ้
ความสามารถในการอธิ บายทางวิ ทยาศาสตร์ :
ข้ อกล่าวอ้ าง: นักเรี ยน A
การใช้ เหตุผล : ดูสมเหตุสมผลดี
ความสามารถในการโน้มน้าว :
ข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป : ไม่แน่ใจ เพราะคนเราความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
ให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ : แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หลังการจัดการเรี ยนรู้ได้ ทาการทดสอบแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งอีกครัง้ พบว่านักเรี ยนมี ทกั ษะการโต้ แย้ ง
ที่สูงขึน้ 3 กลุ่มแรกได้ แก่ ทักษะการโต้ แย้ งค่อนข้ างสมบูรณ์ ทักษะการโต้ แย้ งไม่สมบูรณ์ และทักษะการโต้ แย้ ง
สมบูรณ์ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 52, 25 และ 16 ตามลาดับ นักเรี ยนทุกคนเลื อกข้ อกล่าวอ้ างถูกต้ องร้ อ ยละ 100 โดย
ทักษะการโต้ แย้ งที่สมบูรณ์ นักเรี ยนจะอธิ บายแต่ละองค์ประกอบ แสดงตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยน (st29) ดังนี ้
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ความสามารถในการอธิ บายทางวิ ทยาศาสตร์ :
ข้ อกล่าวอ้ าง: นักเรี ยน A
การใช้ เหตุผล : แป้งมีการจัดเรี ยงอนุภาคกันแบบมีระเบียบปรอทมีการจัดเรี ยงอนุภาคแบบหลวม ๆ จึง
เปลี่ยนไปตามภาชนะที่ใส่ อากาศมีการจัดเรี ยงตัวอนุภาคอย่างอิสระ
หลักฐานสนับสนุน : เนื่องจากของแข็ง อนุภาคจะต้ องจับตัวกันแน่นและเป็ นระเบียบจึงจะคงรู ปอยูไ่ ด้
ของเหลวอนุภาคจะอยูก่ บั แบบหลวม ๆ จึงทาให้ ของเหลวนันปรั
้ บสภาพตามภาชนะ แก๊ สอนุภาคจับตัวกันแบบ
หลวมมาก จึงทาให้ อนุภาคฟุ้งกระจายไปทัว่ บริ เวณ
ความสามารถในการโน้มน้าว :
ข้ อโต้ แย้ งที่ต่างออกไป : คิดว่าตอบนักเรี ยน ง เนื่องจากดูลกั ษณะภายนอก เพราะแป้งนันจะเปลี
้
่ยนไป
ตามลักษณะของภาชนะเหมือนกันจึงคิดว่าเป็ นของเหลว
ให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ : โน้ มน้ าวว่าทาไมแป้งถึงไม่เป็ นของเหลว เพราะต้ องดูจากอนุภาค
เพราะอนุภาคของแป้งจะจับตัวกันแน่นเป็ นระเบียบ ถึงจะขนาดไม่ใหญ่แต่ก็แข็งเหมือนกัน

(a)

(b)

Figure 1 Student drew microscopic level of arrangement that three states

การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
ในประเด็นนี ้ฉันได้ สร้ างสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสาร A ถึงโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสารว่าสามารถเกิดขึ ้นในรู ปแบบใดบ้ าง พร้ อมทังวาดการจั
้
ดเรี ยงสารในระดับอนุภาค โดยข้ อกล่าวอ้ างทังรู้ ป
วาดและการเติมคาในช่องว่างนักเรี ยนสามารถเติมได้ กอ่ นเรี ยนและหลังเรี ยนถูกต้ องไม่แตกต่างกัน และส่วนใหญ่
จะถูกต้ องทัง้ 2 แบบ ดังรู ป 2 (a) และ 2 (b) โดยก่อนเรี ยนพบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ ง 3 กลุ่มแรก ได้ แก่
ไม่ค่อยมีทกั ษะการโต้ แย้ ง ทักษะการโต้ แย้ งไม่ส มบูรณ์ ไม่มีทกั ษะการโต้ แย้ ง และทักษะการโต้ แย้ งค่อนข้ า ง
สมบูรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 35, 27 และ 27 ตามลาดับ แต่เมื่อดูทกั ษะการโต้ แย้ งในภาพรวมจะเห็นได้ วา่ หลังการ
จัดการเรี ยนรู้จะมีทกั ษะการโต้ แย้ งที่สูงขึน้ รวมทัง้ กลุ่มไม่คอ่ ยมีทกั ษะการโต้ แย้ ง และกลุ่มไม่มีทกั ษะการโต้ แย้ ง
ลดลงอย่างมาก โดย 3 กลุ่มแรกที่มีทกั ษะการโต้ แย้ ง สูง ได้ แก่ ทักษะการโต้ แย้ งค่อนข้ างสมบูรณ์ ทักษะการ
โต้ แย้ งสมบูรณ์ และทักษะการโต้ แย้ งไม่สมบูรณ์ คิดเป็ นร้ อยละ 42, 27 และ 27 ตามลาดับ โดยทักษะการโต้ แย้ ง
ที่สมบูรณ์ นักเรี ยนจะอธิ บายของแต่ละองค์ประกอบ แสดงตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยน (st26) ดังนี ้
ความสามารถในการอธิ บายทางวิ ทยาศาสตร์ :
ข้ อกล่าวอ้ าง : ดังรู ป 2 (a)
การใช้ เหตุผล : ของแข็งหลอมเหลวเป็ นของเหลว เมื่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของแข็ งได้ รับ
ความร้ อน จะทาให้ แรงยึดเหนี่ยวนันอ่
้ อนลงและเมื่อความร้ อนถึงจุดหลอมเหลว ของแข็ งจะเปลี่ ยนสถานเป็ น
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ของเหลว เมื่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของแข็งได้ รับความร้ อน จะทาให้ แรงยึดเหนี่ยวนันอ่
้ อนลงและเมือ่
ความร้ อนถึงจุดหลอมเหลว ของแข็งจะเปลี่ยนสถานเป็ นของเหลว
หลักฐานสนับสนุน : เพราะเมื่อ โมเลกุล ได้ รับความร้ อน พลัง งานจลน์ของโมเลกุล จะเพิ่มขึ น้ ทาให้
โมเลกุลเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลทาให้ โมเลกุลหลุดได้
ความสามารถในการโน้มน้าว :
ข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป : เพื่อนอาจคิดว่า เพือ่ นอาจคิดว่าการระเหิดสามารถเกิดกับของแข็งทุกชนิด
ให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ : อธิ บายว่า การระเหิดของของแข็ง จะเกิดได้ กบั ของแข็งที่มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้ อย เช่น แนฟทาลีน เพราะเมื่อแรงยึดเหนี่ยวได้ รับความร้ อนถ้ าแรงยึดเหนี่ยวนันมี
้ คา่ น้ อย
ก็จะหลุดออกไปได้ ง่าย

(a)

(b)

Figure 2 Students drew microscopic level that three states and filled in the blocks

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบจาลองเป็ น
ฐานร่วมกับการโต้ แย้ งของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สรุ ปได้ วา่ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการ
โต้ แย้ งที่สูงขึน้ โดยจะอยู่ในกลุ่มของทักษะโต้ แย้ งสมบูรณ์ ทักษะโต้ แย้ งค่อนข้ างสมบูรณ์ และทักษะโต้ แย้ งไม่
สมบูร ณ์ สอดคล้ องกับงานวิ จยั ของ อนุพงศ์ ไพรศรี (2559) ส่ งเสริ มการปรั บเปลี่ ยนแนวคิดให้ สอดคล้ องกับ
แนวคิดวิทยาศาสตร์ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Niaz (2002) ที่ใช้ การโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยนเกิด
ความเข้ าใจแนวคิดนอกเหนือไปจากข้ อมูลการทดลองและช่วยปรับแนวคิดที่คาดเคลื่ อน จากเดิมที่นกั เรี ยนไม่
สามารถสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ ได้ อาจเนื่องมาจากแนวคิดคลาดเคลื่อนจากความรู้ เดิม ขาดความรู้
พื ้นฐานอะตอม โมเลกุลและพันธะระหว่างโมเลกุล แม้ สถานการณ์ ที่นามาจะเป็ นประเด็นสถานการณ์ใกล้ ตวั ที่
เกิดในชีวิตประจาวัน นักเรี ยนก็ยงั ไม่สามารถเชื่อมโยงเข้ าสู่หลักการและทฤษฎี ได้ นักเรี ยนล้ มเหลวในการโน้ ม
น้ า วให้ ผ้ ู อื่นสนใจ เนื่อ งจากนักเรี ยนจานวนมากมีการนาเหตุผลหรื อหลักฐานไปเกี่ยวข้ องกับสัญชาตญาณ
ความรู้ สึกมาช่วยในการอธิ บายเหตุผล เช่น “เราไม่สามารถโน้ มน้ าวเพื่อนได้ เพราะไม่ร้ ู วา่ เพื่อนคิดอย่างไร” “เปิ ด
หนังสื อให้ ดู ถามอาจารย์ผ้ รู ้ ู มายืนยัน หรื อเชือ่ เราเถอะ เราเคยเรียนมา ถ้ าไม่เชื่อไปเปิ ดหนังสือดูก็ได้ ” และนักเรี ยนมี
แนวคิดทางเลือกเกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับ Boyer and Rogers (1002) ที่พบว่านักเรี ยนเชื่อว่าอุณหภูมิของสสาร
ขณะที่กาลังเปลี่ ยนสถานะมีค่าเปลี่ ยนแปลงได้ นักเรี ยนมีแนวความคิดเกี่ยวกับ “ความเย็น” ซึ่งวัตถุสามารถ
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ถ่ายเทความเย็นให้ กนั ได้ และการระเหยสามารถทาให้ สสารสูญหายไปได้ ซึ่งใช้ อธิ บายการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของสาร นักเรี ยนจานวนมากเชื่อว่า จุดเดือด จุดหลอมเหลว การแข็งตัว จะมีความสัมพันธ์ กนั เฉพาะน ้าเท่านัน้
(Hapkiewicz, 2991)
ข้ อค้ นพบของงานวิจยั ฉันของแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น ประเด็นแรก นักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งสูงขึน้
และมีแนวคิดที่ซบั ซ้ อน เนื่องจากทักษะการโต้ แย้ งมีแนวโน้ มพัฒนาสูงมากและพบจานวนนักเรี ยนในกลุ่ม ไม่มี
ทักษะการโต้ แย้ ง และไม่คอ่ ยมีทกั ษะการโต้ แย้ งน้ อยมากจนแถบจะไม่พบ นักเรี ยนมีแนวคาตอบที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น
จากเดิมที่อธิ บายอย่างง่ายและกระชับ ประเด็นที่สอง การสร้ างคาอธิ บายทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้ องกับแนวคิด
วิทยาศาสตร์ มากยิ่งขึ ้น แต่การโน้ มน้ าวใจยังพบนักเรี ยนใช้ ความรู้สึกและสัญชาตญาณมาใช้ เป็ นหลักฐานเหตุผล
ในการโน้ มน้ าว
จากสาเหตุดงั กล่าว ฉันคิดว่าหากทาการศึกษาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยผ่านการจัดการ
เรี ยนรู้ แบบจาลองเป็ นฐานร่ วมกับการโต้ แย้ งอย่างไร เพื่อลดปั จจัย (อารมณ์ ความรู้ สึก และสัญชาตญาณ) ที่
ส่งผลต่อทักษะการโต้ แย้ ง
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การพัฒนาตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา
The Development of Vocational External Quality Assessors’ Competency Indicators
and Evaluation Criteria
ปภาวี โดนสันเทียะ1* และพนิดา มารุ่ งเรือง1

Phapavee Donsanthia1* and Panida Marungruang1
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาตัวบ่งชี ้สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา
2.พัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา และ3.เพื่อประเมินคุณภาพของ
ตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ประกอบด้ วย 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเนื ้อหาองค์ประกอบสมรรถนะฯ 5 ท่าน
และกลุ่มผู้เชีย่ วชาญในการคัดเลือกตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาพร้ อมทังตรวจสอบคุ
้
ณภาพ 4
ด้ าน ของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ฯ 17 ท่าน เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการประยุกต์ใช้ เทคนิคเดลฟาย 2 รอบ เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาฉันทามติโดยการคานวณ
ค่าค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผลการวิจยั พบว่าตัวบ่งชี ้สมรรถนะฯ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ คือ
องค์ประกอบที่ 1 ด้ านความรู้ (16 ตัวบ่งชี ้) องค์ประกอบที่ 2 ด้ านทักษะ (15 ตัวบ่งชี ้) และองค์ประกอบที่ 3 ด้ าน
คุณลักษณะ (18 ตัวบ่งชี ้) โดยที่เกณฑ์การประเมินสมรรถนะฯ ครอบคลุมทังองค์
้ ประกอบและรายตัวบ่งชี ้

ABSTRACT
The purposes of this research are to 1) develop vocational external assessor’s competencybased indicators, 2) develop criteria for evaluating vocational external assessor’s competency, and
3) assess the quality of those indicators and criteria of external assessors at the vocational level. The
samples of this research are comprised of 2 groups, which are a group of 5 experts to evaluate the
appropriateness of competencies’ contents and a group of 1 7 experts to select those developed
indicators and criteria, including to check 4 aspects regarding quality. To collect data, the Delphi
technique is used for 2 rounds. The instruments to collect data are interview and questionnaire. Then
the data is analyzed to get consensus. As the result, vocational external assessor’s competency
consists of 3 elements: the first one is knowledge comprising of 16 indicators, the second one is skills
comprising of 15 indicators, and the third one is attributes comprising of 18 indicators. For the criteria
for evaluating vocational external assessor’s competency, it covers all elements and each indicator.
Key Words: indicator, competency, criteria, delphi technique
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คานา
สมศ. จัดตังขึ
้ ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทาหน้ าที่พฒ
ั นาเกณฑ์ วิธีการประเมิน และทาการประเมินผลการจัดการศึกษา ซึง่ สถานศึกษาทุก
แห่งจะต้ องได้ รับการประเมินอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี ตามหลักแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษานัน้
หลักการคือการให้ ความสาคัญกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ถ้ าการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาดี การประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกก็จะต้ องดี ตามไปด้ วย ทัง้ ในสถานศึกษา
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนันการประเมิ
้
นคุณภาพภายนอก จึงเป็ นกระบวนการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้ รับการรับรองจาก สมศ. และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้ จริ ง ในการประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ประเมินภายนอกจะต้ อง
ปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ (สานักกรรมาธิ การ 3. 2559: 2-3)
ในการศึกษาอาชีวศึกษานันเป็
้ นระบบและกลไกในสังคม ชุมชน และบุคคลที่สามารถฝึ กฝนผู้เรี ยน หรื อ
แรงงานให้ มีความรู้ และทักษะจนเกิดความชานาญในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการอาชีวศึกษายังสามารถ
สร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันด้ านการผลิ ต และการบริ การของอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ เกิดการพัฒนา
ทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศ (อนุชยั รามวรังกูร. 2558:7) ดังนันการประกั
้
นคุณภาพทางด้ านอาชีวศึกษา ถือว่า
มีความสาคัญมากในการจัดการศึกษาทางด้ านการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒ นากาลังคนในด้ านวิชาชีพระดับฝี มื อ
ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และการฝึ กฝนทักษะอาชีพระยะสัน้ และระยะยาว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต้ นสังกัดต้ องมีความตระหนักต่อการผลิ ตผู้เรี ยนที่มีคุณภาพผ่านระบบการประกัน
คุณภาพทังภายในและภายนอก
้
เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ มู ีส่วนเกี่ยวข้ องที่รับผู้สาเร็ จการศึกษาของสถานศึกษา
เข้ าไปศึกษาต่อหรื อทางานต่อ (อนุชยั รามวรังกูร. 2558:199-203)
ในการนี ส้ ่วนส าคัญต่อ การประเมิ นคุณภาพภายนอกให้ ประสบผลสาเร็ จ คือ คุณภาพผู้ ประเมิน ซึ่ง
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก เปรี ยบเสมือนเครื่ องมือหลักในการถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจ ประสบการณ์
และแนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ พร้ อมทังเสนอแนวทางในการพั
้
ฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้ ดีขึ ้น และเพื่อให้ ได้ สารสนเทศที่แสดงคุณลักษณะเกี่ยวกับสมรรถนะผู้ประเมินภายนอกด้ าน
การอาชีวศึกษาภาพรวมกว้ า งๆ ในรู ปขององค์ประกอบของตัวแปร โดยที่มีการกาหนดความหมายและเกณฑ์
อย่างชัดเจน และแสดงค่า ณ จุด หรื อช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ (จอห์น สโตน (ไพรัช มณีโ ชติ. 2551: 49; อ้ างอิงจาก
John Stone. 1981) ในการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอก
การวิจัยครัง้ นี ้ มี ความสนใจที่จะพัฒ นาตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการ
อาชีว ศึกษา เพื่อ เป็ นแนวทางในการคัดเลื อ กผู้ประเมิ นที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติงานได้ อ ย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยประยุกต์ใช้ เทคนิคเดลฟายในการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่ องนันๆ
้ เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่เป็ นฉันทามติและมีความน่าเชื่อถือที่สุด
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อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีความมุ่งหมาย 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะ
ของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา และ 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ การประเมิน
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา ผู้วิจยั ดาเนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ ประเมิ นภายนอกด้ านการ
อาชีวศึกษา
1.1 ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ด้ านการอาชีวศึกษา จานวน 5 คน ซึง่ ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
1.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิ จัย คือ แบบสัมภาษณ์ ความครอบคลุมของตัวบ่งชี ้การประเมินสมรรถนะ
ของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา โดยแบ่งเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ สัมภาษณ์
และส่วนที่ 2 ประเด็นสัมภาษณ์
1.3 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จัย ท าหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะห์สมั ภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ 5 คน
1.4 การวิ เคราะห์ ข้อมู ล ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
การวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis)
ระยะที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของตั วบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา
2.1 ผู้ ให้ ข้อมู ล คื อ ผู้ เชี่ยวชาญที่มีความรู้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับ ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิ น
สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา จานวน 17 คน
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบประเมินคุณภาพของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะฯ
ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้ าน คือ ความถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ มี
ลักษณะเป็ นข้ อคาถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ผู้ วิ จัยทาหนัง สื อ จากบัณ ฑิ ตวิ ทยาลัย มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 17 คน
2) ผู้วิ จยั นาแบบประเมิ นคุณภาพของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะฯ ที่พัฒ นาขึ น้ ไปเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลทางไปรษณีย์โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย เพื่อหาฉันทามติความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) รอบที่ 1 มาวิเคราะห์คา่ มัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี ้
1.1 ค่ามัธยฐาน (Median) มีคา่ ตังแต่
้ 3.50 ขึน้ ไป ถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยกับตัวบ่งชี ้และ
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น
1.2 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ ไม่เกิน 1.50 ถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้ องกัน
2) รอบที่ 2 มาวิเคราะห์คา่ มัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธย
ฐานและฐานนิยม เพื่อหาฉันทามติเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
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2.1) ค่ามัธยฐาน (Median) มีค่าตังแต่
้ 3.50 ขึน้ ไป ถื อว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้ วยกับ ตัวบ่งชี ้และ
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาที่พฒ
ั นาขึ ้น
2.2) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีคา่ ไม่เกิน 1.50 ถือว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นสอดคล้ องกัน
2.3) ค่าสัมบูรณ์ ของความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยม มีค่าไม่เกิน 1.00 ถือว่ากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกัน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่ งเป็ น 2 ตอน
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ าน
การอาชีวศึกษา
1.1 ร่ างตัวบ่ งชีส้ มรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาจากการสังเคราะห์เอกสาร
ผู้วิจยั สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก อาทิ อรนิศา เจริ ญ
รวย (2544) เกื ้อ กระแสโสม (2547) ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (2547) เนาวรัตน์ บูชา (2549) จิตต์ โชติอุทัย (2550)
วงศ์ตะวัน ภู่ เจริ ญ (2550) และศจี จิระโร (2551) อีกทังจากระเบี
้
ยบสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้ ว ยการประกาศส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่ อง การรับสมัครผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา และอิทธิ พทั ธ์ สุวทันพร
กูล และรณิ ดา เชยชุม่ (2557) ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของคณะกรรมาธิ การขับเคลื่ อนการปฏิรูปประเทศด้ าน
การศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ (2559) เรื่ อง “แผนปฏิรูประบบการประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อ
ร่างตัวบ่งชี ้สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา พบว่าจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้ อง ผู้ วิ จัยได้ ร่ างตัวบ่งชีส้ มรรถนะฯ จานวน 3 องค์ ประกอบ 29 ตัวบ่งชี ้ คื อ 1) องค์ ประกอบด้ านความรู้
ประกอบด้ วย 11 ตัวบ่งชี ้ 2) องค์ประกอบด้ านทักษะ ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี ้ และ 3) องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะ
ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี ้
1.2 ผลการตรวจสอบความครอบคลุมของร่ างตัวบ่ งชีส้ มรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการ
อาชีวศึกษาโดยการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ผู้วิจยั นาร่างตัวบ่งชี ้สมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสาร
ไปสั ม ภาษณ์ ผ้ ู เ ชี่ย วชาญ จานวน 5 คน เพื่ อ ตรวจสอบความครอบคลุ ม ของตัว บ่ ง ชีส้ มรรถนะ ฯ ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าร่างตัวบ่งชี ้สมรรถนะฯ ที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสารมีความ
ครอบคลุมดีแล้ ว แต่ก็มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ฯ ซึ่งผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ
มาพัฒนาองค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี ้ของสมรรถนะฯ ทาให้ ได้ ตวั บ่งชี ้สมรรถนะฯ จานวน 3 องค์ประกอบ 16
องค์ประกอบย่อย 51 ตัวบ่งชี ้
และพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อ 1) องค์ประกอบด้ านรู้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ทาให้ ได้ ตวั
บ่งชี ้เพิ่มเติมจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากเดิม 11 ตัวบ่งชี ้ เป็ น 14 ตัวบ่งชี ้ โดย
แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบย่อย 14 ตัวบ่งชี ้ อี กทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญมี ความเห็นตรงกันและให้ ความสาคัญในเรื่ องของ
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ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการศึกษาด้ านการอาชีวศึกษา (ความหลากหลายทางบริ บท
ของสถานศึกษา) รวมถึงตัวบ่งชี ้การประเมินโดยเฉพาะด้ านนวัตกรรม เป็ นต้ น
2) องค์ ประกอบด้ านทักษะ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ู เชี่ยวชาญ ทาให้ ได้ ตัวบ่ง ชีเ้ พิ่มเติ มจากที่ผ้ ู วิ จยั ได้
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง จากเดิม 9 ตัวบ่งชี ้ เป็ น 19 ตัวบ่งชี ้ โดยแบ่งเป็ น 7 องค์ประกอบย่อย
19 ตัวบ่งชี ้ อีกทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญมีความเห็นตรงกันในเรื่ อ งการวางแผน การเก็บรวบรวมข้ อ มูล การสรุ ปผลการ
ประเมิน การให้ ข้อเสนอแนะ การเขียนรายงาน การทางานเป็ นทีม และการเรี ยนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป็ นต้ น
3) องค์ประกอบด้ านคุณลักษณะ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ทาให้ ได้ ตวั บ่งชี ้เพิ่มเติมจากที่ผ้ ูวิจยั ได้
สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง จากเดิม 9 ตัวบ่งชี ้ เป็ น 18 ตัวบ่งชี ้ โดยแบ่งเป็ น 6 องค์ประกอบย่อย
18 ตัวบ่งชี ้ อีกทัง้ ผู้เชี่ ยวชาญมี ความเห็นตรงกันในเรื่ องกัล ยาณมิตร เจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ ความ
ยุติธรรมเป็ นกลาง ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา
1.3 ผลการพัฒนาเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา
ผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาเป็ นรายตัว
บ่งชี ้และรายองค์ประกอบ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
เกณฑ์ การประเมินรายตัวบ่ งชี ้ กาหนดให้ ทกุ ตัวบ่งชี ้มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี ้
1 หมายถึง มีการดาเนินงานหรื อมีคณ
ุ ลักษณะตามตัวบ่งชี ้อยูใ่ นระดับน้ อยที่สุด
2 หมายถึง มีการดาเนินงานหรื อมีคณ
ุ ลักษณะตามตัวบ่งชี ้อยูใ่ นระดับน้ อย
3 หมายถึง มีการดาเนินงานหรื อมีคณ
ุ ลักษณะตามตัวบ่งชี ้อยูใ่ นระดับปานกลาง
4 หมายถึง มีการดาเนินงานหรื อมีคณ
ุ ลักษณะตามตัวบ่งชี ้อยูใ่ นระดับมาก
5 หมายถึง มีการดาเนินงานหรื อมีคณ
ุ ลักษณะตามตัวบ่งชี ้อยูใ่ นระดับมากที่สุด
เกณฑ์ การประเมินรายองค์ ประกอบ
พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ ยที่ได้ จากการนาผลประเมินของตัวบ่งชี ้ทุกตัวในองค์ประกอบนันมารวมกั
้
น
แล้ วหารด้ วยจานวนตัวบ่งชี ้ในองค์ประกอบนัน้ โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับคุณภาพดี
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพพอใช้
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับคุณภาพควรปรับปรุ ง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึงระดับคุณภาพต้ องปรับปรุ งอย่างเร่งด่วน
ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่ งชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอก
ด้ านการอาชีวศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้ าน คือ ความถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสม และความ
เป็ นไปได้ ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคเดลฟาย จานวน 2 รอบ จนได้ ฉนั ทามติความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
2.1 ผลการตรวจสอบคุ ณภาพของตั ว บ่ งชี แ้ ละเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายรอบที่ 1
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องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านความรู้ ประกอบด้ วย 3 องค์ ประกอบย่ อย 16 ตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่ 1) ความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นการอาชี ว ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 4 ตัว บ่ ง ชี ้ 2) ความรู้ ความเข้ า ใจด้ า นบริ บ ทสถานศึก ษา
ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ และ 3) ความรู้ความเข้ าใจด้ านระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี ้
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านทักษะ ประกอบด้ วย 7 องค์ ประกอบย่ อย 21 ตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่ 1) ทักษะการ
วางแผน ประกอบด้ วย 5 ตัวบ่งชี ้ 2) ทักษะการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 3) ทักษะการสรุ ปผล
การประเมิน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ทักษะการให้ ข้อเสนอแนะ ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 5) ทักษะการเขี ยน
รายงาน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 6) ทักษะการทางานเป็ นทีม ประกอบด้ วย 4 ตัวบ่งชี ้ และ 7) ทักษะการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านคุณลักษณะ ประกอบด้ วย 7 องค์ ประกอบย่ อย 20 ตัวบ่ งชี ้ ได้ แก่ 1) ความ
เป็ นกัลยาณมิตร ประกอบด้ วย 8 ตัวบ่งชี ้ 2) เจตคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 3) ความ
ยุติธรรมเป็ นกลาง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ความตรงต่อเวลา ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 5) ความซื่อสัตย์สุจริ ต
ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ และ 6) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้
สรุ ปได้ ว่าผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 17 คน มี ความคิ ดเห็นสอดคล้ อ งกันว่า ตัวบ่ง ชี ้การประเมิ นสมรรถนะของ
ผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาในทุกองค์ประกอบมีคณ
ุ ภาพด้ านความถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคา่ มัธยฐาน (Mdn) ไม่ต่ากว่า 3.50 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (IR) ไม่เกิน 1.50 ทุกตัวบ่งชี ้
สาหรั บเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ประเมิ นภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา ผู้วิจยั กาหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ นรายตัวบ่งชี ้และรายองค์ประกอบ พบว่าผู้เชี่ยวชาญทัง้ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคล้ องกัน
ว่าเกณฑ์ การประเมินรายตัวบ่งชี ้และรายองค์ประกอบมีคุณภาพด้ านความถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์
เท่ากับ 0.50
2.2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพของตั วบ่ ง ชี แ้ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ นสมรรถนะของผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านความรู้ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) ความรู้ ความ
เข้ าใจด้ านการอาชีวศึกษา ประกอบด้ วย 4 ตัวบ่งชี ้ 2) ความรู้ ความเข้ าใจด้ านบริ บทสถานศึกษา ประกอบด้ วย 3
ตัวบ่งชี ้ และ 3) ความรู้ความเข้ าใจด้ านระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี ้
องค์ ป ระกอบที่ 2 ด้ านทัก ษะ ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบย่อ ย 15 ตัว บ่งชี ้ ได้ แก่ 1) ทักษะการ
วางแผน ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 2) ทักษะการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 3) ทักษะการสรุ ปผล
การประเมิน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ทักษะการให้ ข้อเสนอแนะ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 5) ทักษะการเขี ยน
รายงาน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 6) ทักษะการทางานเป็ นทีม ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ และ 7) ทักษะการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านคุ ณ ลั ก ษณ ะ ประกอบด้ วย 7 องค์ ป ระกอบย่ อ ย 18 ตั ว บ่ ง ชี ้ ได้ แก่
1) ความเป็ นกัลยาณมิตร ประกอบด้ วย 7 ตัวบ่งชี ้ 2) เจตคติที่ดีตอ่ การประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 3)
ความยุติธรรมเป็ นกลาง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ความตรงต่อเวลา ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 5) ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ และ 6) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ประกอบด้ วย 1 ตัวบ่งชี ้
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สรุ ปได้ ว่าผู้ เชี่ยวชาญทัง้ 17 คน มี ความคิ ดเห็นสอดคล้ องกันว่า ตัวบ่งชี ้การประเมินสมรรถนะของผู้
ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาในองค์ประกอบด้ านคุณลักษณะมีคุณภาพด้ านความถูกต้ อง ความเป็ น
ประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีคา่ มัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 ค่า
พิสยั ระหว่างควอไทล์มีคา่ ไม่เกิน 1.50 และค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐานกับค่าฐานนิยมมีคา่
ไม่เกิน 1.00 ทุกตัวบ่งชี ้
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา โดยใช้ เทคนิคเดลฟายรอบที่ 2
พบว่าผู้เชี่ยวชาญทัง้ 17 คน มีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่าเกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี ้และรายองค์ประกอบมี
คุณภาพด้ านความถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมี
ค่ามัธยฐานเท่ากับ 5.00 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์เท่ากับ 0.13 และค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่ามัธย
ฐานกับค่าฐานนิยมเท่ากับ 0.00

สรุป
1. ตัวบ่งชี ้สมรรถนะของผู้ ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษาที่ได้ จากการสังเคราะห์เอกสารและ
สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 5 คน มีจานวน 3 องค์ประกอบหลัก 16 องค์ประกอบย่อย 51 ตัวบ่งชี ้ สาหรับเกณฑ์ การ
ประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษารายตัวบ่งชี ้กาหนดให้ ทกุ ตัวบ่ งชี ้มีคะแนนเต็ม 5
คะแนน ส่วนเกณฑ์ การประเมินรายองค์ประกอบพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ ยที่ได้ จากการนาผลประเมินของตัว
บ่งชี ้ทุกตัวในองค์ประกอบนันมารวมกั
้
นแล้ วหารด้ วยจานวนตัวบ่งชี ้ในองค์ประกอบนัน้
2. คุณภาพของตัวบ่งชี ้และเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกด้ านการอาชีวศึกษา
จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 17 คน โดยใช้ เทคนิคเดลฟาย สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้ านความรู้ ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบย่อย 16 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) ความรู้
ความเข้ า ใจด้ า นการอาชี ว ศึก ษา ประกอบด้ ว ย 4 ตัว บ่ ง ชี ้ 2) ความรู้ ความเข้ าใจด้ า นบริ บ ทสถานศึ ก ษา
ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ และ 3) ความรู้ความเข้ าใจด้ านระบบการประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 9 ตัวบ่งชี ้
2.2 องค์ประกอบที่ 2 ด้ านทักษะ ประกอบด้ วย 7 องค์ประกอบย่อย 15 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1) ทักษะการ
วางแผน ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 2) ทักษะการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 3) ทักษะการสรุ ปผล
การประเมิน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ทักษะการให้ ข้อเสนอแนะ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 5) ทักษะการเขี ยน
รายงาน ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 6) ทักษะการทางานเป็ นทีม ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ และ 7) ทักษะการเรี ยนรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้
2.3 องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านคุณ ลักษณะ ประกอบด้ วย 7 องค์ ประกอบย่อย 18 ตัวบ่งชี ้ ได้ แก่ 1)
ความเป็ นกัลยาณมิตร ประกอบด้ วย 7 ตัวบ่งชี ้ 2) เจตคติที่ดีตอ่ การประกันคุณภาพ ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 3)
ความยุติธรรมเป็ นกลาง ประกอบด้ วย 2 ตัวบ่งชี ้ 4) ความตรงต่อเวลา ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ 5) ความซื่อสัตย์
สุจริ ต ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้ และ 6) ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า ประกอบด้ วย 1 ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมิ นคุณ ภาพตัว บ่ง ชีแ้ ละเกณฑ์ การประเมิ นสมรรถนะของผู้ ประเมิ นภายนอกด้ า นการ
อาชีวศึกษา พบว่า ตัวบ่งชี ้ทุกตัว และเกณฑ์ การประเมินรายตัวบ่งชี ้และรายองค์ประกอบมีคุณภาพด้ านความ
ถูกต้ อง ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน
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ไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์มีค่าไม่เกิน 1.50 และค่าสัมบูรณ์ของความแตกต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
กับค่าฐานนิยมมีคา่ ไม่เกิน 1.00
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ความก้ าวหน้ าในการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่อง วัฏจักรคาร์ บอน ผ่ านการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ
Grade 10 Students’ Learning Progressions for Carbon Cycling through Adaptive Instruction
ธนาศักดิ์ กองโกย1* จีระวรรณ เกษสิงห์ 1 และบุญเสฐี ยร บุญสูง2
Thanasak Kongkoey1*, Jeerawan Ketsing1 and Boonsatien Boonsoong2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เชิงคุณภาพนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความก้ าวหน้ าในเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 30 คน ในเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน โดยเริ่ มจากการสร้ างสมมติฐานความก้ าวหน้ าในการเรียนรู้
(hypothetical learning progression) ซึ่งได้ มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรและการตรวจเอกสาร จากนันใช้
้ แบบวัด
แนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนทังก่
้ อนและหลังเรี ยนเพื่อค้ นหาหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่านักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าในการ
เรี ยนรู้ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ อย่างไร ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยน
ส่วนใหญ่เมื่อเรี ยนด้ วยการจัดการเรี ยนรู้ แบบปรั บเหมาะ (adaptive instruction) นักเรี ยนร้ อยละ 80 มี ระดับของ
แนวคิดเรื่ องวัฎจักรคาร์ บอนสูงขึน้ นักเรี ยนร้ อยละ 66.67 มีเส้ นทางการเรี ยนรู้ ที่เป็ นไปตามสมมติฐาน และร้ อยละ
26.66 แตกต่างจากสมมติ ฐาน โดยพบว่านักเรี ยนมี ความเข้ าใจเริ่ มต้ นว่าคาร์ บอนเกิ ดการหมุนเวียนด้ วยผ่ าน
กระบวนการทางชีวภาพ หรื อกายภาพเท่านัน้ ซึง่ ข้ อค้ นพบที่ได้ นี ้จะช่วยแนะแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ การประเมินผล
การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และการปรับหลักสูตรสถานศึกษาในเรื่ องระบบนิเวศ

ABSTRACT
The purpose of this qualitative research was to explore grade 10 learners’ learning progressions
for carbon cycling. A class of thirty tenth graders were participants of this study. Firstly, a hypothetical
learning progression was constructed based on curriculum analysis and literature reviews. An open-ended
test was employed before and after the adaptive instruction as means to find out empirical evidence
regarding the learners’ learning pathways, whether the pathways confirm or refute the hypothesis. The data
analysis was inductive analysis. Findings indicated that 80 percent of the students possessed higher level
of understanding carbon cycling concept after learning through the adaptive instruction. There were 66.67
percent of those agreed with the hypothetical learning progression. However, 26.66 percent disagreed
with the mainstream pathway. The students began their learning trajectory with an idea that carbon
transformation occurred by either biological or physical processes. These findings provide a guideline for
effective instruction, assessment strategies and school-based curriculum improvement for ecosystem.
Key Words: learning progression, carbon cycling, learning pathway
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คานา
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ (learning progression in science) คื อ คาอธิ บายเส้ นทางการ
เรี ยนรู้ (learning pathways) ของผู้เรี ยนในเรื่ องต่าง ๆ อาทิ แนวคิดวิทยาศาสตร์ (scientific concept) การปฏิบตั ิงาน
ทางวิทยาศาสตร์ (science practice) อาทิ ความสามารถในการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ (scientific argumentation)
เป็ นต้ น โดยมีการไล่เรี ยงระดับ (level) ของความซับซ้ อนของสิ่งที่ต้องการศึกษาความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ (NRC,
2007; Songer, Kelcy and Gotwals, 2009) ซึง่ นักการศึกษามีความสนใจนากรอบแนวคิดเรื่ องความก้ าวหน้ าในการ
เรี ยนรู้ มาใช้ เพื่อกาหนดทิศทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และการจัดมาตรฐานการเรี ยนรู้
หรื อหลักสูตรที่สอดคล้ องกับเส้ นทางการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนอย่างเป็ นระบบ (Corcoran, Mosher and Rogat, 2009)
แนวคิดเรื่ องความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ กาเนิดขึน้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่ว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ในห้ องเรี ยนไม่ได้ ประสบความสาเร็ จอย่างที่นกั พัฒนาหลักสูตรและนักการศึกษาคาดหวัง เนื่อง
ด้ วยมาตรฐานและหลักสู ตรได้ รั บการออกแบบจากมุมมองของนักวิ ทยาศาสตร์ นักวิ ทยาศาสตร์ ศึ กษา หรื อ
นักพัฒนาหลักสูตร ซึง่ เป็ นแนวทางแบบบนสู่ล่าง (top-down approach) โดยขาดการเชื่อมโยงหรื อศึกษาว่าแท้ ที่
จริ งแล้ วนักเรี ยนมี ความรู้ เดิมและเส้ นทางในการเรี ยนรู้ อย่างไร (Gotwals and Alonzo, 2012) ดังนัน้ งานวิจ ัยที่
ศึกษาเกี่ยวกับความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ จึงพยายามที่จะค้ นหาและเชื่อมโยงความรู้ เดิมของนักเรี ยนกับสิ่ งที่
หลักสูตรหรื อมาตรฐานการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ คาดหวังให้ เกิดกับผู้เรี ยน หรื อเป็ นลักษณะการจัดมาตรฐานหรื อ
หลักสูตรแบบล่างสู่บน (bottom-up design approach) (Gotwals and Alonzo, 2012) โดยนักวิจยั พยายามค้ นหา
เส้ นทางในการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในแต่ละแนวคิดสาคัญ เพื่อนามาออกแบบวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่สะท้ อน
การสอน (assessment for learning) และวิธีการจัดการเรี ยนรู้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเส้ นทางในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
(Corcoran, Mosher and Rogat, 2009) ด้ ว ยเหตุ นี ้ งานวิ จัยที่ ศึ กษาแนวคิ ดวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้ มุ มมองเรื่ อ ง
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ จึงแตกต่างจากงานวิจยั ที่ศกึ ษาแนวคิดวิทยาศาสตร์ โดยใช้ มมุ มองของการเปลี่ยนแปลง
แนวคิ ด ที่ มักมุ่งเน้ นเพียงว่าผู้ เรี ยนมี แนวคิ ดจัดอยู่ในกลุ่ มใด หรื อมี แนวคิ ดคลาดเคลื่ อ นอย่างไร แต่ไม่ได้ ใ ห้
รายละเอียดเส้ นทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนว่าเป็ นเช่นไร (diSessa, 2002)
จากการตรวจเอกสารพบว่า การจัดการศึกษาโดยใช้ มุมมองความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาให้
ผู้เรี ยนมีแนวคิดวิทยาศาสตร์ ในระดับที่สูงขึน้ ได้ (Jin, Zhan and Anderson, 2013; Plummer and Maynard, 2014
) หนึง่ ในแนวคิดที่มีการศึกษามากคือ วัฏจักรคาร์ บอน เนื่องจากเป็ นแนวคิดพื ้นฐานในการทาความเข้ าใจเรื่ องระบบ
นิเวศ อันนาไปสู่การเป็ นผู้ร้ ู สิ่งแวดล้ อม (environmental literacy) (Gunckel et al., 2012) และมักพบว่าเป็ นแนวคิด
ที่มีผ้ ูเรี ยนเข้ าใจคลาดเคลื่ อนมาก โดยในงานวิจยั ของ Jin, Zhan and Anderson (2013) ได้ พฒ
ั นาและสร้ างกรอบ
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ รวมถึงบอกแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แต่ยงั ไม่ได้ แสดงเส้ นทางการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ จริ ง
กับนักเรี ยน ดังนัน้ เพื่อต่อยอดข้ อค้ นพบจากงานวิจยั ของ Jin, Zhan and Anderson งานวิจัยนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษาความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ในเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผ้ ูวิจยั รับผิ ดชอบ
สอน โดยพยายามค้ นหาเส้ นทางการเรี ยนรู้ โดยอาศัยข้ อมูลจากที่ได้ จากแบบวัดแนวคิด เรื่ อง วัฎจักรคาร์ บอน ทัง้
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ที่ปรั บเปลี่ ยนตามผลการประเมิ น จากใบกิ จกรรมและการสอนในชัน้ เรี ยน โดย
ผลการวิจยั ที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ในการปรับหลักสูตรสถานศึกษา วิธีสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
ในเรื่ องวัฎจักรคาร์ บอนได้
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คาถามวิจัย
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ เรื่อง วัฏจักรคาร์ บอน อย่างไร เมื่อจัดการ
เรี ยนรู้ แบบปรับเหมาะ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ เรื่ อง วั ฏจักรคาร์ บ อน หมายถึงคาอธิ บายเส้ นทางการเรี ยนรู้ ในแนวคิดเรื่ อ ง
วัฏจักรคาร์ บอน ที่จาแนกออกเป็ นระดับต่าง ๆ ได้ แก่ แนวคิดระดับบน (upper anchor) ซึ่งมีความซับซ้ อนของ
แนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนมากที่สุด โดยได้ จากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) ร่วมกับหลักสูตรของสถานศึกษา และ มาตรฐานการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ รุ่น
ใหม่ (Next Generation Science Standard) (NGSS Lead States, 2013) แนวคิดระดับล่าง (lower anchor) ซึง่
มีความซับซ้ อนของแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนน้ อยที่สุด และแนวคิดระหว่างทาง (intermediate levels) ซึ่งมี
ความซับซ้ อนของแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนมากขึน้ ตามลาดับ ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ร่ ว มกับ แนวคิ ด คลาดเคลื่ อ นที่ มัก พบในงานวิ จัย (common alternative conception) โดยผู้ วิ จัย ตรวจสอบ
ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ จากการใช้ แบบวัดแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนก่อนและหลังเรี ยน

ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ตของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง สังกัด
สานักงานสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในกรุ งเทพมหานคร ที่ได้ จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 30 คน เป็ นชาย 19 คน หญิง 11 คน จากห้ องเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั รับผิดชอบสอน
นักเรี ยนส่วนใหญ่ (21 คน) มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในระดับดี (ผลการเรี ยนเฉลี่ย 3.51-4.00) มาจากครอบครัว
ที่มีฐานะทางสังคมระดับปานกลางและระดับสูง (24 คน) และผู้ปกครองใส่ใจและสนับสนุนด้ านการศึกษาของ
นักเรี ยนอย่างเต็มที่

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิ จยั เชิง คุณภาพนี ้ใช้ วิธี การศึกษาความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนรู้ โดยดัดแปลงจากวิ ธีข อง Wilson
(2009) ซึง่ ใช้ ระบบการประเมิน BEAR (BEAR assessment system) สาเหตุที่ผ้ วู ิจยั ใช้ วิธีการดังกล่าวเนื่องจาก
ระบบการประเมินนี ม้ ี ข้ อ ดีคือ ช่ว ยทาให้ กรอบของความก้ า วหน้ า ในการเรี ยนรู้ ชัดเจนขึน้ ( Wilson, 2009) มี
กระบวนการดังภาพที่ 1 ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ที่มีลกั ษณะเป็ นวงจร ดังนี ้
1. Construct
map

3. Outcome
space

2. Item
design

4. Measurement
model

Figure 1 Iterative cycle of BEAR Assessment System (Modified from Wilson, 2009)
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1. Construct map คือการสร้ างสมมติฐานความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ ที่มีคาอธิ บายเส้ นทางการเรี ยนรู้ ในเรื่ อง
หนึ่ง ๆ ในแต่ละระดับ โดยที่ระดับบน (upper anchor) จะเป็ นเป้าหมายที่หลักสูตรหรื อมาตรฐานได้ กาหนดให้
ผู้เรี ยนต้ องสามารถแสดงคุณลักษณะนันได้
้ เมื่อเรี ยนจบ และระดับบนนี ้จะมีความซับซ้ อนของเนื ้อหาเรื่ องวัฏจักร
คาร์ บอนมากที่สุด ในงานวิจยั นี ้ระดับบนได้ จากการวิเคราะห์มาตรฐานและหลักสูตรในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอน
ปลาย 3 ประเภทคือ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรี ยนรู้ ว 2.1 และ
ว 2.2 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) หลักสูตรของสถานศึกษา และมาตรฐานการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ รุ่นใหม่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาในแนวคิด LS2 (NGSS Lead States, 2013) ส่วนแนวคิดระดับล่าง (lower anchor) จะมี
ความซับซ้ อนและของเนื ้อหาน้ อยที่สุด ส่วนแนวคิดระหว่างทาง (intermediate levels) ซึ่งมีความซับซ้ อนของ
แนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนมากขึ ้นตามลาดับ ทังแนวคิ
้
ดระดับล่างและแนวคิดระหว่างทางได้ มาจากการศึกษา
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องรวมถึงแนวคิดคลาดเคลื่อนที่มกั พบในงานวิจยั (common alternative conception)
ทาให้ ได้ construct map ที่มีทงหมด
ั้
4 ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Construct map (hypothetical learning progression) of carbon cycling for grade 10 students
Level
Description
4
Complete cycle with no alternative conception: Students are able to correctly
(upper anchor) describe carbon cycle in terms of carbon transforming processes and carbon forms
3
(intermediate
level)
2
(intermediate
level)
1
(lower anchor)
Uncategorized

in 4 reservoirs including biosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere
Complete cycle with alternative conception: Students are able to describe carbon
cycle in terms of carbon transforming processes and carbon forms in 4 reservoirs
including biosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Alternative
conceptions exist.
Incomplete cycle: Students are able to describe carbon cycle in terms of carbon
transforming processes and carbon forms less than 4 reservoirs. Alternative
conceptions might exist.
Forms and processes: Students are able to describe carbon transforming processes
and carbon forms. Cycling is not shown. Alternative conceptions might exist.
No answer / No relevant answer

2. Item design คือการสร้ างและใช้ เครื่ องมือ ในที่นี ้คือแบบวัดแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ทังการประเมิ
้
นผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ดจานวน 1 ข้ อ
โดยให้ นกั เรี ยนวาดภาพวัฏจักรคาร์ บอน พร้ อมเขียนอธิ บายภาพอย่างละเอียด โดยเครื่ องมือได้ ผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 2 ท่าน และ จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน จากนันด
้ าเนินการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มที่ศึกษาก่อนเรี ยน โดยมีเวลาทาแบบวัดแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน 15 นาที จากนัน้
ผู้วิจยั ออกแบบแผนจัดการเรี ยนรู้ และจัดการเรี ยนรู้ ที่ปรับตามผลการประเมินก่อนเรี ยน จานวน 2 คาบ (100 นาที)
ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้ อมูลหลังเรี ยนอีกครัง้ โดยใช้ แบบวัดชุดเดิม และใช้ เวลาทาแบบวัดเท่าเดิม
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3. Outcome space คือการรายงานผลการวิเคราะห์ระดับแนวคิด และเส้ นทางการเรี ยนรู้จริ งของนักเรี ยนก่อน
และหลัง เรี ยน โดยการวิ เคราะห์ เนื ้อหา (content analysis) เพื่อหาระดับแนวคิดของนักเรี ย นด้ วยการตีความ
คาตอบที่ได้ จากแบบวัดแนวคิดเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน โดยใช้ Construct map ที่สร้ างขึ ้นก่อนหน้ านี ้เป็ นกรอบการ
จัดระดับแนวคิดของนักเรี ยน ผู้วิจยั หาความถี่และรายงานโดยใช้ คา่ ร้ อยละเพื่อแสดงจานวนของนักเรียนทีม่ รี ะดับ
ต่าง ๆ ส่วนการวิเคราะห์เส้ นทางการเรี ยนรู้ จริ งของนักเรี ยนจะใช้ การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis)
โดยการนาข้ อมูลทังหมดมาตี
้
ความ แล้ ว จัดเป็ นประเด็น (theme) เพื่อหารู ปแบบของเส้ นทางการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนที่เกิดขึ ้นจริ ง ทังนี
้ ้ผู้วิจยั สร้ างความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ข้อมูล จากการตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเนื ้อหา จานวน 1 ท่าน หากมีระดับหรื อประเด็นใดที่ผ้ เู ชี่ยวชาญไม่เห็นด้ วยกับการตีความหมายของผู้วิจยั
ผู้วิจยั และผู้เชี่ยวชาญได้ ประชุมเพื่อสรุ ปหาระดับหรื อประเด็นให้ สอดคล้ องกัน
4. Measurement model คื อ การใช้ วิ ธี การทางสถิ ติ คื อ Wright map เพื่ อ ตรวจสอบยื น ยัน ความน่า เชื่ อ ถื อ
(validate) ของคาอธิ บายเส้ นทางการเรี ยนรู้ที่สร้ างขึ ้น อย่างไรก็ดใี นบทความวิจยั นี ้นาเสนอถึงขันตอนที
้
่ 1-3 ส่วน
ขันตอนที
้
่ 4 จะเป็ นขันต่
้ อยอดจากงานวิจยั นี ้เพื่อที่จะนาไปสู่ การปรับปรุ งโมเดลความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ ใน
วงจรถัดไป

ผลการวิจยั
ระดับแนวคิดเรื่อง วัฏจักรคาร์ บอน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ก่ อนและหลังเรี ยน
ผลการวิเคราะห์ระดับแนวคิดจากแบบวัดแนวคิดเรื่ อง วัฏจักรคาร์ บอน ทังก่
้ อนเรี ยนและหลังเรี ยน แสดง
ดังภาพที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า ก่อนเรี ยน นักเรี ยนส่วนใหญ่ (46.67%) มีแนวคิดระดับ 1 และไม่มีนกั เรี ยนคนใดที่
มีแ นวคิดระดับ 4 แต่เมื่ อจัดการเรี ยนรู้ ผลปรากฏว่า นักเรี ยนส่ ว นใหญ่ (53.33%) มี แนวคิดระดับ 3 และพบ
นักเรี ยนที่มีแนวคิดระดับ 4 ถึง 13.33% รวมถึงไม่พบนักเรี ยนที่มีแนวคิดระดับ 1 เมื่อเปรี ยบเทียบผลการจัดการ
เรี ยนรู้ ในรายบุคคลพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ (80.00%) มีระดับแนวคิดที่สูงขึ ้น อย่างไรก็ตามพบนักเรี ยนที่เหลื อ
บางคนมีแนวคิดในระดับเดิม และบางคนมีระดับแนวคิดที่ลดลง
4
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Figure 2 Individual’s level of understanding in carbon cycling concept before and after the adaptive
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เส้ นทางการเรียนรู้ เรื่ อง วัฏจักรคาร์ บอน ของนักเรี ยนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ผลการวิเคราะห์เส้ นทางการเรี ยนรู้ จากแบบวัดแนวคิดเรื่ อง วัฏจักรคาร์ บอน ได้ มาจากการวิเคราะห์
จุดเริ่ มต้ นของเส้ นทางหรื อความรู้เดิมของนักเรี ยนที่ได้ จากแบบวัดก่อนเรี ยน และจุดหมายที่นกั เรี ยนไปถึงจริงหลัง
เสร็ จสิ ้นการจัดการเรี ยนการสอน ซึง่ ได้ จากแบบวัดหลังเรี ยน โดยมีข้อค้ นพบว่าความรู้เดิมของนักเรี ยนส่วนใหญ่
(76.67%) มีแนวคิดทางเลือกเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์ บอน เช่น นักเรี ยนเข้ าใจว่าพืชใช้ คาร์ บอนจากดินได้ โดยตรง ธาตุ
คาร์ บอนในคาร์ บอนไดออกไซด์สามารถเปลี่ยนเป็ นแก๊ สออกซิเจนผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และใน
สภาวะปกติคาร์ บอนสามารถระเหยสู่ชนบรรยากาศได้
ั้
เป็ นต้ น ข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นประโยชน์ในการนาไปสร้ างแผน
จัดการเรี ยนรู้ที่ปรับตามผลการประเมินเพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนมีระดับแนวคิดที่สูงขึ ้น
จากภาพที่ 3 แสดงเห็นว่า หากเป็ นไปตามสมมติฐานของผู้วิจยั เส้ นทางการเรี ยนรู้เรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน
ของนักเรี ยนควรเริ่ มจากการเข้ าใจกระบวนการเปลี่ยนรู ปของคาร์ บอนที่เกิดขึ ้นจากสิ่งมีชีวิต เช่น การสังเคราะห์
ด้ วยแสง การหายใจ หรื อที่เกิดขึ ้นโดยไม่ผ่านสิ่งมีชีวิต เช่น การเผาไหม้ จากนันนั
้ กเรี ยนควรเรี ยนรู้ และเข้ าใจว่า
กระบวนการดังกล่าวเชื่อมโยงและหมุนเวียนคาร์ บอนให้ เป็ นวัฏจักร สุดท้ ายนักเรี ยนจะอธิ บายได้ วา่ กระบวนการ
ดังกล่าวที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัฏภาคได้ แก่ ชีวภาค ธรณีภาค อุทกภาค และบรรยากาศภาค ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่ (66.67%) มีเส้ นทางการเรี ยนรู้ ตามความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ เรื่ องวัฎจักรคาร์ บอน เป็ นไป
ตามตามสมมติฐานที่ได้ กาหนดไว้ (hypothetical learning pathways)
อย่างไรก็ ดี งานวิ จยั ค้ นพบว่า มี นกั เรี ยนอี กกลุ่ ม หนึ่ง (26.66%) ที่ มีเ ส้ นทางการเรี ยนรู้ ที่ต่างออกไป
(alternative pathways) ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ผ้ ูวิจยั ตังไว้
้ โดยนักเรี ยนกลุ่มนี ้แบ่งแยกย่อยได้ เป็ นอีก 2 กลุ่ม
นักเรี ยนกลุ่มแรก คือกลุ่ม LV1a และ LV2a (13.33%) จะเริ่ มทาความเข้ าใจวัฎจักรคาร์ บอน จากความรู้เดิมที่ว่า
กระบวนการหมุนเวียนธาตุคาร์ บอนจะเกี่ยวข้ องกับสิ่งมีชีวิตเท่านัน้ ซึง่ เป็ นแนวคิดคลาดเคลื่อน ในขณะที่อีกกลุ่ม
หนึ่งคื อ LV1b (13.33%) จะเริ่ มทาความเข้ าใจวัฏจักรคาร์ บอนจากกระบวนการที่ไม่ต้องอาศัยสิ่ งมี ชีวิต เช่น
นักเรี ยนบางคนเริ่ มจากกระบวนเกิดฝนกรด จากนัน้ ทัง้ สองกลุ่ ม จะพัฒนาไปสู่ ความเข้ าใจว่า แท้ จริ ง แล้ ว
กระบวนการที่สามารถหมุนเวียนธาตุคาร์ บอนได้ เกิดจากทังผ่
้ านสิ่ งมีชีวิตหรื อสิ่ งไม่มีชีวิตก็ได้ ซึ่งเป็ นการเดิน
ทางเข้ าสู่สมมติฐานความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ แล้ วจึงพัฒนาให้ มีแนวคิดระดับสูงขึ ้น
LV4: Complete cycle with no
alternative conception
LV3: Complete cycle with
alternative conception
LV2a: Incomplete

LV2: Incomplete cycle in both

cycle in biological

biological & physical system

LV1a: Forms &
processes in biological

LV1: Forms and Process in both
biological & physical system

Hypothetical learning progression
Alternative learning pathway
2/1pathway

LV1b: Forms &
processes in physical

Figure 3 Grade 10 Students’ hypothetical learning progression and alternative pathways for carbon cycling
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ระดับแนวคิดจากแบบวัดก่อนเรี ยนในแนวคิดเรื่ อง วัฏจักรคาร์ บอน ได้ สะท้ อนให้ เห็น
ถึงความรู้ เดิมของนักเรี ยนที่แสดงคาศัพท์ และแนวคิดเกี่ยวข้ องกับวัฏจักรคาร์ บอนพอสมควร ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก
นักเรี ยนอยู่ในระบบที่ใช้ หลักสูตรแบบเกลี ยว (spiral curriculum) จึงเคยได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องวัฏจักรของสาร
มาบ้ างแล้ วในระดับชันประถมศึ
้
กษา และมัธยมศึกษาตอนต้ น ความรู้ เดิมไม่ว่าจะเป็ นจะแนวคิดที่ถูกต้ องหรื อ
แนวคิดทางเลือก รวมถึงเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องสะท้ อนให้ เห็นถึง ระบบนิเวศทางความคิด (conceptual ecology) ของ
นักเรี ยนที่จะเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบวิธีจดั การเรี ยนรู้ เพราะหากผู้เรี ยนมีประสบการณ์หรื อแนวคิดที่จะเชื่อมโยง
กับสิ่งที่เรี ยนรู้ใหม่ให้ สมั พันธ์ กบั ความรู้ เดิมจะทาให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย (Ausubel, 1968)
เมื่อดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ และวิเคราะห์ระดับแนวคิดหลังเรี ยน พบว่าคาตอบที่ได้ นนมี
ั ้ ความหลากหลาย
นักเรี ยนส่วนใหญ่ (53.33%) มีแนวคิดระดับ 3 แต่พบนักเรี ยนที่มีแนวคิ ดระดับ 4 เพียง 13.33% การพบจ านวน
นักเรี ยนที่มีแนวคิดระดับบนน้ อยเช่นนี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Jin, Zhan and Anderson (2013) ซึ่งได้ จดั การ
เรี ยนรู้เรื่ องวัฏจักรคาร์ บอนเช่นเดียวกัน นา Jin, Zhan and Anderson เสนอว่าสาเหตุที่ยงั ทาให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ไป
ไม่ถึงแนวคิดระดับบนอาจเนื่องมาจากขันการสอนอาจยั
้
งมีประสิ ทธิ ภาพไม่มากพอ จึงเสนอให้ มีแนวทางการสอน
แบบปรับเหมาะจากกรอบความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ ที่กาหนดให้ แนวคิดระดับบนระบุคาอธิ บายเชิงนามธรรม ส่วน
แนวคิดะดับล่างระบุคาอธิ บายเป็ นเชิงรู ปธรรมแทน ส่วนการที่พบว่านักเรี ยนบางส่วนมีระดับแนวคิดลดลงหรื อเท่า
เดิมสาเหตุอาจมาจากขัน้ ตอนการสอนเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีแม้ การวิเคราะห์จะบอกว่าจะอยูใ่ นระดับเดียวกัน แต่
ในรายละเอียดนักเรี ยนมีการเชื่อมโยงแนวคิดและแสดงคาศัพท์ที่ถกู ต้ องมากกว่าก่อนเรี ยน
จากการวิเคราะห์เส้ นทางการเรี ยนรู้ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ (66.67%) มีเส้ นทางการเรี ยนรู้ ตามสมมติฐาน
ของความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ที่ได้ กาหนดไว้ โดยนักเรี ยนมีจดุ เริ่ มต้ นในระดับที่ 1 คือนักเรี ยนกล่าวถึงกระบวนการ
เปลี่ ยนรู ปของคาร์ บอนบางส่ วน แต่ยงั ไม่เป็ นวัฏจักร เมื่ อพิ จารณาคาตอบของนักเรี ยนพบว่ามี คาศัพท์ที่ มีการ
กล่าวถึงบ่อยครัง้ ในหลักสูตรที่เคยเรี ยนผ่านมา เช่น สังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ การเผาไหม้ คาศัพท์เหล่านี ้แสดง
ให้ เห็นถึงความรู้ เดิมของนักเรี ยนที่สามารถต่อยอดให้ ไปยังเป้าหมายที่กาหนดตามเส้ นทางคือ แนวคิดระดับที่ 4 ได้
อย่างไรก็ตามนักเรี ยนที่มีจุดเริ่ มต้ นการเรี ยนรู้ แตกต่างจากนักเรี ยนส่วนใหญ่ หรื อไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจยั
พบว่านักเรี ยนกล่าวถึงกระบวนการเปลี่ ยนรู ปของคาร์ บอนแบบอื่น ๆ ที่หลักสูตรไม่เคยกาหนด เช่น การเกิดฝนกรด
ทาให้ สะท้ อนได้ วา่ การออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ต้องคานึงถึงนักเรี ยนกลุ่มนี ้ด้ วยเช่นกัน เพื่อทาให้ นกั เรี ยนมี
ระดับแนวคิดที่สูงขึ ้น และมีเส้ นทางการเรี ยนรู้เข้ าสู่ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ที่ควรจะเป็ นมากยิ่งขึ ้น

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง วัฏจักรคาร์ บอนทาให้ มีข้อค้ น
พบว่า นักเรี ยนแต่ละคนมีจุดเริ่ มต้ นของการเรี ยนรู้จากแบบวัดแนวคิดก่อนเรี ยนที่แตกต่างกัน การที่ครู ทราบข้ อมูล
ดังกล่าวช่วยให้ ออกแบบการจัดการรู้ ได้ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนแต่ละคนอย่างแท้ จริ ง งานวิจยั นี ้ได้
ออกแบบวิธีการจัดการเรี ยนรู้ แบบปรับเหมาะซึ่งปรับเปลี่ยนตามผลการประเมิน และพบนักเรี ยนส่วนใหญ่มีระดับ
แนวคิดเรื่ องวัฏจักรของสารเพิ่มขึ ้น ข้ อค้ นพบที่สาคัญอีกประการหนึง่ คือ ความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้เรื่ อง วัฏจักร
คาร์ บอนแสดงให้ เห็นเส้ นทางการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนที่หลากหลาย ทังที
้ ่เป็ นและไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน โดยเส้ นทาง
การเรี ยนรู้ ที่แตกต่างจากสมมติฐานพบว่านักเรี ยนมักเริ่ มต้ นความเข้ าใจว่าคาร์ บอนเกิดการหมุนเวี ยนโดยผ่าน
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กระบวนการทางชีวภาพ หรื อกายภาพเท่านัน้ ซึ่งข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการปรับหลักสูตร
สถานศึกษา วิธีสอน และการประเมินผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ในเรื่ องวัฎจักรคาร์ บอน อย่างไรก็ดงี านวิจยั เสนอแนะ
ว่าควรเพิ่มข้ อมูลการประเมินระหว่างเรี ยน รวมถึงแสดงข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื ้อหาเรื่ องวัฏจักรคาร์ บอน เพื่อทาให้
ได้ เส้ นทางการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ ้น
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริหารและ
ทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการทางานแบบร่ วมมือของครู
The Correlation between Teacher’s Perception of Administrator’s Distributed Leadership and
Teacher’s Attitude toward the Administrator to the Teacher’s Cooperative Working
สุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์1* และโกศล มีคุณ1
Sukanya Buranakiattisak1* and Kosol Meekun1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา1) ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติ
ต่อผู้บริ หาร กับการทางานแบบร่วมมือของครู และ 2) การทานายการทางานแบบร่วมมือของครู ด้วยการรับรู้ การ
กระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติต่อผู้บริ หาร ประชากรในการวิจยั คือ ครู จานวน 514 คน กลุ่มตัวอย่าง
กาหนดขนาดโดยใช้ โปรแกรม G*Power เลื อกโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน จานวน 148 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ น
แบบสอบถามแบบวัดประมาณรวมค่า 3 แบบวัด มีค่าความเที่ยง (α) .861 ถึง .902 ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้
การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติตอ่ ผู้บริ หารมีความสัมพันธ์กบั การทางานแบบร่วมมือของครูในระดับ
ปานกลาง (r = .348, .527; P <.01), การรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติตอ่ ผู้บริ หารทานายการ
ทางานแบบร่ ว มมื อ ของครู ได้ ร้ อยละ 34.6 น า้ หนัก การท านายของตัว ท านายทัง้ สองเป็ น .265 และ .481
ตามลาดับ

ABSTRACT
The objectives of this research were to study 1) the relationship between teacher’s
perception of administrator’s distributed leadership and teacher's attitude toward administrator to the
teacher’s cooperative working; and 2) the prediction of teacher’s cooperative working by teacher’s
perception of administrator’s distributed leadership and teacher’s attitude toward administrator. The
research population was 514 teachers. Sample size was 148 teachers which determined by using the
G * Power program and used multi-stage sampling. The research instruments were 3 summated
rating scales with the reliability (α) .861 to .902. The research found that teacher’s perception of
administrator’s distributed leadership and teacher’s attitude toward administrator were related to
teacher’s cooperative working at moderate level (r = .348, .527; P <.01). Teacher’s perception of
administrator’s distributed leadership and teacher’s attitude toward administrator predicted the
teacher's cooperative working for 34.6% and the beta weight of both were .265 and .481 respectively
Key Words: Cooperative working, Distributed Leadership, Attitude toward administrator
*Corresponding author, e-mail address: newsky_sukanya@yahoo.com
1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
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คานา
ในสังคมปั จจุบนั องค์การทุกแห่งจะประสบความสาเร็ จและบรรลุจดุ มุง่ หมายที่ตงไว้
ั ้ นนสิ
ั ้ ่งที่จาเป็ นอย่าง
ยิ่งคื อการนาทรัพยากรหรื อปั จจัยซึ่ง ประกอบด้ วย คน (Man), เงิ น (Money), วัสดุ (Material) และการบริ หาร
จัดการ (Management) ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ ให้ เกิดประสิ ทธิ ภาพสูงสุด คนหรื อทุนมนุษย์เป็ นที่ยอมรับโดย
กว้ า งขวางทัง้ ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ ว่ า เป็ นปั จจัยการผลิ ต ที่ส าคัญ (จอมพงศ์ , 2556) ซึ่ง ใน
สถานศึกษา ครู ผ้ เู ป็ นบุคลากรส่วนใหญ่ของสถานศึกษา ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่อย่างยิ่ง
ในสถานศึกษาอาจมี ครู และทรัพยากรที่ได้ รับการสนับสนุนจานวนมากหรื อน้ อยขึน้ อยู่กบั ขนาดของ
สถานศึกษา แต่ทงนี
ั ้ ้จานวนครู ยงั อาจมีความสาคัญน้ อยกว่าประสิ ทธิ ภาพการทางานของครู ประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของครู ที่ร่วมแรงร่วมใจ หรื อที่เรี ยกว่าการทางานแบบร่ วมมือนันย่
้ อมเป็ นที่ปรารถนาของทุ กสถานศึกษา
เพราะจะนามาซึ่งความเข้ มแข็ งและความสาเร็ จ ดังที่ Sharon F. Cramer (1998) กล่ าวว่า ความร่ วมมือช่ว ย
ส่งเสริ มประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลของการแก้ ปัญหาและแสวงหาทางออก ซึง่ บางครัง้ ก็สามารถกระทาได้ ด้วย
ตนเอง แต่ในบางกรณีต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมงาน ดังนันบทบาทหน้
้
าที่และการทางานของครูจงึ เป็ นเรื่องที่
ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้ องควรให้ ความสาคัญและความสนใจเป็ นพิเศษ
การทางานแบบร่ วมมือของครู มีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง สองประการคือ การรับรู้การกระจายอานาจของ
ผู้บริ หาร (Lynch, 2012) และทัศนคติข องครู ต่อผู้ บริ หาร (พัชรา,2559; ซื่อ หยุน, 2559) งานวิ จยั นี จ้ ึง ต้ อ งการ
ศึกษาว่า “การรับรู้ การกระจายอ านาจของผู้ บริ หาร และทัศนคติ ของครู ต่อ ผู้บริ หาร มีความเกี่ ยวข้ องกับการ
ทางานแบบร่วมมือของครู หรื อไม่เพียงใด”

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ ร ะหว่า งการรั บรู้ การกระจายอ านาจของผู้บริ หารและทัศนคติข องครู ต่อ
ผู้บริ หาร กับการทางานแบบร่วมมือของครู
2. เพื่อศึกษาการทานายการทางานแบบร่วมมือของครู ด้วยการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารและ
ทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หาร

กรอบแนวคิดการวิจยั
Teacher’s Perception of Administrator’s
Distributed Leadership

Teacher’s Cooperative Working

Teacher’s Attitudes toward Administrator
Figure 1 The research conceptual framework
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อ งนี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิง พรรณนา (Descriptive Research) แบบการศึกษาเชิง สหสัมพัน ธ์
(Correlational Study)
ประชากรในการวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นครู ที่ปฏิ บัติการสอน ประจาปี การศึกษา 2559 สังกัดสหวิ ทยาเขต
วังทองหลาง สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จานวน 514 คน
กลุ่มตัว อย่าง กาหนดขนาดโดยใช้ โปรแกรม G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang., 2009)
และการเพิ่มจานวนเพื่อป้องกันความเสี่ ยงต่างๆ เช่น การตอบไม่สมบูรณ์ และความคลาดเคลื่ อนอื่นๆที่อาจ
เกิดขึ ้นได้ กาหนดเก็บข้ อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 140 คน การเลื อกตัวอย่างใช้ วิธีสุ่มแบบหลายขันตอน
้
เมื่อเก็บข้ อมูล
ได้ จริ งได้ แบบสอบถามที่มีการตอบสมบูรณ์จานวน 148 ชุด จึงถือว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ 148 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบ มีลกั ษณะเป็ นทังข้
้ อคาถามที่มีคาตอบให้ เลือกหรื อ
ให้ เขี ยนตอบ โดยถามเกี่ ยวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ การทางาน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ที่
ปฏิบตั ิการสอนเป็ นหลัก และตาแหน่งหน้ าที่
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับตัวแปรในการวิจยั เป็ นแบบวัดตัวแปรสาคัญ 3 แบบวัด มี ลักษณะเป็ นมาตร
ประมาณรวมค่า (Summative Rating Scales) 6 ระดับ แบบวัด ดังกล่ า วผู้ วิจัยได้ ส ร้ างขึ น้ เอง 2 แบบวัด อี ก
1 แบบวัดเป็ นของนักวิจยั ก่อนหน้ า ที่ได้ สร้ างไว้ (พัชราและซื่อหยุน, 2559) ความเที่ยงของคะแนนจากแบบวัด
คานวณ โดยวิธีสมั ประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (α) มีคา่ ตังแต่
้ .861 ถึง .902 ความเที่ยงของคะแนนในระดับ
องค์ประกอบของตัวแปรมีคา่ ตังแต่
้ .489 ถึง .899

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีความสมบูรณ์ ในการตอบ148 ชุด ได้ นาไปวิเคราะห์ด้วย
วิธีการทางสถิติแบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์เพื่อตอบ
คาถามการวิจยั ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลและโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) การวิเคราะห์ข้ อ มูล เพื่อ ทดสอบสมมุติฐาน โดยวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ ร ะหว่างตัวแปรใช้ ส ถิ ติ
วิเคราะห์ สัมประสิ ท ธิ์ ส หสัมพัน ธ์ แ บบของเพียร์ สัน(Pearson correlation coefficient) และการวิ เคราะห์ การ
ถดถอยพหูคณ
ู แบบเป็ นขัน้ (Stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะกลุ่มตัวอย่ าง
การวิเคราะห์พบว่า ครู ทเี่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีจานวนความต่างทางเพศใกล้ เคียงกันโดย เป็ นเพศชาย
ร้ อยละ 47.30 และเพศหญิง ร้ อยละ 52.70 ส่วนใหญ่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 64.20 และสูง
กว่าระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 35.80 เป็ นครูสอนด้ านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เท่ากัน ร้ อยละ 50 ส่วนใหญ่
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มิได้ ดารงตาแหน่งหัวหน้ างานร้ อยละ 62.30 มีอายุตงแต่
ั ้ 22 ถึง 60 ปี เฉลี่ย 33.84 ปี ประสบการณ์การสอน 1 ถึง
37 ปี เฉลี่ย 7.91 ปี (Table 1)
Table1 Bio-social of the sample.
Bio – Social
Gender
Male
Female
Education Level
Bachelor degree
Above bachelor degree
Subject of teaching
Science
Arts
Position
Header
Not Header
Age
Mean = 33.84
Work experience
Mean= 7.91,

Frequency
148
70
78
148
95
53
148
74
74
148
55
91
SD= 8.99
SD= 7.45

Max = 60,
Max = 37

Percentage
100.00
47.30
52.70
100.00
64.20
35.80
100.00
50.00
50.00
100.00
37.70
62.30
Min= 22
Min = 1

1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต่อไปนี ้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยผ่านการตรวจสอบสมมติฐาน
ของการวิจยั ที่กาหนดไว้ 2 ประการ คือ สมมติฐานที่1 การรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติของครู
ต่อผู้บริ หารมีค วามสัมพันธ์ กบั การทางานแบบร่ วมมือ ของครู สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ การกระจายอานาจของ
ผู้บริ หารและทัศนคติของครู ทานายการทางานแบบร่ วมมือของครู ได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20 โดยที่การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ กาหนดระดับนัยสาคัญ () ขันต
้ ่าไว้ ที่ระดับ 0.5
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 148 คน ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู โดยมีการทางานแบบร่วมมือของครู เป็ นตัวแปรตาม การรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หาร
และทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หาร เป็ นตัวแปรอิสระ เสนอในระดับตัวแปรรวม และตัวแปรองค์ประกอบ ดังนี ้
1.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลในระดับตัวแปรรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ จากตัวแปรรวม (รวมทุกองค์ประกอบ) ทังสามตั
้
วแปร ตัวแปรถูกทานาย
คือ การทางานแบบร่วมมือของครู โดยมีตวั แปรทานาย คือ การรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หาร และทัศนคติ
ของครู ตอ่ ผู้บริ หาร
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ในขันแรกได้
้
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่นาเข้ าวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู ซึง่ ในส่วนนี ้มี 3
ตัวแปร (ดังที่ได้ กล่าวมา) ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ อย่างง่าย พบว่า ทังสามตั
้
วแปรมีความสัมพันธ์ ระหว่าง
กันระดับต่าถึงปานกลาง โดยมีคา่ r อยูร่ ะหว่าง .172 ถึง .527 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ถึง .01
จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว พบว่า การรับรู้ การกระจายอานาจของผู้บริ หารมีความสัมพันธ์ อย่างมี
นัยสาคัญกับการทางานแบบร่วมมือของครู โดยเป็ นความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลาง (r = .348) ทัศนคติ
ของครู ต่อ ผู้ บริ หารมี ความสั มพันธ์ อ ย่า งมี นัยส าคัญ กับการทางานแบบร่ ว มมื อ ของครู ต่อ ผู้ บริ หารโดยเป็ น
ความสัมพันธ์ ทางบวกในระกับปานกลาง (r = .527) ดัง Table 2
Table2 Relationship between teacher’s perception of administrator’s distributed leadership (LET),
teacher’s attitude toward administrator (ATT) and teacher’s cooperative working (COT)
Predictor variables
COT
LET
ATT
COT
1.00
.348**
.527**
LET
1.00
.172*
ATT
1.00
เมื่อทาการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ุ การทางานแบบร่วมมือของครู โดยมีการรับรู้การกระจายอานาจ
ของผู้บริ หารและทัศนคติของครู ต่อผู้บริ หารเป็ นตัวทานาย พบว่า การรับรู้ การกระจายอานาจของผู้บริ หารและ
ทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หารร่วมกันสามารถทานายการทางานแบบร่วมมือของครู ได้ ร้อยละ 34.6 โดยตัวทานายทัง้
สองมีน ้าหนักการทานาย (ค่าβ) เป็ น .265 และ .481 ตามลาดับ และเป็ นน ้าหนักการทานายที่มีนยั สาคัญทังสอง
้
ค่า ดังผลวิเคราะห์ใน Table 3
Table3 The results of multiple-regression analysis of teacher’s cooperative working with two predictor
variables.
Statistic value
Predictor variables
Beta
T value
P value
1.Perception of administrator’s
.265
3.866
.000
distributed leadership (LET)
2.Teacher’s attitude toward administrator
.481
7.052
.000
(ATT)
R-Square=.346
Predicted variable: teacher’s cooperative working
1.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลในระดับตัวแปรองค์ ประกอบ
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ ทาในระดับที่ใช้ ตัวแปรทานายเป็ นตัวแปรองค์ประกอบ โดยการรับรู้ การ
กระจายอานาจของผู้บริ หาร มี 3 องค์ประกอบ และทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หาร มี 3 องค์ประกอบ
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ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบเป็ นขัน้ ของการทางานแบบร่ วมมือของครู โดยมีตวั แปร
ทานายเป็ นองค์ประกอบของการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หาร และทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หาร ได้ พบว่า ตัว
แปรองค์ประกอบของการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หาร และทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ ห าร 6 ตัวแปรที่ร่วมกัน
ทานายการทางานแบบร่วมมือของครู มีการทานายที่ถึงระดับนัยสาคัญ 3 ตัวแปร คือ ทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หาร
ด้ านแนวโน้ มแสดงพฤติกรรม (A3) (β= .623,P < .001) การรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารด้ านการกระตุ้น
ให้ สมาชิกมีภาวะผู้นา (L1)(β = .399, p <.001) และ ตัวแปรทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หารด้ านความรู้ เชิงประเมิน
(A1) (β = -.153, p < .01) โดยทัง้ 3 ตัวแปรร่วมกันทานายการทางานแบบร่วมมือของครู ได้ ร้อยละ 66.8 ดังผล
วิเคราะห์ใน Table 4
Table 4 The results of multiple-regression analysis of teacher’s cooperative working were analyzed by
using six predictor variables.
Statistic value
Predictor variables
Beta
T value
P value
1.Teacher’s attitudes : Action tendency (A3)
.623
12.367
.000
2. Perception of distributed leadership: encourage
.399
7.909
.000
members to have leadership action (L1)
3. Teacher’s attitudes: evaluation knowledge (A1)
-.153
-3.049
.003
R-Square=.668
Predicted variable: teacher’s cooperative working

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจยั ได้ ตรวจสอบสมมุติฐานและได้ ผลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ทงสองประการ
ั้
ประการแรก ได้ พบความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ การกระจายอ านาจของผู้ บริ หารและทัศนคติ ต่อ
ผู้บริ หาร กับการทางานแบบร่ วมมือของครู ในระดับปานกลาง (r= .348, .527; p<.01) ผลที่ได้ นี ้หมายความว่า
หากครู รับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารมากหรื อน้ อยก็มีแนวโน้ มว่าก็จะส่งผลให้ เกิดการทางานแบบร่ วมมือ
มากขึ ้นหรื อน้ อยลงด้ วย ผลการวิจยั นี ้มีลกั ษณะสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัชรา สินธรมงคล (2559) ซึง่ พบว่าถ้ า
ครู ได้ รับการสนับสนุนจากผู้บริ หารมากหรื อน้ อยก็มีแนวโน้ มทางานแบบมีส่วนร่ วมมากหรื อน้ อยด้ วยขณะที่ดุจ
เดือน พันธุ มนาวิน (2547) ได้ ศึกษางานวิจยั หลายเรื่ องได้ ข้อสรุ ปว่า ถ้ าลูกน้ องรู้ สึกว่าได้ รับการสนับสนุน ทาง
สังคมจากหัวหน้ าของตนมาก ไม่วา่ จะเป็ นครู อาจารย์ ข้ าราชการ หรื อพยาบาล จะเป็ นผู้ที่ มีประสิทธิ ภาพในการ
ทางานมากด้ วย ในขณะเดียวกัน จากที่ศกึ ษาได้ พบความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติตอ่ ผู้บริ หารกับการทางานแบบ
ร่วมมือของครู เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของพัชรา สิ นธรมงคล (2559) ที่กล่าวว่าถ้ าครู มีทศั นคติที่ดีต่อผู้บริ หาร
มากหรื อน้ อย ก็มีแนวโน้ มทางานแบบมีส่วนร่ วมมากหรื อน้ อยด้ วย นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โกศล
มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ได้ ศึกษาครู ที่สอนจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนระดับประถม, ดุจเดือน พันธุมนาวิน
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และอัมพร ม้ าคะนอง (2547) ที่ศกึ ษาครู ที่สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้ พบว่า ทัศนคติกบั พฤติกรรมมี
ความสัมพันธ์ กนั ในระดับที่มีนยั สาคัญทังสิ
้ ้น
ประการที่สอง จากการวิจยั ได้ พบว่าการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติต่อผู้บริ หารที่
เป็ นตัวแปรรวมสามารถทานายการทางานแบบร่วมมือของครู ได้ ร้อยละ 34.6 โดยทังสองตั
้
วแปรทานายมีน ้าหนัก
การทานายที่มีนัยส าคัญ ผลดังกล่ าวเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ 2 ที่ตงั ้ ไว้ ว่า “การรั บรู้ การกระจายอ านาจของ
ผู้ บ ริ ห ารและทัศนคติ ต่ อ ผู้ บริ หารร่ ว มกันท านายการท างานแบบร่ ว มมื อ ของครู ได้ ไม่ น้ อ ยกว่า ร้ อ ยละ 20”
ผลการวิ จัย ครั ง้ นี ส้ อดคล้ องกับผลการวิ จัย หลายเรื่ อ งที่ศึก ษาความสัม พัน ธ์ เชิง สาเหตุข องพฤติ กรรมของ
ข้ าราชการ เช่น โกศล มีคณ
ุ และณรงค์ เทียมเมฆ (2545) , วิเชียร ธรรมาธร (2547) ที่ตา่ งพบว่า มีตวั แปรทานาย
ที่เป็ นตัวแปรลักษณะทางจิตและการรับรู้สถานการณ์ทางสังคม (ตังแต่
้ 3 ถึง 8 ตัวแปร) ร่วมกันทานายพฤติกรรม
ของข้ าราชการที่ศกึ ษา โดยทานายได้ ตงแต่
ั ้ ประมาณ ร้ อยละ 20 ถึง 60
การวิจยั ยังพบว่า ตัวแปรระดับองค์ประกอบสามารถทานายได้ สูงขึ ้นกว่าตัวแปรรวม คือสามารถทานาย
ได้ ร้ อยละ 66.8 ทัง้ นี อ้ าจอธิ บ ายได้ ว่ า เหตุ ที่ ก ารใช้ ผ ลการวัด ตัว แปรที่ เป็ นตัว แปรระดั บ องค์ ป ระกอบมี
ประสิ ทธิ ภาพการทานายสูงกว่า ใช้ ผลการวัดจากตัวแปรรวม เพราะตัวแปรระดับองค์ประกอบมีความชัดเจน,
เฉพาะเจาะจงและสมบูรณ์กว่าตัวแปรรวมทาให้ ความสัมพันธ์ มีความชัดเจนขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากที่ การวิ จัยพบว่า การรับ รู้ การกระจายอ านาจของผู้ บริ หารและทัศ นคติ ข องครู ต่อ ผู้ บริ ห ารมี
ความสัมพันธ์ กบั การทางานแบบร่วมมือของครู ผลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ูบริ หาร ครู ได้ ตระหนักถึงความสาคัญ
และความเกี่ยวข้ องกันของลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าว
2. จากการที่ได้ พบว่าการรับรู้ การกระจายอานาจของผู้บริ หารและทัศนคติของครู ต่อผู้บริ หารร่วมกัน
ทานายการทางานแบบร่ วมมือของครู ได้ ร้อยละ 34.6 ทาให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะผู้บริ หาร สามารถใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาการบริ หาร เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมการทางานของครู ให้ ดียิ่งขึน้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. การวิจยั พบว่าการรับรู้การกระจายอานาจของผู้บริ หาร และทัศนคติของครู ตอ่ ผู้บริ หารเป็ นตัวทานาย
ที่สาคัญอาจต่อยอดโดยทาวิจยั เชิงทดลองสร้ างสาเหตุดงั กล่าว ประเมินผลสาเหตุที่สร้ าง จากนันประเมิ
้
นผลที่
เกิดจากสาเหตุดงั กล่าวด้ วย
2. แนวการวิจยั ศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุดงั กล่าวนี ้ สามารถนาไปใช้ กบั การศึกษากับพฤติกรรมของ
ครู บุคลากรอืน่ รวมทังผู
้ ้ บริ หารการศึกษาด้ วย
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คณะครู ในสังกัดสหวิทยาเขตวังทองหลาง สานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ที่ได้ ให้ ความร่วมมือใน
การรวมรวมข้ อมูลเพือ่ การวิจยั ครัง้ นี ้
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องจานวนจริง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้การเรียนแบบคู่บัดดีร้ ่ วมกับการเรียนแบบกลุ่ม
A Study of Learning Achievement in Mathematics on Real Number
of Mathayomsuksa Four Students Using Buddy Coupled Learning with Group Learning
จิรพันธ์ เพชรศิลป์1* ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ 1 และวัชรากร ทองช่วย1
Jiraphan Phetsin1*, Songwit Rittikan1 and Watcharakorn Thongchuay1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจานวนจริ ง หลังเรี ยนโดยใช้ การ
เรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม 2)เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจานวนจริ ง ก่อนและหลัง
เรี ยน โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน
แบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 22 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อ ง
จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มมีคา่ เฉลี่ยคะแนนหลังเรี ยน 15.77 จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 78.85 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับ
การเรี ยนแบบกลุ่ม หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม อยูใ่ นระดับมาก ( x  3.82 S.D.  0.19 )

ABSTRACT
This research aims to 1) investigate students’ learning achievement in Mathematics on real
number using Buddy Coupled Learning with Group Learning 2) compare students’ learning
achievement in Mathematics on real number before and after using Buddy Coupled Learning with
Group Learning 3) investigate students’ learning satisfaction towards using Buddy Coupled Learning
with Group Learning.The sample of the study was Mathayomsuksa Four students at Pak Phanang
School, Semester 1 of Academic Year 2017, 22 students. The research instruments were lesson plans,
achievement test on and questionnaire on satisfaction. The research results revealed that students’
learning achievement in Mathematics on real number after using Buddy Coupled Learning with Group
Learning were 15.77 out of 20 (78.85%) , students’ learning achievement in Mathematics on real
number after using Buddy Coupled Learning with Group Learning was higher than before learning at
the significant level of 0.01 and students’ learning satisfaction towards using Buddy Coupled Learning
with Group Learning was at high level ( x  3.82 S.D.  0.19 )
Keyword: Real number , Buddy Couple Learning , Group Learning
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คานา
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้ องกับความคิด กระบวนการ และเหตุผล คณิ ตศาสตร์ ฝึกให้ คนคิดอย่าง
เป็ นระบบ แล้ วยังมีความสัมพันธ์ กบั ชีวิตประจาวันของมนุษย์อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ในแต่ละวันมนุษย์ต้อง
เผชิญกับปั ญหานานัปการ และสามารถแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ เพราะมนุษย์ได้ นาหลักการของคณิตศาสตร์ เข้ ามา
ใช้ (ยุพิน พิพิธกุล, 2537)
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช
2551 ได้ กาหนด วิสัยทัศน์ คุณภาพของนักเรี ยน สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ กระบวนการเรี ยนรู้ การ
แก้ ปัญหา การให้ เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
การคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว ในการจัดการเรี ยนการสอนจึงเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นา
ความคิ ด ความรู้ ความเข้ าใจในคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐานและมีทกั ษะในการคิดคานวณ รู้ จักคิดอย่างมี เหตุผ ล
เพื่อให้ นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีตอ่ คณิ ตศาสตร์ สามารถนาประสบการณ์ทางด้ านความรู้ ความคิดและทักษะที่ได้
จากการเรี ยนคณิตศาสตร์ ไปใช้ ในการเรี ยนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวันได้
จอยซ์ และ เวล (Joyce and Weil) ได้ กล่าวว่า เทคนิคการร่วมมือกันเรี ยนรู้ เป็ นเทคนิคที่จะช่วยพัฒนา
ผู้เรี ยนทังในด้
้ านสติปัญญาและด้ านสังคม นอกจากนี ้เทคนิคการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ยงั ช่วยพัฒนาผู้เรี ยนทางด้ าน
สติปัญญาให้ เกิดการเรี ยนรู้ จนบรรลุขี ดความสามารถสูงสุดได้ โดยมีเพื่อนวัยเดียวกันช่วยสอนย่อมจะมีการใช้
ภาษาสื่อสารที่เข้ าใจง่ายกว่าครู ผ้ สู อน นัน่ คือการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เป็ นการเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ภายใน
กลุ่ มจะประกอบด้ ว ยผู้เ รี ยนมีความสามารถแตกต่า งกันมาทางานร่ ว มกัน ในกระบวนการทางานนัน้ มีการ
ช่ว ยเหลื อพึ่ง พาอาศัยซึ่ง กันและกัน เมื่ อสมาชิกในกลุ่ มมีความเข้ าใจเนื อ้ หาที่เ รี ยนแล้ ว จะส่ ง ผลให้ มีความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนและสามารถช่วยอธิ บายและช่วยสอนสมาชิกในกลุ่มที่ยงั ไม่เข้ าใจให้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ผลสาเร็ จของกลุ่มขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ชว่ ยเหลือกัน
ซึง่ จะทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะทางสังคมดีขึ ้น (ขนิษฐา กรกาแหง, 2551)
การจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ มีหลายรู ปแบบ รวมถึงการเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้และการเรี ยนแบบกลุ่ม ซึง่ การ
เรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้เป็ นการให้ นกั เรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มผลการเรี ยนต่าได้ จบั คูท่ ากิจกรรมด้ านการเรี ยนกับนักเรียนทีอ่ ยูใ่ น
กลุ่มผลการเรี ยนสูง เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนที่จบั คู่บดั ดี ้กันได้ ร้ ูจกั การทากิจกรรมร่ วมกันอย่างสร้ างสรรค์
การเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่แก่กนั ส่วนการเรี ยนรู้แบบกลุ่มในที่นี ้หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มโดยจัดกลุ่มละ 2-3
คูบ่ ดั ดี ้ ให้ ทางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันทังในส่
้ วนตนและส่วนรวม โดยในแต่ละกลุ่มจะมีทงนั
ั ้ กเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ปานกลาง และเก่ง เนื่องจาก
การจับคู่บดั ดี ้เกิดจากการจับคู่นกั เรี ยนที่มีผลการเรี ยนต่ากับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนสูง หรื อนักเรี ยนที่มีผลการ
เรี ยนปานกลางกับนักเรี ยนที่มีผลการเรี ยนปานกลาง
การเรี ยนการสอนเรื่ องจานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนในเรื่ องนี ้ค่อนข้ างต่า เนื่องจากจานวนจริ งเป็ นเนื ้อหาที่เป็ นนามธรรม จึงยากที่นกั เรี ยนจะทาความเข้ าใจ
สมบัติและกระบวนการของจานวนจริ งได้ และอีกประการหนึ่งคือในการจัดการเรี ยนรู้ เมื่อนักเรี ยนไม่เข้ าใจใน
เนื ้อหานักเรี ยนจะไม่กล้ าสอบถามครู ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะมีช่องว่างระหว่างนักเรี ยนและครู ซึง่ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้และการเรี ยนแบบกลุ่มเป็ นการเรี ยนที่ให้ นกั เรี ยนได้ ช่วยเหลื อกัน และสามารถลดช่องว่างในการสื่ อสาร
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ระหว่างนักเรี ยนกับครู ได้ เป็ นอย่างดี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางเรี ยนเรื่ องจานวนจริ งให้ สูงขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ มีการ
จัดการเรี ยนรู้ แบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มให้ กับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 แทนการจัดการเรี ยนรู้
แบบเดิม ซึง่ เป็ นการสอนแบบบรรยาย อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนาทักษะทางสังคมให้ ดีขึ ้นและยังเป็ นการสร้ างเจตคติ
ที่ดีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ให้ กบั นักเรี ยนอีกด้ วย

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง หลังเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการ
เรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง จานวนจริ ง ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ องจานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้
ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4

วิธีการวิจยั
ประชากร
นักเรี ยนโรงเรี ยนสตรี ปากพนัง ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 3 ห้ องเรี ยน
ทังหมด
้
87 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตรี ปากพนัง ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จ านวน 1 ห้ อ งเรี ย น ทัง้ หมด 22 คน โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (cluster random
sampling) จากประชากรข้ างต้ น โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม เรื่ อง
จานวนจริ ง วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จานวน 24 แผน 24 คาบ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง จานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 4 เป็ นข้ อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม
เรื่ องจานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. สุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มาจานวน 1 ห้ องเรี ยน จากจานวนทังหมด
้
3 ห้ องเรี ยน
โดยใช้ การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling)
2. แนะนาขัน้ ตอนการทากิจกรรมและบทบาทของนักเรี ยนในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม
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3. ให้ นัก เรี ย นท าทดสอบก่อ นเรี ยน (Pre Test) โดยใช้ แ บบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์ เรื่ อง จานวนจริ ง ซึง่ เป็ นข้ อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ
4. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องจานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม โดย
ผู้วิจยั เป็ นผู้สอนเอง
5. เมื่อเสร็ จสิ น้ การสอนให้ นกั เรี ยนทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post Test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ เรื่ อง จานวนจริ ง ซึง่ เป็ นแบบทดสอบชุดเดิมจากแบบทดสอบก่อนเรี ยน
6. ให้ นกั เรี ยนทาสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยน
แบบกลุ่ม เรื่ องจานวนจริ ง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน วิ เ คราะห์ข้ อ มูลโดยการหาค่า เฉลี่ ย ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้ อยละ ส่วนการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t – test) แบบ t-test Dependent Samples และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลความหมาย

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องจานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของ
นักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 มีค่า เฉลี่ ยคะแนนหลังเรี ยน 15.77 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ
78.85
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องจานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่ วมกับการ
เรี ยนแบบกลุ่ มของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสู ง กว่าก่อ นเรี ยนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ . 01
รายละเอียดดัง Table 1
Table 1 Comparison of the learning achievement before and after learning on real number
using Buddy Coupled Learning with Group Learning of Mathayomsuksa Four students
Mean
n
Std. Deviation
t
Sig. (2-tailed)
Pre test
12.73
22
2.98
2.942
.008**
Post test
15.77
22
5.65
** P < .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่ วมกับการ
เรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x  3.82 , S.D.  0.19
จากระบบ 5 คะแนน ) ซึ่ง เมื่ อ เรี ย งล าดับ ความพึ ง พอใจในแต่ ด้ า นจากมากไปน้ อ ยได้ ดัง นี ้ ด้ า นเอกสาร
ประกอบการเรี ยน ( x  3.97 , S.D.  0.16 ) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ( x  3.93 , S.D.  0.23 ) ด้ าน
การวั ด ผลและประเมิ น ผล ( x  3.8 , S.D.  0.18 ) ด้ านสาระการเรี ย นรู้ ( x  3.56 , S.D.  0.13 )
รายละเอียดดัง Table 2
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Table 2 Results of the student's satisfaction on real number of students using Buddy
Coupled Learning with Group Learning of Mathayomsuksa Four students.
Satisfaction
S.D. linterpretation
̅
𝒙
Content
1. The contents of the material for the course is not too difficult.
3.41 0.59 Medium
2. The contents of this course are interesting.
3.68 0.78
High
3. The knowledge is to be used in daily life.
3.64 0.79
High
4. The contents are understandable.
3.50 1.01 Medium
Total
3.56 0.13
High
The activity of learning
5. The learning activity provides students with the knowledge and
3.50 0.67 Medium
understanding.
6. Students participate in learning activities.
4.09 0.81
High
7. Students have the opportunity to discuss and exchange
4.14 0.83
High
information with friends.
8. Students and friends have the opportunity to express their opinion. 3.86 0.83
High
9. The duration of the course is appropriate for understand the
3.95 0.95
High
contents.
10. The students think and do the activities with the group.
4.05 0.90
High
Total
3.93 0.23
High
The study materials
11. The documents are clear with the knowledge and understand the 4.09 0.81
High
content.
12. The documents easier to understand, can study on their own.
3.77 1.02
High
13. The documents contain a variety of exercises to practice skills.
4.09 0.87
High
14. The students are proud of the course materials.
3.82 0.80
High
15. Provide opportunities for students to ask questions about the
4.09 0.81
High
study materials.
Total
3.97 0.16
High
The measurement and Evaluation
16. The assessment tally with the lessons learned.
4.09 0.75
High
17. Students satisfied rate of self and partner buddy when the
3.73 0.88
High
subtests.
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18. Students have the opportunity to know the score of their own, and
the buddy.
19. Students want to have more exercises to practice every time.
20. The teachers often praise every learning when doing activities
and quiz as well.
Total
Overall satisfaction

3.86

0.89

High

3.64
3.68

1.00
0.89

High
High

3.8
3.82

0.18
0.19

High
High

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
4 มีคา่ เฉลี่ ยคะแนนหลังเรี ยน 15.77 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 78.85 ทังนี
้ ้เนื่องมาจากนักเรี ยน
มีการเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม ซึง่ ในการเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้และการเรี ยนแบบกลุ่มเป็ นการเรี ยนที่
ให้ นกั เรี ยนได้ ชว่ ยเหลือกัน และสามารถลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างนักเรี ยนกับครู ได้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้
จึงเป็ นการเพิ่มความเข้ าใจในเนื ้อหาให้ กบั นักเรี ยน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนที่เข้ าใจเนื ้อหาได้ ชว่ ยสอน
และอธิ บายให้ เพื่อนที่ไม่เข้ าใจได้ เข้ าใจมากขึ ้น มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นร่วมกัน ผลสาเร็ จของกลุ่มขึน้ อยู่
กับความสามารถของสมาชิกในกลุ่มที่ช่วยเหลือกัน ซึง่ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะทางสังคมดีขึน้
ด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นราภรณ์ มีสวัสดิ์ (2556) ที่พบว่าหลังจากใช้ แผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิธีการ
เรี ยนรู้ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษามีการทากิจกรรมร่วมกันในทุกๆกิจกรรม มีการแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน
คอยดูแลช่วยเหลือ อธิ บายงานหรื อบทเรี ยนต่างๆร่วมกัน นักศึกษากล้ าซักถามเมื่อมีปัญหาหรื อเกิดข้ อสงสัยใน
กิจกรรมหรื อบทเรี ยนต่างๆ นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับการเรี ยน เกิดความสนิทสนม และเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างเพื่อนและครู ผ้ สู อน
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง
ของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4 หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่อ นเรี ย นที่ร ะดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติ .01 ทัง้ นี เ้ ป็ นผล
เนื่อ งมาจากการเรี ยนแบบคู่บัดดี ร้ ่ ว มกับการเรี ยนแบบกลุ่ ม เป็ นการเรี ยนที่ช่ ว ยพัฒ นานักเรี ยนทัง้ ในด้ า น
สติปัญญาและด้ านสังคม โดยพัฒนาทางด้ านสติปัญญาให้ เกิดการเรี ยนรู้จนบรรลุขีดความสามารถสูงสุดได้ โดย
มีเพื่อนในวัยเดียวกันคอยช่วยอธิ บายเพิ่มความเข้ าใจในเนื ้อหา ซึง่ ย่อมมีการใช้ ภาษาสื่อสารที่เข้ าใจง่ายกว่าครู
ทาให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ ด้วยความเข้ าใจสามารถทาแบบฝึ กทักษะได้ ด้วยตนเองอย่างถูกต้ อง และสามารถอธิ บาย
เหตุผลของคาตอบที่ได้ ด้วยความเข้ าใจ เมื่อมีข้อสงสัยนักเรี ยนสามารถปรึกษาได้ ทงคู
ั ้ บ่ ดั ดี ้และครู ด้ วยเหตุ ผล
ดังกล่าวส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ ศิริ พร ทุเ ครื อ (2544) ที่พบว่านักเรี ยนที่ ได้ รั บการเรี ยนแบบร่ วมมือ โดยใช้ แผนผังมโนทัศน์ มีผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความคงทนในการเรี ยนสูงกว่านักเรี ยนที่ได้ รับการสอนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับ การ
เรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ปรากฏว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 อยู่ในระดับมาก ( x  3.82 , S.D.  0.19
จากระบบ 5 คะแนน ) ซึ่ง เมื่ อ เรี ย งล าดับ ความพึ ง พอใจในแต่ ด้ า นจากมากไปน้ อ ยได้ ดัง นี ้ ด้ า นเอกสาร
ประกอบการเรี ยน( x  3.97 , S.D.  0.16 ) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ( x  3.93 , S.D.  0.23 ) ด้ าน
การวัดผลและประเมิ นผล( x  3.8 , S.D.  0.18 ) ด้ า นสาระการเรี ยนรู้ ( x  3.56 , S.D.  0.13 ) ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากการเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มในด้ านสาระการเรี ยนรู้ ซึง่ เนื ้อหาสาระที่เรี ยนไม่ยาก
เกินไปและนักเรี ยนสามารถช่วยกันเรี ยนกับคูบ่ ดั ดี ้จนเข้ าใจได้ ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ กิจกรรมการเรี ยนรู้
ทาให้ นกั เรี ยนมีความรู้และเข้ าใจเนื ้อหา ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วม มีโอกาสได้ สนทนาและแสดงความคิดเห็น
กับเพื่อนจนได้ รับความรู้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกคิดและทา
กิจกรรมเป็ นกลุ่ม ด้ านเอกสารประกอบการเรี ยน เอกสารมีความชัดเจน เข้ าใจง่าย สามารถศึกษาได้ ด้วยตนเอง
มีแบบฝึ กหัดที่หลากหลายต่อการฝึ กทักษะ และครู เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ซกั ถามเกี่ ยวกับเอกสารประกอบการ
เรี ยน ในขณะที่ด้านการวัดผลและประเมินผล การประเมินตรงตามเนื ้อหาวิชาที่เรี ยน นักเรี ยนมีโอกาสได้ ทราบ
คะแนนของตนเองและคูบ่ ดั ดี ้และเมื่อนักเรี ยนตังใจท
้ ากิจกรรมและแบบทดสอบได้ ดี ครู มกั จะชมเชยทุกครัง้ ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวจึง ส่งผลให้ ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน เรื่ อง จานวนจริ ง โดยใช้ การเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สายไหม โพธิ์ ศิริ (2554) ที่พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจกับการใช้ ชดุ การเรี ยนร่วมกับวิธีการเรี ยนแบบร่วมมือ เรื่ อง เศษส่วน อยูใ่ นระดับมาก

สรุป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง จานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจากใช้
การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีคา่ เฉลี่ ยคะแนนหลังเรี ยน 15.77
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 78.85 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน
พบว่าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนแบบคู่
บัดดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มอยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจับคูบ่ ดั ดี ้ให้ กบั นักเรี ยนต้ องให้ นกั เรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มผลการเรี ยนต่าได้ จบั คู่กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ น
กลุ่มผลการเรี ยนสูง และการจัดกลุ่มนักเรี ยนเป็ นการจัดกลุ่มจากคูบ่ ดั ดี ้ 2-3 คู่
2. การจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละชัว่ โมง ครู ควรให้ โอกาสนักเรี ยนอย่างเต็มที่ในการระดมความคิด ไม่ควรเร่ ง
นักเรี ยนให้ คิดหาคาตอบ ให้ นกั เรี ยนมีโอกาสคิดอย่างอิสระ
3. ควรมีการชี ้แจงรายละเอียดเกณฑ์ การให้ คะแนนของการทากิจกรรมเป็ นคูบ่ ดั ดี ้หรื อกลุ่มให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
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ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม ต้ องใช้ เวลาในการจัดการเรี ยนรู้คอ่ นข้ างมาก จึงควร
มีการศึกษาและพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิคอื่นมาช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
เรื่ องจานวนจริ ง ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ให้ สูงขึน้ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดการเรี ยนรู้ แต่สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2. ควรทาการวิจัยเปรี ยบเทียบการใช้ การเรี ยนแบบคู่บดั ดี ้ร่ วมกับการเรี ยนแบบกลุ่มกับนักเรี ยนใน
ระดับชันอื
้ ่นๆ หรื อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มนักเรี ยนที่ไม่ได้ รับการเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับการเรี ยนแบบกลุ่ม
3. ควรทาการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาของนักเรี ยน โดยใช้ การเรี ยนแบบคูบ่ ดั ดี ้ร่วมกับ
การเรี ยนแบบกลุ่ม ในเนื ้อหาและระดับชันที
้ ่สนใจ
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการให้ เหตุผลแบบไม่ เป็ นทางการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ต่ อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
The Factors Influencing Grade 10th Students’ Informal Reasoning on Socioscientific Issues
ชนาธิป จันทร์ สอง1* ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน1 และปราโมทย์ ชานาญปื น2
Chanathip Jansong1* Sasithep Pitiporntapin1 and Pramote Chumnanpuen2

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบภูมิค้ มุ กันในภาค
การศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 48 คน โดยได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ จานวน 4 ประเด็น ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบด้ วยประเด็น การให้ วคั ซีนแก่บุคคลต่างด้ าวในเขต
ชายแดนในประเทศไทย การใช้ ยาสมุนไพรรักษาโรคภูมิแพ้ ตนเอง (Systemic Lupus Erythematosus; SLE) การใช้ ยา
PrEP และยา PEP ในการป้องกันการติดเชื ้อ HIV และ การจากัดสิทธิ์ เพศที่สามในการบริ จาคโลหิต โดยใช้ การบันทึก
วีดทิ ศั น์ในขณะทาการจัดการเรี ยนรู้เป็ นวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา เพือ่ จัดกลุม่
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนตลอดการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยประเด็ นทางสังคมที่
เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของ
นักเรี ยนได้ แก่ ประสบการณ์ตรงของนักเรี ยนที่มีตอ่ ประเด็นนัน้ ความสามารถในการเข้ าถึงสื่อสังคม อินเตอร์ เนต และ
สื่อโทรทัศน์ นอกจากนี ้ยังมีความรู้เดิมของนักเรี ยน การคานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และการคานึงถึงสังคม เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนในลักษณะที่แตกต่างกันไป

ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors that influence grade 10th students’ informal reasoning
regarding socioscientific issues in learning unit of immune system in 1st semester of the 2017 academic year.
48 students were tough by using 4 socioscientific issues for 4 weeks. The issues are giving vaccine for immigrant
people in Thailand’ boundaries, using herbal medicines for treat Systemic Lupus Erythematosus (SLE) disease,
using PrEP and PEP medicines for prevention HIV infection and prohibition LGBT in blood donation. Video
recording was used as collecting data method then analyzed data by content analysis grouping factors that
influence students’ informal reasoning. The result of this research found that factors that influence students’
informal reasoning were students’ direct experience about this issue, social media, internet and television media
accessibility. Moreover, students’ prior knowledge, moral and ethics consideration and social consideration are
factors that influencing students’ informal reasoning in different patterns.
Key Words: Informal Reasoning, Socioscientific Issue, Immune System
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คานา
ปั จจุบนั วิทยาศาสตร์ ได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม ไม่ว่า จะเป็ นประเด็น ต่าง ๆ ทางสังคมที่
เกิดขึน้ ล้ วนมีความเกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issue) ทังสิ
้ ้น เช่นประเด็นการใช้ ชีวิตกับผู้ป่วยที่
ติดเชื ้อ HIV ที่เกิดขึน้ ในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา เช่น กรณี ของละครโทรทัศน์เรื่ อง ฮอร์ โมน ที่มีการนาเสนอ
เรื่ องราวของการใช้ ชีวิตร่วมกับผู้ที่ติดเชื ้อ HIV ทาให้ เห็นถึงกระแสวิพากษ์ วิจารณ์ในเรื่ องของประเด็นดังกล่าวจาก
ประชาชนในทุกสาขาอาชีพให้ ความสนใจร่ วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ มีการใช้ ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เข้ ามาอธิ บายถึงข้ อดี ข้ อเสีย ผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในประเด็นเหล่านัน้ มีการรวมทัศนคติ
ส่วนบุคคลเข้ าร่วมด้ วยในการวิพากษ์ วิจารณ์ เกิดเป็ นกระแสทางสังคมที่มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมาก ประกอบกับใน
ปั จจุบันเต็มไปด้ ว ยสถานการณ์ หรื อ ประเด็นที่มีความซับซ้ อ น การตระหนัก และให้ ความสนใจต่อปั ญหาหรื อ
ผลกระทบที่จะตามมาจากประเด็นฯ เหล่านันจะท
้
าให้ นกั เรี ยนสามารถให้ เหตุผลในการสร้ างทางเลือกหรื อการ
ตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่ซบั ซ้ อนนัน้ ๆ ได้ อย่างดีขึน้ ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบการวัดและประเมินผลของโครงการ
ประเมินผลนักเรี ยนร่วมกับนานาชาติ (Program for International Student Assessment; PISA) ในด้ านของการ
วัดความสามารถในการรู้ วิทยาศาสตร์ จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ทักษะการให้ เ หตุผลในการอธิ บายการตัดสิ นใจใน
สถานการณ์ที่เป็ นโจทย์ที่กาหนดให้ ทักษะการให้ เหตุผลจึงเป็ นสิ่งสาคัญของการส่งเสริ มการรู้วิทยาศาสตร์ โดย
การให้ เหตุผ ลต้ องอาศัยพื ้นฐานของการให้ เหตุผ ลแบบไม่เป็ นทางการ (Informal reasoning) (Topçu, 2008)
เพราะในสภาพสังคมปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยสถานการณ์ ที่คลุมเครื อ มีป ระเด็นต่าง ๆ ทางสังคมมากมายที่ไม่มี
คาตอบที่ชัดเจน การให้ เ หตุผ ลแบบไม่เป็ นทางการจึง เป็ นทักษะจาเป็ นในการเลื อกหรื อ ตัดสิ นทางเลื อกใน
สถานการณ์ ดงั เช่นปั จจุบนั เนื่องจากเป็ นการให้ เหตุผลที่มีการรวมทัศนคติและความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ให้
เหตุผลรวมเข้ าไปด้ วย เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อดี ข้ อเสียต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่ต้อง
ทาการตัดสิ นใจ (Zohar and Nemet, 2002) นอกจากนี ้ Sadler and Zeidler (2005) ยังกล่าวว่าการให้ เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการเป็ นกระบวนการทางความคิดและจิตใจในการเจรจาและหาทางแก้ ปัญหาในสถานการณ์หรือ
ประเด็นที่มีความซับซ้ อนเป็ นการเลื อกที่จะยอมรับหรื อไม่ยอมรับในทางเลื อกต่าง ๆ ที่มีให้ ดังนันการให้
้
เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการจะช่วยให้ บุคคลสามารถเข้ าถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคมได้ อย่างทัว่ ถึง สามารถสร้ าง
ทางเลื อกเพื่อการตัดสินใจภายใต้ หลักฐานสนับสนุนและความเป็ นเหตุเป็ นผล เป็ นกระบวนการที่สามารถใช้ ได้
จริ งในสังคมปั จจุบนั (Sadler and Zeilder, 2004)
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ศกึ ษางานวิจยั ที่ผ่านมาจะเห็นได้ วา่ การให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการมักจะใช้ ร่วมกับการ
จัดเรี ยนการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้ อง
กับประเด็นที่มีความซับซ้ อนและเป็ นประเด็นที่ไม่มีคาตอบชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องการสร้ างการโต้ แย้ ง
ขึ ้นมาเพื่อสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตน ซึง่ ประเด็นเหล่านี ้มีการให้ เหตุผลที่มีความเกี่ยวข้ องกับหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม ประกอบกับการที่ผ้ วู ิจยั ได้ มีโอกาสฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่ง
หนึ่งในกรุ งเทพมหานครฯ พบว่าเมื่อผู้วิจยั นาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการจัดการ
เรี ยนรู้ นักเรี ยนมีการตอบสนองต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกันออกไป ในบาง
ประเด็นนักเรี ยนมีส่วนร่วมในการโต้ แย้ งในห้ องเรี ยน มีการแสดงจุดยืนที่ชดั เจนต่อประเด็นนัน้ แต่ในบางประเด็น
ที่ผ้ วู ิจยั นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีส่วนร่วมที่น้อย และไม่มีบรรยากาศของการโต้ แย้ งหรื อ อภิปรายใน
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ห้ องเรี ยนเกี่ยวกับประเด็นนัน้ ๆ สอดคล้ องกับ Topçu (2008) ได้ พบว่ามีปัจจัยมากมายที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพของครู ในประเทศตุรกีหนึง่ ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการให้
เหตุผลแบบไม่เ ป็ นทางการคื อพืน้ ฐานทางการศึกษาของประชากรเนื่องจากประชากรในเขตตะวันออกของ
ประเทศยังมีพื ้นฐานการศึกษาที่ไม่ดีพอเนื่องจากขาดโอกาสทางการศึกษา จึงทาให้ ไม่เข้ าใจในเรื่ องของพันธุ
วิศวกรรม และกระบวนการทางพันธุ วิศวกรรม ส่งผลให้ การให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการในเรื่ องของประเด็น
ปั ญหาเรื่ องพันธุวิศวกรรมยังไม่ดีพอ จะเห็นได้ วา่ พื ้นฐานทางการศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการในประเทศตุรกี อย่างไรก็ตามในประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีการศึกษาในเรื่ องของปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนทาให้ ยงั ไม่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่า ในบริ บทของ
ประเทศไทยมีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน Topçu (2008) ยังได้ แนะนา
ว่ามีความจาเป็ นที่ควรทาการศึกษาในบริ บทของประเทศในเขตตะวันออกที่แท้ จริ งถึงปั จจัยในเรื่ องของบริ บท
วัฒนธรรม สังคมของประเทศตะวันออกต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการจะช่วยให้ สามารถเข้ าใจในเรื่ องของ
วิถีทางวิทยาศาสตร์ และปั จจัยทางสังคมอื่น ๆ ของการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการในกลุ่มประเทศตะวันออกได้
มากขึ ้น
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น จึงเป็ นที่มาของการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการ
ของนักเรี ยนต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ในครัง้ นี ้ เพื่อการสร้ างความเข้ าใจในการศึกษาการ
ให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยนในประเทศไทย ภายใต้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ น
ทางการของนักเรี ยน เพื่อการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของนักเรี ยนและปั จจัยรอบ
ข้ างที่ส่งผลต่อนักเรี ยน

รูปแบบการวิจยั
งานวิ จัย นี ไ้ ด้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ตี ค วาม (Interpretive research) โดยผู้ วิ จัย ได้ ทาการตี ค วาม
ปรากฏการณ์ ที่ได้ จากนักเรี ยนในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อ
จัดกลุ่มปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผ้ ูวิจยั รับผิ ดชอบการจัดการเรี ยนรู้ จานวน 1 ห้ องเรี ยน ทังหมด
้
48 คน
เป็ นนักเรี ยนชาย 12 คน นักเรี ยนหญิง 36 คน โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานครฯ
ที่เรี ยนวิชาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น แผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู้ใน
หน่วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบภูมิค้ มุ กัน จานวน 4 แผน สอดคล้ องกับตัวชี ้วัดสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ ระยะเวลาเรี ยนทังสิ
้ ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที รวม
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ระยะเวลา 4 สัปดาห์ จัดรู ปแบบการเรี ยนรู้ตามแนวทางของ Eliks (2010) โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ 4 ประเด็นคือ การให้ วคั ซีนแก่บคุ คลต่างด้ าวในเขตชายแดนในประเทศไทย การใช้ ยาสมุนไพรรักษา
โรคภูมิแพ้ ตนเอง (SLE) การใช้ ยา PrEP และยา PEP ในการป้องกันการติดเชื ้อ HIV และ การจากัดสิ ทธิ์ เพศที่
สามในการบริ จาคโลหิต ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ ศึกษา ทางด้ านการสอน
ชีววิทยา และทางด้ านวิทยาศาสตร์ จานวน 3 ท่าน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน ดังนี ้
2.1 วีดิทศั น์บนั ทึกการจัดการเรี ยนรู้ ตลอดการจัดการเรี ยนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ อง
กับวิทยาศาสตร์
2.2 ใบกิจกรรมตลอดการจัดการเรี ยนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
2.3 แบบวัดการให้ เหตุผ ลแบบไม่เป็ นทางการที่ผ้ ูวิ จยั สร้ างขึน้ มีลักษณะเป็ นแบบสอบถาม
ปลายเปิ ดจานวน 5 ข้ อ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็ นบทความเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับ
วิทยาศาสตร์ และส่วนที่เป็ นคาถามที่ให้ นกั เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ โดยได้ รั บการตรวจสอบ
คุณภาพจากผู้เ ชี่ยวชาญทางด้ านวิทยาศาสตร์ ศึกษา ทางด้ า นการสอนชีว วิทยา และทางด้ านวิทยาศาสตร์
จานวน 3 ท่าน
การรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั นี ้ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการถอดความจากวีดิทศั น์การจัดการเรี ยนรู้ ประกอบกับข้ อมูล
จากใบกิจกรรมของนักเรี ยน และคาตอบที่ได้ จากการทาแบบวัดการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน
จากนันท
้ าการวิเคราะห์เนื ้อหา (content analysis) เพื่อจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยนหรื อสิ่ งที่พบจากวีดิทศั น์การ
จัดการเรี ยนรู้ออกเป็ นกลุ่ม ๆ

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
จากผลการวิเ คราะห์ข้ อมูลสามารถจัดกลุ่ ม ปั จจัยที่ส่ง ผลต่อ การให้ เหตุผ ลแบบไม่เป็ นทางการของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ได้ ดงั นี ้
ประสบการณ์ ตรงของนักเรี ยน
นักเรี ยนที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ จะสามารถให้ เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการได้ อย่างทันทีและมีอารมณ์ร่วมกับประเด็นฯ เหล่านันมากกว่
้
านักเรี ยนที่ไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้ องกับประเด็นฯ นัน้ ๆ ซึง่ สามารถพบได้ ในทุกๆ ประเด็นที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ เช่น ในประเด็นการ
ใช้ ยาสมุนไพรรักษาโรค SLE นักเรี ยนที่มีคนใกล้ ชิดเป็ นโรค SLE มีการตอบสนองต่อประเด็นได้ อย่างทันที ดัง
ตัวอย่างบทสนทนาดังต่อไปนี ้
ครู : จากที ่นกั เรี ยนได้ดวู ี ดีโอไป ทาไมผู้หญิ งคนนี ้ถึงถึงเลื อกการรักษาด้วยสมุนไพรครับ
นักเรี ยน: เพราะเขาไปหาหมอปกติ แล้วอาการไม่ดีขึ้นค่ะ / เพราะรักษาด้วยแพทย์ แผนปั จจุบนั แล้วไม่หายดีค่ะ
ครู : ในความคิ ดของผู้หญิ งที ่ป่วยเป็ นโรค SLE คนนี ้เขาคิ ดเห็นอย่างไรกับยาสมุนไพรตัวนี ้ครับ
นักเรี ยน: ดีค่ะ ทาให้อาการของเขาดีขึ้น
นักเรี ยน: สดชื ่น กระปรี ้ กระเปร่ า ดูสดใส เพือ่ ร่ วมงานทักว่าไปทาอะไรมา
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ในขณะที ่มีการอภิ ปราย มี นกั เรี ยนชายคนหนึ่ งแทรกขึ้นมาว่า “ผมไม่เห็นด้วยครับ ว่ ายาสมุนไพรจะรักษาหาย”
ครู จึงได้ถามคาถามลงไป
ครู : นักเรี ยนไม่เห็นด้วยเพราะเหตุผลอะไรครับ
นักเรี ยน: เพราะแม่ผมกิ นยาสมุนไพรแล้วไม่หายครับ ยังมี อาการเหมื อนเดิ ม
ครู : แล้วนักเรี ยนคิ ดว่าการรักษาอย่างไรครับที ่ดีสาหรับผู้ป่วยโรค SLE
นักเรี ยน: แพทย์ แผนปั จจุบนั ครับ แต่แม่ผมก็ยงั ไม่หายอยู่ดี แต่ผมว่าน่าเชื ่อถื อกว่ายาสมุนไพรครับ
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วนั ที ่ 10 สิ งหาคม 2560)
นอกจากนี ้ในประเด็นการจากัดสิ ทธิ์ เพศที่สามในการบริ จาคโลหิต นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเพศที่สามหรื อมี
เพื่อนที่เป็ นเพศที่สาม ได้ มีการใช้ ประสบการณ์ส่วนตัวในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตน ดังตัวอย่างบทสนทนา
ที่เกิดขึ ้นระหว่างการแสดงบทบาทสมมติดงั นี ้
นักเรี ยน (พิ ธีกร): จากคลิ ปที ่กาลังโด่งดังนะคะ คลิ ปเรื ่ อง “สภากาชาดไม่ รับเลื อดตุ๊ด ” ทาให้เราได้ตงั้ ประเด็น
ขึ้นมาว่าเห็นด้วยหรื อไม่ กบั การจากัดสิ ทธิ์ เพศที ่สามในการบริ จาคเลื อดค่ะ ในวันนี ้นะคะก็ ได้รับเกี ยรติ จากคุณ
xxx ที ่มีประสบการณ์ ตรงในเรื ่ องนี ้มาแสดงความคิ ดเห็ นต่อประเด็นนี ้ค่ะ และคุณ yyy ในฐานะที ่เป็ นเพศที ่สาม
มาร่ วมให้ข้อคิ ดเห็นในประเด็นนี ้ค่ะ
นักเรี ยน (เพศที ่มีเพื ่อนเป็ นเพศที ่สาม): โดยประสบการณ์ ส่วนตัวนะคะ คื อมี เพื ่อที ่เป็ นกลุ่มเพศที ่สาม ไม่ ว่าจะ
เป็ นชายรักชาย หญิ งรักหญิ ง หญิ งข้ามเพศ ชายข้ามเพศอยู่มากมายค่ะ โดยจะขอเล่าเรื ่ องของเพือ่ นคนหนึ่งของ
ดิ ฉันนะคะ เป็ นเพือ่ นี ่เป็ นเพศชาย ซึ่ งคบกับแฟนที ่เป็ นผู้ชาย แต่ว่าเพื ่อนของดิ ฉันได้มีเพศสัมพันธ์ กบั แฟนของ
ตัวเอง และไปมี เพศสัมพันธ์ กบั ผู้หญิ งที ่ไม่ ใช่แฟนของตนเอง แต่สุดท้ายแล้วคนที ่มีเชื ้อ HIV มี เพียงแค่เพือ่ นของ
ดิ ฉันและแฟนที ่เป็ นผู้ชายค่ะ คื อโรค HIV มันเกิ ดขึ้ นในวงกว้างมาก และเกิ ดขึ้ นได้ง่ายในหลาย ๆ เพศ ดิ ฉนั จึ ง
เห็ นด้วยค่ะกับการจากัดสิ ทธิ์ เพศที ่สามในการบริ จาคเลื อดค่ะ เพราะว่ าขนาดในเหตุการณ์ นี้ ผู้ชายก็ มีโอกาส
ได้รับเชื ้อมากกว่า จึ งเป็ นการป้ องกันไว้ดีกว่าค่ะ
นักเรี ยน (เพศทีส่ าม): ในความคิ ดของดิ ฉนั นะคะ รู้สึกว่าเหยี ยดเพศค่ะ แต่ก็เข้าใจค่ะ เพราะคนทีเ่ ขารับเลื อดไปก็
อาจจะได้รับเลื อดที ่ติดไปจากเรา ซึ่ งเราไม่รู้ว่าเลือดเรามี เชื ้ออะไรบ้าง
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วนั ที ่ 24 สิ งหาคม 2560)
นอกจากนี ้ยังพบนักเรี ยนใช้ ประสบการณ์เดิมของตนในการแสดงความคิดเห็นลงในแบบวัดการให้
เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการในประเด็น “เห็นด้ วยหรื อไม่กบั การใช้ ชีวิตร่วมกับผู้ที่ติดเชื ้อ HIV” ดังนี ้
“เห็นด้วย ถ้าเราป้ องกันตัวเองดี และเค้าปกป้ องเรา เราจะไม่ ติดเชื ้อ เพราะถ้าเป็ นเพื ่อนสนิ ทเค้าคงจะ
ไม่ ให้เราติ ดเชื ้อไปด้วย ดิ ฉันมี ญาติ เป็ นเอดส์ แต่ยงั ใช้ชีวิตปกติ กบั ครอบครัวได้ ถ้าเพือ่ ไม่ เห็นด้วยคงเป็ นเพราะ
เพือ่ นรังเกี ยจและกลัวเพราะมันติ ดต่อง่าย แต่เราก็ไม่ควรตัดเขาออกจากชี วิต เพราะเขาไม่ ใช่เชื ้อโรค แค่เขาติ ด
เชื ้อ เราสามารถป้ องกันได้” (นร.48)
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าประสบการณ์ตรงของนักเรี ยนเป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการให้
เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน สอดคล้ องกับ Topçu (2008) ที่กล่าวว่านักเรี ยนจะใช้ ประสบการณ์เดิม
ของตนที่ได้ เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์เหล่านัน้ หรื อใกล้ เคียงมาเป็ นส่วนหนึง่ ในการให้ เหตุผลเพือ่ สร้ างการตัดสินใจ
และสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตน และโน้ มน้ าวผู้อื่นให้ คล้ อยตามจุดยืนของตน
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ความสามารถในการเข้ าถึงสื่อสังคม อินเตอร์ เนต และสื่อโทรทัศน์
นักเรี ยนบางส่วนใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการรับชมสื่อต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นละคร ภาพยนตร์ หรื อข้ อมูลข่าวสารที่
มีการเผยแพร่ผ่านสื่ อสังคม อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ในการอธิ บายหรื อสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตน โดยเชื่อใน
อิทธิ พลของละคร บุคคลที่อยูใ่ นแวดวงสื่อหรื อนักแสดงว่าจะนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างน่าเชื่อถือและเป็ นภาพจาของ
นักเรี ยนต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ นนั ้ ๆ หรื อไม่ และความเห็นของนักเรี ยนจะเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการนาเสนอของสื่ อที่นกั เรี ยนรับชมว่ามีแนวโน้ มไปในทิศทางบวกหรื อลบ ตัวอย่างเช่น ใน
ประเด็นของ ใช้ ยา PrEP และยา PEP ในการป้องกันการติดเชื ้อ HIV นักเรี ยนได้ ชมวีดีโอที่มีการเชิญชวนคนเพื่อ
ไปรับยานี ้โดยใช้ ศิลปิ นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ทาให้ เกิดการอภิปรายในห้ องเรี ยนดังตัวอย่างบทสนทนาดังนี ้
ครู : นักเรี ยนคิ ดว่าทาไมถึงต้องมี การเชิ ญชวนให้ใช้ยา ครู : แสดงว่าดารามี อิทธิ พลมากต่อสังคมปั จจุบนั ใช่ม
PrEP ผ่านสือ่ ต่าง ๆ มากขึ้น
ไหมครับนักเรี ยน
นักเรี ยน: เพราะคนติ ดเชื ้อ HIV มากขึ้นค่ะ
นักเรี ยน: ค่ะ
ครู : ทาไมเขาถึงใช้ดาราในการเชิ ญชวนครับ
ครู : แล้วนักเรี ยนจะไปรับยานี ้ตามคาเชิ ญชวนหรื อไม่
นักเรี ยน: ทาให้ดนู ่าเชือ่ ถื อค่ะ
ครับ
ครู : น่าเชื ่อถืออย่างไรครับ
นักเรี ยน: ไปค่ะ
นักเรี ยน: เพราะดารามีผู้ติดตามเยอะ และมี แฟน
ครู : เพราะอะไรครับ
คลับเยอะค่ะ ถ้าดาราออกมาพูดอะไรแฟนคลับก็จะ นักเรี ยน: เพราะถ้ามี ดารามาโปรโมทขนาดนี ้แสดงว่ า
เชื ่อและบอกต่อ ๆ กันค่ะ
ยานี ้สามารถป้ องกันได้จริ งค่ะ
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วันที1่ 7 สิ งหาคม 2560)
จากข้ อความข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าสื่ อสังคม สื่ อออนไลน์ บุคคลผู้มีอิทธิ พลในสังคม มีอิทธิ พลต่อการ
รับรู้ และการเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของนักเรี ยน และการใช้ ตวั บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทาให้ นกั เรี ยนเกิดความ
เชื่อถือในสิ่งที่มีการเผยแพร่หรื อนาเสนอออกมาสู่สาธารณะ โดยเฉพาะสื่อทางโทรทัศน์ เช่น ละคร หรื อ ซีรีย์ตา่ ง
ๆ ที่เข้ าถึงวัยของนักเรี ยน ทาให้ นักเรี ยนจดจาและรั บข้ อมูลข่ าวสารที่ถูกถ่ายทอดผ่านละคร หรื อ ซีรีย์ต่าง ๆ
เหล่านี ้มาเป็ นข้ อมูลประกอบการแสดงความคิดเห็น ดังบทสนทนาที่เกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนต่อไปนี ้
ครู : ยาต้านไวรัส ยา PrEP และ ยา PEP ต่างกันยังไงครับ ครู : ใครในเรื ่องที ่ตอ้ งได้รับยาต้านครับ
นักเรี ยน: ยา PrEP กิ นก่อนติ ดเชือ้ ค่ะ สาหรับคนที ่มีโอกาส นักเรี ยน: พละค่ะ
เสี ่ยงจะไปมี เพศสัมพันธ์ เพือ่ ป้ องกัน HIV ยา PEP เป็ นยาที ่ ครู :พละได้รับเชื ้อ HIV จากใครครับ
รับประทานภายหลังจากการเสี ่ยงต่อการติ ดเชื ้อ HIV ไม่
นักเรี ยน: แม่ค่ะ
เกิ น 72 ชัว่ โมงค่ะ
ครู : เป็ นการติ ดเชื ้อประเภทไหนครับ
ครู : แล้วยาต้านไวรัสละครับ
นักเรี ยน:จากแม่ส่ลู ูกครับ
นักเรี ยน: สาหรับคนที ่ติดเชื ้อ HIV แล้วค่ะ
ครู : พละต้องทานยาเวลาไหนบ้างครับ
ครู : นักเรี ยนรู้ จกั ยาต้านไวรัสจากแหล่งไหนครับ
นักเรี ยน: 7 โมงเช้ากับ 1 ทุ่ม ทุกวันค่ะ
นักเรี ยน: ซี รีย์เรื ่ องฮอร์ โมนครับ/ค่ะ
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วันที ่ 17 สิ งหาคม 2560)
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นอกจากนี ้ยังพบนักเรี ยนใช้ ประสบการณ์ ในการเข้ าถึงสื่ อสังคม อินเตอร์ เนต และสื่ อโทรทัศน์ ในการ
แสดงความคิดเห็นลงในแบบวัดการให้ เหตุผลแบบไม่เ ป็ นทางการในประเด็น “เห็นด้ วยหรื อไม่กบั การใช้ ชีวิ ต
ร่วมกับผู้ที่ติดเชื ้อ HIV” ดังนี ้
“เห็นด้วย เนื ่องจากได้เห็ นเหตุการณ์ /สถานการณ์ มาจากในสื ่อต่าง ๆ ก็เห็ นบางคนสามารถใช้ชีวิตได้
ปกติ ทางานได้ปกติ ทกุ อย่าง แต่ตอ้ งมี การป้ องกันโดยการกิ นยาบ้าง หรื อมี บางครั้งที ่จะไม่สามารถใช้ของร่ วมกับ
คนอื ่นได้ ถ้าทุกคนได้เห็ นสื ่อต่าง ๆ มา จะมี การรณรงค์เรื ่ อง HIV มากมาย และถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นก็อาจจะ
เข้าอิ นเตอร์ เนตเพือ่ เห็นการใช้ชีวิตร่ วมกับผู้ติดเชื ้อ HIV” (นร.26)
จากบทสนทนาดังกล่าวที่เกิดขึ ้นแสดงให้ เห็นว่าในสังคมปั จจุบนั นักเรี ยนมีความสามารถในการเข้ าถึงสื่อ
ต่าง ๆ ได้ อย่างเสรี และรับข้ อมูลข่าวสารที่แฝงอยูใ่ นสื่อนัน้ ๆ มาเป็ นความรู้ของนักเรี ยนและถูกนามาใช้ ในการให้
เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการหากความรู้ที่นกั เรี ยนได้ จากสื่อเหล่านันมี
้ ความใกล้ เคี ยงหรื อตรงกับประเด็นที่ทาการ
จัดการเรี ยนรู้อยู่ ทาให้ นกั เรี ยนแสดงการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการได้ ดีกว่านักเรี ยนที่ไม่ได้ รับชมหรื อเข้ าถึงสื่อ
เหล่านัน้
ความรู้ เดิมของนักเรี ยน
นักเรี ยนที่มีความรู้เดิมที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นนัน้ ๆ จะสามารถใช้ ความรู้เหล่านี ้ในการให้ เหตุผลแบบไม่
เป็ นทางการได้ ดีกว่านักเรี ยนที่ไม่มีความรู้ เดิ มที่เ กี่ยวข้ อ งกับประเด็ นนัน้ ในประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับ การใช้ ยา
สมุนไพรรักษาโรค SLE นักเรี ยนไม่สามารถให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการได้ อย่างทันที เนื่องจากนักเรี ยนไม่มี
ความรู้ เดิมเกี่ยวกับโรค SLE ทาให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอธิ บายหรื อแสดงจุดยืน และให้ เหตุผลในการสนับสนุนข้ อ
กล่าวอ้ างของตนได้ และภายหลังจากที่นกั เรี ย นทาการสื บค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับโรค SLE แล้ ว นักเรี ยนสามารถใช้
ความรู้ เ กี่ ยวกับหลักการเกิ ดโรค SLE อาการของโรค และการดูแ ลรั กษาผู้ ป่วยโรค SLE ในการอธิ บายและ
สนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตนได้ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลและมีความน่าเชื่อถือ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Wu and
Tasi (2011) ที่พบว่า คุณภาพของการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการนี ข้ ึ น้ อยู่กบั ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยน กล่าวคือถ้ านักเรี ยนมีความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มาก การให้ เหตุผลของนักเรี ยนก็จะประกอบไปด้ ว ย
เหตุผ ลที่ใ ช้ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นส่วนประกอบ แต่ถ้าหากนักเรี ยนไม่มีความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ที่มาก
พอการให้ เหตุผลของนักเรี ยนจะอาศัยความเชื่อของตนว่าความรู้ที่ตนมีนนเป็
ั ้ นสิ่งที่ถกู ต้ องแทน
การคานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรม
กาคานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรมการใช้ ประเด็นการให้ วคั ซีนแก่บคุ คลต่างด้ าวในเขตชายแดนของประเทศ
ไทยในการจัดการเรี ยนรู้ พบว่านักเรี ยนมีการใช้ อารมณ์เห็นอกเห็นใจผู้อื่น การคานึงถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ใน
การให้ เ หตุผ ลแบบไม่เ ป็ นทางการ และมี แ นวโน้ มที่การใช้ อารมณ์ เหล่ า นี ้จะโดดเด่นกว่า การใช้ เ หตุผ ลทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสนับสนุนข้ อกล่าวอ้ างของตน นักเรี ยนส่วนใหญ่ให้ เหตุผลอธิ บายในประเด็นการให้ วคั ซีนแก่
บุคคลต่า งด้ า วในเขตชายแดนของประเทศไทย ไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยเน้ นไปทางการคานึง ถึง คุณธรรม
จริ ยธรรม ดังตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนจากใบกิจกรรม ดังนี ้
“ถึ งแม้ว่าจะเป็ นชาวต่างด้าว ไม่ใช่ ประชาชนของประเทศไทย แต่ หากเข้ามาในประเทศไทย ก็ ควรจะ
สนับสนุนการให้วคั ซี น เพราะวัคซี นเป็ นหนึ่งในปั จจัย 4 เป็ นสิ่ งที ่มนุษย์ ทกุ คนต้องการเพือ่ มี ชีวิตอยู่ต่อไป และใน
ฐานะเพือ่ นมนุษย์ เราก็ควรให้ความเมตตากับเพือ่ นมนุษย์ ดว้ ยกันไม่เกี ่ยงว่าจะเป็ นชาติ ไหน” (นร.16)
“เห็ นด้ว ย เราควรแบ่ ง ปั นกัน ประเทศไทยเป็ นประเทศที ่ มีน้ า ใจ ถ้า มองในมุมมองของแพทย์ ถ้ าไม่
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ช่วยเหลื อประชาชน ก็ จะผิ ดจรรยาบรรณของความเป็ นแพทย์ ถ้ามองในมุมมองนักสิ ทธิ มนุษยชน เราทุกคนมี
สิ ทธิ เท่าเที ยมกัน ทุกคนควรได้รับสิ ทธิ์ ในการรักษาโรคต่าง ๆ ไม่จากัดว่าต้องเป็ นคนไทยเท่านัน้ ” (นร. 17)
จากการศึกษาครัง้ นี ้จะเห็นได้ ว่าการคานึงและการรับรู้ในหลักของคุณธรรมจริ ยธรรมมีส่วนสาคัญเป็ น
อย่างมากในการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เนื่องจากประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ได้ รวมในเรื่ องของหลักจริ ยธรรมเข้ า ด้ วยซึง่ หลักของคุณธรรมจริ ยธรรมนี ้มี
อิทธิ พลต่อการสร้ างการตัดสินใจของบุคคลในประเด็นนัน้ ๆ Topçu (2008) สอดคล้ องกับ Bell and Lederman
(2003) ที่พบว่า หนึ่ง ในปั จจัยที่มีผ ลต่อ การสร้ างการตัดสิ นใจของบุคคลคื อ การคานึง ถึงคุณธรรมจริ ยธรรม
ประกอบกับบริ บทของประเทศไทยที่เป็ นประเทศวิถีพทุ ธ นักเรี ยนได้ รับการปลูกฝั งในเรื่ องของคุณธรรมจริ ยธรรม
ผ่านทุกกิจกรรมในสังคม ทาให้ นกั เรี ยนมีความตระหนักและการระลึกถึงคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดเวลาในทุกการ
กระทาในสังคม
การคานึงถึงสังคม
การคานึงถึงสังคม หมายถึงการคานึงถึงบริ บทต่าง ๆ ทางสังคมไม่วา่ จะเป็ นด้ านความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์ การคานึงในวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ สิทธิ์ และเสรี ภาพของมนุษย์ เนื่องจากบริ บททางสังคมที่แตกต่างกันทา
ให้ นกั เรี ยนมีมมุ มองต่อสังคมที่แตกต่างกัน และมุมมองเหล่านี ้ได้ ฝังรากลึกอยูใ่ นตัวนักเรี ยนผ่านการอบรมเลี ้ยงดู
วัฒนธรรมและการใช้ ชีวิตในสังคม ทาให้ นกั เรี ยนมีการใช้ หลักการคานึงถึงสังคม ไม่วา่ จะเป็ นในด้ าน การใช้ ชีวิต
ร่วมกันในสังคม ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพในสังคมและผลประโยชน์ของส่วนรวม ในการ
สนับสนุนการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของแต่ละบุคคล ทาให้ แต่ละบุคคลมีการแสดงออกถึงการให้ เหตุผล
แบบไม่เป็ นทางการที่แตกต่างออกไปตามพื ้นฐานทางสังคมของแต่ละบุคคล ดังจะพบได้ ทงในการแสดงบทบาท
ั้
สมมติในชันเรี
้ ยน ใบกิจกรรม และแบบวัดการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ประเด็นการให้วคั ซี นแก่บคุ คลต่างด้าวในการบริ จาคโลหิ ต
นักเรี ยน (ผู้ว่าราชการจังหวัด) : สาหรับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ เห็นด้วยค่ะที ่เราสามารถช่วยเหลื อซึ่ งกันและ
กันได้ เป็ นการสร้ างสัมพันธ์ ระหว่างประเทศได้ ถ้าเกิ ดเราช่วยเหลื อเขา เขาก็จะช่วยเหลื อเราเหมื อนกันค่ะ
นักเรี ยน (ผู้ประกอบการ) : เห็ นด้วยค่ะ ที ่สมควรให้วคั ซี นแก่ คนต่างด้าว ในฐานะที ่เราเป็ นผู้จ้าง ก็ ควรที ่จะมี
สวัสดิ การด้านสุขภาพให้กบั ลูกจ้าง เหมื อนเป็ นการดูแลไม่ให้โรคนี ้ไปติ ดต่อกับคนอื ่น และด้วยความที ่เราทางาน
ในโรงงานแบบนี ้ ถ้ามี เชื ้อโรคและไม่ป้องกันก็จะติ ดเข้าไปในผลิ ตภัณฑ์ ได้ค่ะ
นักเรี ยน (นักเศรษฐศาสตร์ ):ไม่เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าประชากรของเราก็ตอ้ งการเหมื อนกัน ทรัพยากรในประเทศ
ของเราก็ตอ้ งให้คนในประเทศเราก่อน ถ้าเหลือก็ค่อยให้คนต่างด้าว เพราะคนในประเทศเราก็ตอ้ งการการป้ องกัน
ถ้าเกิ ดว่าคนอื ่นได้รับการป้ องกัน ในประเทศก็ไม่ได้รับการป้ องกันถ้าคนอืน่ เข้ามาในประเทศเราก็ได้รับเชื ้อได้ค่ะ
นักเรี ยน (นักเศรษฐศาสตร์ ): ไม่เห็นด้วยเหมื อนกันค่ะ ในการให้วคั ซี นแก่คนต่างด้าวนะคะ คนต่างด้าวมี อยู่เยอะ
มากค่ะในประเทศของเรา ไม่ใช่แค่คนพม่าเท่านัน้ แล้วการที ่เราจะให้วคั ซี นแก่ คนต่างด้าวนัน้ ทาให้ประเทศของ
เราต้องใช้งบประมาณเยอะขึ้นค่ะ ซึ่ งดูจากเศรษฐกิ จของประเทศเรามันก็ไม่ดีอยู่แล้ว ยิ่ งถ้าเราเอาเงิ นไปใช้เพือ่ ให้
วัคซี นแก่คนต่างด้าวก็จะทาให้เศรษฐกิ นเราไม่ดียิ่งขึ้นไปอี กค่ะ
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วันที ่ 3 สิ งหาคม 2560)
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ประเด็นการจากัดสิ ทธิ์ เพศที ่สามในการบริ จาคโลหิ ต
นักเรี ยนคนที ่ ๑ (พิ ธีกรรายการ): คุณหมอคิ ดเห็นอย่างไรคะกับการจากัดสิ ทธิ์ เพศที ่สามในการบริ จาคเลื อด
นักเรี ยนคนที ่ ๒ (สมมติ บทบาทเป็ นแพทย์ ) : โดยส่ วนตัวหมอนะคะ หมอคิ ดว่ าเพศไหนก็เท่ าเที ยมกันค่ะ ไม่ ว่า
เพศไหนก็ มีโอกาสในการติ ดเชื ้อ HIV เท่ากันค่ะ ขึ้นอยู่กบั นิ สยั ของแต่ละคน ไม่ว่าเพศชาย เพศหญิ ง หรื อเพศที ่
สามก็มีโอกาสในการติ ดเชื ้อเท่า ๆ กันค่ะ
นักเรี ยนคนที ่ ๓ (สมมติ บทบาทเป็ นเพศที ่สาม): เห็นด้วยค่ะเพราะเพศที ่สามก็มีหวั ใจ หัวใจแบบคนทัว่ ไปที ่อยาก
บริ จาคเลื อด อย่างที ่บอกไปเพศที ่สามไม่ใช่ทกุ คนที ่จะมี พฤติ กรรมเสี ่ยง เรามี การป้ องกันทุกครั้งเมื ่อมี เพศสัมพันธ์
(วี ดิทศั น์ การจัดการเรี ยนรู้ วันที ่ 3 สิ งหาคม 2560)
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของบุคคล
สอดคล้ องกับ Topçu (2008) ที่ ก ล่ า วว่ า การที่ บุ ค คลมี ว ัฒ นธรรมที่ ต่ า งกัน ก็ จ ะมี วิ ถี ป ระชาในเรื่ อ งของ
วิทยาศาสตร์ ที่แตกต่างกัน ซึ่งวิถีเหล่านี ้จะส่งผลต่อการสร้ างการให้ เหตุผลเพื่อการตัดสินใจในประเด็นทางสังคม
ที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์
สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิ จัยครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จัยพบว่า ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่อ การให้ เ หตุผ ลแบบไม่เ ป็ นทางการของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ต่อ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ ยวข้ อ งกับวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้ ว ย ประสบการณ์ ตรงของ
นักเรี ยนที่มีต่อประเด็นนัน้ ความสามารถในการเข้ าถึงสื่อสังคม อินเตอร์ เนต และสื่ อโทรทัศน์ นอกจากนี ้ยังมี
ความรู้ เดิมของนักเรี ยน การคานึงถึงคุณธรรมจริ ยธรรม และการคานึงถึงสังคม ในการวิจยั ในอนาคตควรมีการใช้
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของนักเรี ยน หรื อสอดคล้ องกับบริ บทที่นกั เรี ยนอาศัยอยู่ จะทาให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วม
มากขึ ้นต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และข้ อมูลปั จจัยที่ส่งผลต่อการให้
เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการในครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจทาการประกอบการพิจารณาในการจัดการ
เรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการให้ เหตุผลแบบไม่เป็ นทางการของนักเรี ยน
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การให้ บริการสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่ านแก่ นักศึกษาพิการ
โดยหน่ วยบริการนักศึกษาพิการ กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
The Transition Services for Students with Disabilities Provided by the Disability
Support Service Center: A Case of Nakhon Ratchasima Rajabhat University
กนิษฐา มูลรั ตน์ 1* และดารณี อุทยั รัตนกิจ1
Kanitta Moonrat1* and Daranee Utairatanakit 1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ ยนผ่าน โดยหน่วยบริ การ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ใน 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ การรับนักศึกษาพิการ การขอรับ
บริ การสนับสนุน การให้ บริ การสนับสนุน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูลกับนักศึกษาพิการ ซึง่ กาลังศึกษาในชันปี
้ ที่
1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ระดับปริ ญญาตรี ภาคปกติทกุ คน เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การนักศึกษาพิการและ
อาจารย์ผ้ สู อน โดยใช้ วิธีรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม การจดบันทึกข้ อมูลจากการสนทนา การรวบรวมเอกสารที่ เกี่ยวข้ อ งและวิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติและใช้ รูปแบบพรรณนาเพื่อบรรยายข้ อมูล ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ ผลการศึกษาทัง้ 3
ขันตอน
้
พบว่า นักศึกษาพิการได้ รับการให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมากที่สุด เจ้ า หน้ าที่หน่วย
บริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ จดั การให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมากที่สุดและอาจารย์ผ้ สู อน
ได้ รับการให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมาก

ABSTRACT
The purpose of this research is to study, in three steps of Transition Services for Students with
Disabilities Provided by the Disability Support Service Center: A Case of Nakhon Ratchasima
Rajabhat University: 1 ) Admission of Student with Disability 2 ) Obtainment of Support Services 3 )
Management of Support Services. The researcher collected data from students with disabilities in the
first part of the academic year 2017, staff of the Disability Support Service Center, and instructors by
means of questionnaires, interviews, participatory and non-participatory observations, notes from
conversations, and relevant documents. The data was analyzed by statistical software and using
descriptive statistics for information, comments, and suggestions. The results of this 3-step research
demonstrated that students with disabilities received appropriate support services at the highest
level, with staff of the Disability Support Service providing appropriate support services at the highest
level and instructors receiving appropriate support services at a high level.

Keywords: Transition Support Services, Students with Disabilities, Disability Support Service Center
*Corresponding author; e-mail address: kanitta.mr@gmail.com
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คานา
ตามระเบี ย บคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การจัด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก ารว่ า ด้ ว ยการจัด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ได้ กาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหน้ าที่รับคนพิการเข้ า
ศึกษาในสัดส่วน หรื อจานวนที่เหมาะสมและมีหน้ าที่จดั ให้ มีสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี สื่อ บริ การและ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา รวมทังการเข้
้
าร่วมกิจกรรมต่างๆ เข้ าถึงและใช้ สาธารณประโยชน์ที่จดั ให้ ใน
สถานศึกษาตามความเหมาะสม ดังนันจึ
้ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่นกั เรี ยนและนักศึกษาพิการจะต้ องได้ รับการ
ช่วยเหลือ การสนับสนุน เสริ มสร้ างโอกาสอย่างเหมาะสม ให้ สามารถปรับตัวและมีส่วนร่วมอย่างเต็มศักยภาพใน
สถานศึกษาใหม่บนพื ้นฐานสิทธิ ที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555)
มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครราชสี มาได้ ดาเนินงานด้ านการศึกษาพิเศษเป็ นครัง้ แรก ตามนโยบายขยาย
การศึกษาพิเศษสู่ชนบทของสานักงานสภาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา โดยมีหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการ (Disability Support Services: DSS) คอยให้ บริ การทางการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการที่กาลังศึกษาอยู่
ในมหาวิ ทยาลัยในด้ า นต่างๆ เช่น ด้ านสื่ อ สิ่ งอ านวยความสะดวก ด้ านวิ ชาการ ด้ านทุนการศึกษา การให้
คาปรึกษา โครงการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาพิการ มีลกั ษณะการให้ บริ การ ดังนี ้ 1) จัดทา
บริ การสนับสนุนรายบุคคลโดยการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความต้ องการจาเป็ นปั ญหา อุปสรรคต่างๆ รวมทัง้
ศักยภาพของนักศึกษาพิการ 2) จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนให้ เหมาะสมกับสภาพความพิการของ
นักศึกษา 3) ให้ คาปรึ กษารายบุคคลหรื อ กลุ่ ม 4) ให้ การบริ การนักศึกษาพิการสามารถติดต่อ ขอรับบริ การที่
ศูนย์บริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ 5) ให้ บริ การระบบอาสาสมัครช่วยเหลื อนักศึกษาพิการตามความต้ องการ
เฉพาะบุ ค คล รวมทั ง้ งานบริ ก ารกลางที่ เ กี่ ย วข้ อง ได้ แก่ 1) การจั ด ท าแผนการบริ ก ารนัก ศึ ก ษาพิ ก าร
(Individualized Services Plan: ISP) 2) จัดสื่อสิ่งอานวยความสะดวกในการสอบ 3) การให้ คาปรึกษารายบุคคล
หรื อกลุ่ม 4) โครงการ กิ จกรรมพิเศษ ทุนการศึกษา 5) บริ การติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การ
นัก ศึ ก ษาพิ ก าร เป็ นต้ น (หน่ ว ยบริ ก ารสนับ สนุ น นัก ศึ ก ษาพิ ก าร ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559)
โดยบริ การที่ทางหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการดาเนินการนันจะต้
้
องจัด ให้ สอดคล้ องกับความ
เหมาะสมของนักศึกษาพิการแต่ละบุคคลและเพื่อให้ การบริ การมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น การให้ บริ การสนับสนุนใน
ระยะเปลี่ยนผ่านจึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะช่วยลดปั ญหาและอุปสรรคในการใช้ ชีวิตประจาวันของนักศึกษา
พิการได้ ซึ่งการเปลี่ ยนผ่า น (Transition) เป็ นโปรแกรมการศึกษาที่จดั ขึน้ สาหรับการเตรี ยมผู้เรี ยนให้ มีความ
พร้ อมจากโปรแกรมที่เรี ยนอยูเ่ ข้ าสู่โปรแกรมใหม่ หรื อเตรี ยมผู้เรี ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้น โดยเป็ นการจัด
โปรแกรมที่มองอนาคตล่วงหน้ า เพื่อพัฒ นาความต้ องการจาเป็ นเฉพาะด้ านที่ช่วยให้ ความคาดหวัง ความมุ่ง
หมายในอนาคตเป็ นความจริ ง ฉะนันแผนการเปลี
้
่ยนผ่านของผู้เรี ยนจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะต้ องจัดให้ มีขึน้ โดยผู้ ที่
เกี่ยวข้ อง ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่านแก่นกั ศึกษาพิการ โดย
หน่วยบริ การนักศึกษาพิการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา เพื่อ ให้ เกิดความรู้ ความเข้ า ใจการให้ บริ การ
สนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่าน รู ปแบบการดาเนินงานของหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ และเพื่อให้ ทราบ
ข้ อ มูล ที่ ใช้ เป็ นประโยชน์ สาหรั บการวางแผนการทางานร่ ว มกันของเจ้ า หน้ า ที่ อาจารย์ และผู้ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ
นักศึกษาพิการต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อ ศึกษาการให้ บริ การสนับ สนุนในระยะเปลี่ ยนผ่ า น โดยหน่ว ยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิ การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ใน 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ ตอนการรับนักศึกษาพิการ ขันตอนการขอรั
้
บบริ การ
สนับสนุน และขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ ยนผ่าน หมายถึง ขันตอนหรื
้
อการให้ บริ การสนับสนุนที่เกี่ยวข้ อง
กับนักศึกษาพิการ ที่จะช่วยลดอุปสรรคในการดาเนินชีวิตประจาวันและช่วยให้ นกั ศึกษาพิการสามารถบรรลุ
เป้าหมายทางการศึกษาได้ ประกอบด้ วยการให้ บริ การ ใน 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันตอนการรั
้
บนักศึกษาพิการ ขันตอน
้
การขอรับบริ การสนับสนุน และขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน
2. นักศึกษาพิการ หมายถึง นักศึกษาพิการระดับปริ ญ ญาตรี ทุกประเภทของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
นครราชสีมา ที่กาลังศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ทุกคน ที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการได้ ให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่าน

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ ยนผ่าน โดยหน่วยบริ การ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาใน 3 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขัน้ ตอนการรับ
นักศึกษาพิการ ขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน และขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. กลุ่มที่ศึกษา
กรณีศกึ ษาการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาพิการ 4 ประเภทความบกพร่อง จานวน 14 คน ได้ แก่ ออทิสติก จานวน 1
คน ความบกพร่ องทางร่ างกาย จานวน 2 คน ความบกพร่ องทางการได้ ยิน จานวน 6 คน และความบกพร่อ ง
ทางการมองเห็นจานวน 5 คน กาลังศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ระดับปริ ญญาตรี ภาค
ปกติ แบ่งเป็ น 4 คณะ ดังนี ้ คณะครุ ศาสตร์ ชาย 2 คน หญิ ง 2 คน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ชาย 3
คน หญิ ง 1 คน คณะวิทยาการจัดการ ชาย 3 คน หญิ ง 2 คน และคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ชาย 1 คน
เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การนักศึกษาพิการ จานวน 6 คน และอาจารย์ผ้ ูสอน จานวน 10 คน แบ่งเป็ น 2 คณะ ดังนี ้
คณะครุ ศาสตร์ ชาย 1 คน หญิง 6 คน และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ชาย 1 คน หญิง 2 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ป้ ระกอบด้ วย แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ผู้ วิจยั สร้ างแบบสอบถามเป็ น
คาถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และสร้ า งคาถามการสัมภาษณ์ เป็ นแบบปลายเปิ ด ครอบคลุ ม
องค์ประกอบที่ส าคัญตามนิยามศัพท์เฉพาะใน 3 ขัน้ ตอนของการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ ยนผ่านแก่
นักศึกษาพิการ ได้ แก่ ขันตอนการรั
้
บนักศึกษาพิการ ขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน และขันตอนการให้
้
บริ การ
สนับสนุน โดยเครื่ องมือวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ฉบับ ได้ แก่ ฉบับนักศึกษาพิการ ฉบับเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การนักศึกษา
พิการ และฉบับอาจารย์ ผ้ ู ส อน เครื่ องมือ ที่ใช้ ทาการวิ จยั ในครัง้ นี ้ ได้ ผ่ านการตรวจสอบความถูกต้ อ ง ความ
เหมาะสมและความตรงของเนื ้อหาจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ รวมทัง้ ผู้เชี่ยวชาญทัง้ สามท่า น ที่ เป็ น
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ผู้ปฏิบตั ิงานให้ บริ การแก่นกั ศึกษาพิการ รวมทังน
้ าไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาพิการ เจ้ าหน้ าที่และอาจารย์ที่ไม่ใช่
กลุ่มที่ศกึ ษา กลุ่มละ 2 คน ก่อนนาไปใช้ จริ งกับกลุ่มที่ศกึ ษา จานวน 30 คน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาเก็บข้ อมูลในช่วงต้ นเทอมของการเปิ ดภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ในสัปดาห์ที่หนึง่ ถึงสาม โดยได้
เก็บข้ อมูลแบบสอบถามก่อนทาการสัมภาษณ์ ซึง่ ในการเก็บข้ อมูลนี ้จะรวบรวมข้ อมูลภายในวันเดียวกัน ผู้วิจยั ใช้
วิธีเก็บข้ อมูลแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยกับนักศึกษาพิการ ส่วนเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การนักศึกษาพิการและ
อาจารย์ผ้ สู อนจะเป็ นการเก็บข้ อมูลแบบตัวต่อตัว รวมทังมี
้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม การจดบันทึกข้ อมูลจากการสนทนา การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
4. วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปหาค่าเฉลี่ ย (x)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ วแปลผล โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ คา่ เฉลี่ย 5 ระดับ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ โดยใช้ รูปแบบพรรณนา เพื่อบรรยายข้ อมูล
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ ยนผ่านแก่นกั ศึกษาพิการ โดยหน่วยบริ การ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. ขันตอนการรั
้
บนักศึกษาพิการ
นักศึกษาพิการมีความคิดเห็นต่อขัน้ ตอนการรับนักศึกษาพิการ โดยภาพรวมว่า นักศึกษาพิการได้ รับ การ
ให้ บริ การสนับสนุนอย่า งเหมาะสมในระดับมากที่สุ ด (x = 4.60, S.D. = 0.17) ข้ อ ที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คื อ
นักศึกษาพิการสามารถติดต่อประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย
ได้ ตลอดเวลา
อาจารย์ผ้ ูสอนมีความคิดเห็น ต่อขัน้ ตอนการรับนักศึกษาพิการ โดยภาพรวมว่า อาจารย์ผ้ ูสอนได้ รับการ
ให้ บริ การสนับสนุนอย่า งเหมาะสมในระดับมาก (x = 4.40, S.D. = 0.73) ข้ อ ที่มีค่า เฉลี่ ยมากที่สุดที่เท่า กัน
จานวน 2 ข้ อ คือ 1) ทราบกระบวนการหรื อขัน้ ตอนการให้ บริ การสนับสนุนที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาพิก ารและเข้ า
ไปมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการ 2) มี การอบรมการใช้ สื่อ การเรี ยนการสอนของนักศึกษาพิการกับหน่วยบริ การ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ
เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมีความคิดเห็นต่อขันตอนการรั
้
บนักศึกษาพิการ โดยภาพรวม
ว่า เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ จดั การให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมากที่สุด
(x = 4.66, S.D. = 0.24) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทาแผนบริ การเฉพาะบุคคล
(Individualized Services Plan: ISP) กระบวนการวางแผนเป็ นแบบเน้ นนักศึกษาพิการเป็ นศูนย์กลาง
จากการสัมภาษณ์ นกั ศึกษาพิการ อาจารย์ผ้ ูสอนและเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการใน
ขันตอนนี
้
้พบปั ญหาที่มีความเห็นสอดคล้ องกันในสองเรื่ อง คือ 1) การจัดสภาพแวดล้ อมและการก่อสร้ างทาง
กายภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ ชีวิตประจาวันของนักศึกษาพิการ เช่น ทางลาด ลิฟต์ ห้ องน ้า
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ถนน ระบบขนส่ง ซึง่ ทุกฝ่ ายจัดให้ ปัญหานี ้เป็ นปั ญหาที่สาคัญอันดับหนึง่ ของการให้ บริ การสนับสนุนแก่นกั ศึกษา
พิการ 2) การประสานงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้ องยังไม่ตอ่ เนื่อง โดยเฉพาะระหว่างโรงเรี ยนมัธยมและมหาวิทยาลัย
สาหรับการส่งต่อข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาพิการ
2. ขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน
นักศึกษาพิการมีความคิดเห็นต่อขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน โดยภาพรวมว่า นักศึกษาพิการได้ รับการ
ให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x = 4.68, S.D. = 0.24) ข้ อที่มีค่า เฉลี่ ยมากที่สุด คื อ
นักศึกษาพิการได้ รับการประสานงานกับคณะที่ศกึ ษาอยูใ่ นการให้ บริ การด้ านต่างๆในการศึกษา
อาจารย์ผ้ สู อนมีความคิดเห็นต่อขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน โดยภาพรวมว่า อาจารย์ผ้ ูสอนได้ รับการ
ให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมาก (x = 4.20, S.D. = 0.60) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ดที่เท่ากัน
จานวน 2 ข้ อ คื อ 1) หน่ว ยบริ การสนับ สนุนนักศึกษาพิการประสานงานกับ คณะ คณาจารย์ ในการจัดหา
แหล่งข้ อมูลที่เอื ้อให้ อาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจในการสอนนักศึกษาพิการ 2) หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการร่วมมือกับคณะ คณาจารย์ ในการเป็ นแหล่งทรัพยากรที่จาเป็ นในการสนับสนุนให้ นกั ศึกษาพิการเข้ าถึงการ
เรี ยน
เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมีความคิดเห็นต่อขัน้ ตอนการขอรับบริ การสนับสนุน โดย
ภาพรวมว่า เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ จดั การให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (x = 4.80, S.D. = 0.22) ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยมากทีส่ ุดที่เท่ากัน จานวน 2 ข้ อ คือ 1) ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
ใหม่ทุกครัง้ นักศึกษาพิการที่ต้องการขอรับบริ การสิ่งอานวยความสะดวกจะต้ องลงทะเบียนแรกรับกับเจ้ าหน้ าที่
หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ 2) มหาวิทยาลัยมีการเก็บข้ อมูลการมีความพิการเป็ นความลับและให้
ข้ อมูลเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พบว่า นักศึกษาพิการ เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการและ
อาจารย์ผ้ ูสอน ทุกฝ่ ายมีความพึงพอใจในการประสานงานร่ วมกัน เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการมีการให้ บริ การด้ วยความเต็มใจและเหมาะสม อาจารย์ผ้ ูสอนและนักศึกษาพิ การได้ รับบริ การตามคาร้ อง
อย่างรวดเร็ วและมีความพึงพอใจกับการบริ การของเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการเป็ นอย่างมาก
โดยเฉพาะการให้ บริ การแก่นกั ศึกษาพิการ ซึง่ เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการและอาจารย์ผ้ สู อน
ได้ แสดงความคิดเห็นว่า ทังหมดนี
้
้เป็ นผลมาจากการทางานร่วมกันของหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการและ
อาจารย์ผ้ สู อนที่ได้ มีการประสานงานกันตังแต่
้ กอ่ นเปิ ดเทอม โดยมีการส่งข้ อมูลนักศึกษาผ่านระบบฐานข้ อมูล
ของมหาวิทยาลัย จึงทาให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การนักศึกษาพิการ
3. ขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน
นักศึกษาพิการมีความคิดเห็นต่อขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน โดยภาพรวมว่า นักศึกษาพิการได้ รับการ
ให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x = 4.62, S.D. = 0.24) ข้ อที่มีค่า เฉลี่ ยมากที่สุด คื อ
หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมีการจัดให้ มีล่ามภาษามือ ผู้ชว่ ยจดคาบรรยาย ผู้ชว่ ยอ่านข้ อมูลและผู้ชว่ ย
เขียน สาหรับนักศึกษาพิการที่ต้องการความช่วยเหลือ
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อาจารย์ผ้ ูสอนมีความคิดเห็นต่อขัน้ ตอนการให้ บริ การสนับสนุน โดยภาพรวมว่า อาจารย์ผ้ ูสอนได้ รับการ
ให้ บริ ก ารสนับ สนุ น อย่ า งเหมาะสมในระดั บ มาก (x = 3.87, S.D. = 0.42) ข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
ดาเนินการให้ นกั ศึกษาพิการสามารถเข้ าถึงห้ องเรี ยนและการเรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
เจ้ า หน้ าที่หน่ว ยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมี ความคิ ดเห็นต่อ ขัน้ ตอนการให้ บริ การสนับสนุน โดย
ภาพรวมว่า เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการได้ จดั การให้ บริ การสนับสนุนอย่างเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด (x = 4.75, S.D. = 0.37) ข้ อที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด คือ มีการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาพิการ
อย่างต่อเนื่อง
จากการสัมภาษณ์ และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาพิการ พบว่า ในขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน
มักพบปั ญหากับนักศึกษาพิการสองกลุ่ม คือ 1) นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินมีจานวนเจ้ าหน้ าที่ล่าม
ภาษามื อ ให้ บ ริ การไม่ เพี ยงพอ 2) นักศึ กษาที่ มี ความบกพร่ อ งทางการเห็น พบปั ญ หาการเดิ นทางภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทังทางเดิ
้
น อาคารเรี ยนและห้ องเรี ยนที่มีความซับซ้ อน ทาให้ เดินลาบาก และในขันตอนนี
้
้ยังพบ
ปั ญหาความไม่พร้ อมด้ านทักษะทางวิชาการและทักษะในการดารงชีวิตของนักศึกษาพิการ ซึง่ ส่งผลต่อการเรี ยนรู้
และการใช้ ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาพิ การ โดยเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการและ
อาจารย์ผ้ สู อนได้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ปั ญหานี ้เป็ นปั ญหาที่สาคัญอันดับต้ นๆของการให้ บริ การสนับสนุน

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการให้ บริ การสนับ สนุนในระยะเปลี่ ยนผ่ านแก่นักศึกษาพิการ โดยหน่ว ยบริ การ
สนับสนุนนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ซึ่งประกอบด้ วย 3 ขัน้ ตอน คือ 1. ขัน้ ตอนการรับ
นักศึกษาพิการ 2. ขันตอนการขอรั
้
บบริ การสนับสนุน 3. ขันตอนการให้
้
บริ การสนับสนุน ผู้วิจยั ได้ นาเสนอ ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1. การรั บนักศึกษาพิ การ จุดเด่นในการให้ บริ การ คื อ 1) นักศึกษาพิการสามารถติ ดต่ อ
ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยได้ ตลอดเวลา 2) อาจารย์ผ้ สู อน
ทราบกระบวนการหรื อขัน้ ตอนการให้ บริ การสนับสนุนที่ เกี่ยวข้ องกับนักศึกษาพิการและเข้ าไปมีส่ วนร่ วมใน
กระบวนการและมีการอบรมการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนของนักศึกษาพิการกับหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิ ก าร 3) เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยบริ ก ารสนับ สนุ น นัก ศึ ก ษาพิ ก ารได้ ด าเนิ น การจัด ท าแผนบริ ก ารเฉพาะบุ ค คล
(Individualized Services Plan: ISP) กระบวนการวางแผนเป็ นแบบเน้ นนักศึกษาพิการเป็ นศูนย์กลาง จากการ
สังเกตอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจยั พบว่า ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนจะมีการชี ้แจงการเตรี ยมความพร้ อมและมีการวางแผน
ทางานร่ วมกันระหว่างนักศึกษาพิการ อาจารย์ผ้ ูสอนและเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ ซึ่งจะ
ช่วยสร้ างความเข้ าใจระหว่างแต่ละฝ่ าย ส่งผลให้ กระบวนการรับนักศึกษาพิการดาเนินการไปอย่างราบรื่ น
ขัน้ ตอนที่ 2. การขอรั บ บริ การสนับสนุน จุด เด่ นในการให้ บ ริ การ คื อ 1) นักศึ กษาพิ การได้ รั บ การ
ประสานงานกับคณะที่ศกึ ษาในการให้ บริ การด้ านต่างๆในการศึกษา 2) อาจารย์มีความรู้ความเข้ าใจในการสอน
นักศึกษาพิการ โดยมีหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการคอยประสานงานกับคณะ คณาจารย์ ในการจัดหา
แหล่งข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์และสนับสนุนแหล่งทรัพยากรที่จาเป็ นให้ นกั ศึกษาพิการเข้ าถึงการเรี ยน 3) เจ้ าหน้ าที่
หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมีการให้ บริ การอย่างเป็ นระบบ โดยมีเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิ ดชอบแต่ละฝ่ าย
อานวยความสะดวกให้ โดยก่อนเปิ ดภาคการศึกษาใหม่นกั ศึกษาพิการที่ต้องการขอรั บบริ การสิ่ งอานวยความ
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สะดวกต้ องลงทะเบียนแรกรับกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการทุกครัง้ จากการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่ วมของผู้วิ จยั พบว่า เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการจะดาเนิ นการให้ บริ การตามความ
เหมาะสมและรวดเร็ ว เป็ นผลให้ ผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารเกิ ด ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การให้ บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิ ภาพ
ขัน้ ตอนที่ 3. การให้ บริ การสนับสนุน จุดเด่นในการให้ บริ การ คือ 1) หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการมีการจัดให้ มีล่ามภาษามือ ผู้ชว่ ยจดคาบรรยาย ผู้ช่วยอ่านข้ อมูลและผู้ชว่ ยเขี ยน สาหรับนักศึกษาพิการที่
ต้ องการความช่วยเหลื อ 2) อาจารย์ผ้ ูสอนช่วยดาเนินการให้ นกั ศึกษาพิการสามารถเข้ าถึงห้ องเรี ยนและการ
เรี ยนรู้ ได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 3) เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการมีการติดตามผลการศึกษาของ
นักศึกษาพิการอย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจยั พบว่า เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุน
นักศึกษาพิการจะมีการวางแผนการให้ บริ การ การเรี ยนการสอนร่วมกับอาจารย์ผ้ สู อนก่อนเข้ าเรี ยน โดยเฉพาะ
กับเจ้ าหน้ าที่ล่ามภาษามือ เนื่องจากนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ ยินจะเรี ยนรู้ได้ ดีจากสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
อาจารย์ผ้ สู อนและล่ามภาษามือจึงต้ องมีการเตรี ยมตัวและพูดคุยกันก่อนสอน รวมทังมี
้ การติดตามผลการศึกษา
ของนักศึกษาพิการอย่างต่อเนื่อง โดยการสอบถามผ่านทางนักศึกษาพิการและทางอาจารย์ผ้ ูสอนโดยตรง หรื อ
ตรวจสอบข้ อมูลการเรี ยนของนักศึกษาในระบบ เพื่อคอยกระตุ้นให้ นกั ศึกษากระตือรื อร้ นกับการเรี ยนสม่าเสมอ
ผลการศึกษาทัง้ 3 ขันตอน
้
แสดงชัดเจนว่า การให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่านแก่นกั ศึกษาพิการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา ได้ มีการประสานงาน วางแผน และทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบทัง้
นักศึกษาพิการ เจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การนักศึกษาพิการและอาจารย์ผ้ สู อน จึงส่งผลให้ การให้ บริ การสนับสนุน มี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย โดยนักศึกษาพิการและอาจารย์ผ้ ูสอนได้ รับการให้ บริ การสนับสนุน
อย่างเหมาะสมจากเจ้ าหน้ าที่หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ และจากการสอบถามเพิ่มเติมทุกฝ่ ายมีความ
พึงพอใจในการให้ บริ การสนับสนุนของหน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปิ ยะ
รัตน์และคณะ (2558) ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรและนักศึกษาพิการในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีความพึง
พอใจในการให้ บริ การสนับสนุนอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ยังพบปั ญหาและอุปสรรคการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่านแก่นกั ศึกษา
พิการ คือ 1) การจัดสภาพแวดล้ อมในมหาวิทยาลัย การก่อสร้ างทางกายภาพและการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ต่า งๆ เช่น ทางลาด ลิ ฟต์ ห้ อ งน า้ ถนน ที่ไม่พร้ อ มใช้ งานและไม่มีความเหมาะต่อ การใช้ ชีวิ ตประ จาวัน ของ
นักศึกษาพิการ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Dowrick et al. (2005) ผลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า นักเรี ยนที่มีความพิการ
ยังคงมีปัญหาในการได้ รับที่พกั และการสนับสนุนขัน้ พื ้นฐาน ส่งผลเสียต่อบุคคลเหล่านี ้ในการศึกษาต่อในระดับ
วิทยาลัย 2) การส่งต่อข้ อมูลที่ไม่เป็ นระบบ ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรี ยนมัธยมและมหาวิทยาลัย รวมทัง้
ผู้ที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้เท่าที่ควร ส่งผลให้ ไม่มีข้อมูลของความพิการและบริ การการศึกษาที่
ได้ รับในช่วงระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จึงทาให้ เกิดความล่าช้ าในการวางแผนการให้ บริ การแก่นกั ศึกษา จาก
การศึกษาของ Zhang et al. (2005) พบว่า โรงเรี ยนที่มีการให้ บริ การการเปลี่ยนผ่านมีประสิทธิ ภาพดีขึ ้นมากกว่า
หลายๆพื ้นที่ของโรงเรี ยนที่ไม่ได้ รับการให้ บริ การการเปลี่ยนผ่าน การจัดการการเปลี่ยนผ่านที่ไม่มีกระบวนการ
และไม่เหมาะสมจึงจาเป็ นต้ องปรับปรุ ง เพื่อให้ เกิดแนวทางในการดาเนินทางเดียวกัน 3) นักศึกษาพิการขาดการ
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เตรี ยมความพร้ อมด้ านทักษะทางวิชาการและทักษะในการดารงชีวิต ซึง่ ส่งผลต่อการเรี ยนรู้ และการใช้ ชีวิตใน
มหาวิ ทยาลัยของนัก ศึกษาพิการ การเตรี ยมความพร้ อมให้ น ักศึก ษาในการสนับ สนุ นตนเองเมื่ อ เข้ าเรี ย น
ระดับอุดมศึกษามีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในระยะเปลี่ยนผ่าน ซึง่ กระบวนการนี ้หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษา
พิการต้ อ งทางานร่ ว มกับโรงเรี ยน เพื่ อที่ จะได้ เตรี ยมความพร้ อ มให้ แ ก่นักศึกษาตัง้ แต่ต้น โดย Janiga et al.
(2002) พบว่า การเตรี ยมความพร้ อมของนักเรี ยนในการสนับสนุนตนเองเป็ นจุดอ่อนที่สาคัญที่สุดของบริ การการ
เปลี่ยนผ่านในปั จจุบนั

ข้ อเสนอแนะ
1. หน่วยบริ การสนับสนุนนักศึกษาพิการควรดาเนินการให้ บริ การสนับสนุนในระยะเปลี่ยนผ่านเพิ่มเติม
โดยประสานงานกับ โรงเรี ยนในพื น้ ที่ ในการส่ ง ต่อ ข้ อ มูล ที่ จาเป็ นของนัก ศึกษาพิการก่อ นเข้ า ศึ กษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การวางแผนร่วมกันต่อไป
2. ควรมี ก ารให้ ความรู้ ล่ ว งหน้ าแก่ ค รู นั ก เรี ย น และผู้ ปกครอง ในการเตรี ย มตั ว เข้ าศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาพิการ
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ความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในวิชาชีววิทยา
Grade 10th Students’ Scientific Reasoning in Biology
นลินี สอนชา1* จีระวรรณ เกษสิงห์ 1 และเมษยะมาศ คงเสมา2
Nalinee Soncha1*, Jeerawan Ketsing1 and Mesayamas Kongsema2

บทคัดย่ อ
งานวิ จัยนี ม้ ี เ ป้าหมายเพื่ อค้ นหาความสามารถในการให้ เ หตุ ผลเชิงวิ ทยาศาสตร์ ทงั ้ แบบนิ รนัยและ
แบบอุปนัยของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 11 ห้ องเรี ยน จานวน 42 คน (ชาย 14 คน หญิ ง 28 คน) เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิ ทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้ อคาถามปลายเปิ ดจาก
สถานการณ์ที่กาหนดให้ ทงหมด
ั้
7 ข้ อ ครอบคลุมองค์ประกอบของการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ แบบนิรนัย 4 ประเด็น
ได้ แก่ การสร้ างสมมติ ฐานที่ เ ป็ นไปได้ การสร้ างค าอธิ บ ายจา กหลั ก ฐานและการให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง สั ด ส่ ว น
การระบุและควบคุมตัวแปร และการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัย
3 ประเด็น ได้ แก่ การสรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ การอุปมาอุปไมย และการกาจัดปั จจัยแทรกซ้ อน วิเคราะห์
ข้ อมูลด้ วยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ด้ านการกาจัดปั จจัยแทรกซ้ อนมากที่สุด (71.43%) รองลงมาคือด้ านการสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐาน ซึง่ เท่ากับด้ าน
การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร (57.14%) อย่างไรก็ดีพบว่านักเรี ยนจานวนมากขาดความสามารถในด้ านการ
สรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ (66.67%) ผลการวิจยั นี ้สะท้ อนว่านักเรี ยนไทยมีแนวโน้ มของการใช้ อารมณ์
ความรู้ สึกมากกว่าการใช้ หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการลงข้ อสรุ ปในสถานการณ์ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ ที่กาหนดให้ ดังนัน้ งานวิจยั เสนอแนะว่าครู และผู้ปกครองควรเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ ฝึกการใช้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจาวัน

ABSTRACT
This research study aimed to explore a class of 42 tenth graders’ scientific reasoning abilities in deduction
and induction. There were 14 boys and 28 girls in this classroom. The data were obtained through a scientific
reasoning test that consisted of 7 problem situations and followed by 7 open-ended questions. The problem
situations included four dimensions of deductive thinking (probabilistic thinking, proportional thinking, control of
variables, and correlational thinking) and 3 dimensions of inductive reasoning (enumerative generalizations,
analogical comparisons, and eliminative causal reasoning). The data were analyzed using content analysis. The
research findings demonstrate that most of the students achieve scientific reasoning in a dimension of elimination of
causal reasoning (71.43%). A number of students are also good at proportional thinking and correlational thinking
(57.14%). However, a high number of students lack the ability in enumerative generalizations. The findings reflect
that Thai students tend to rely on their emotion rather than scientific thinking and empirical evidences for formulating
conclusions correspond to the given problem situations. This study suggests that school teachers and parents
should provide opportunities for children to practice scientific reasoning in daily life circumstances.
Key Words: deductive thinking, inductive reasoning, scientific reasoning
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คานา
ความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning) เป็ นคุณลักษณะหนึง่ ของการรู้
วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) ที่กาหนดโดยองค์ การเพื่อ ความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรื อ
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2013) นอกจากนี ค้ วามสามารถใน
การให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ยังนับเป็ นเป้าหมายสาคัญประการหนึ่งของการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552) โดยความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ คือ กระบวนการคิดของบุคคลเพื่อสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทาการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุและผล
จากข้ อมูล หลั ก ฐานที่ ไ ด้ เ พื่ อ ท าความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ( Kuhn, 2002) ซึ่ ง การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ทั ง้ กระบวนการคิ ด แบบอุ ป นั ย (Inductive reasoning) และกระบวนการคิ ด แบบนิ ร นั ย
(Deductive thinking) (Kuhn, 2002) กระบวนการคิ ดแบบอุปนัย คื อการที่บุคคลลงข้ อ สรุ ปจากหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ หรื อประสบการณ์ ยอ่ ยหลาย ๆ ครัง้ ที่ได้ รับ ประกอบด้ วย 3 ด้ านย่อย คือ ด้ านการสรุ ปความทัว่ ไปจาก
การค้ น หารู ป แบบ ด้ า นการอุ ป มาอุ ปไมย และด้ า นการก าจัด ปั จจัย แทรกซ้ อ น ( Overholser, 1993) ส่ ว น
กระบวนการคิดแบบนิรนัย คือ การที่บุคคลสร้ างข้ อสรุ ปจากการทดสอบสมมติฐานหรื อคาอธิ บายที่เป็ นไปได้
(Hypothetical-deductive reasoning) โดยกระบวนการคิดแบบนิรนัย ประกอบด้ วย 4 ด้ านย่อย ได้ แก่ ด้ านการ
สร้ างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ ด้ านการสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐานและการให้ เหตุผลเชิงสัดส่วน ด้ านการระบุและ
ควบคุมตัวแปร และด้ านการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร (Lawson, 2005)
แม้ ว่า ตัว ชี ้วัดและมาตรฐานการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ข องไทย และการทดสอบระดับนานาชาติ อาทิ
การศึกษาแนวโน้ มการจัดการศึกษาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ( Trends in International
Mathematics and Science Study: TIMSS) (สถาบันส่ง เสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.),
2558) และการประเมิ น คุณ ลั กษณะการเป็ นผู้ รู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ นโครงการประเมิ น ผลนัก เรี ย นนานาชาติ
(Programme for International Student Assessment: PISA) (สส วท., 2558) จะใ ห้ ความส าคั ญ กั บ การ
พัฒนาการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่า นักเรี ยนไทยยังคงประสบปั ญหาเรื่ อง
การให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เห็นได้ จากผลการประเมิน TIMSS และ PISA ตังแต่
้ ปี ค.ศ.1999 เป็ นต้ นมาถึง
ค.ศ. 2015 ที่พบว่า นักเรี ยนไทยมีคะแนนเฉลี่ ยวิชาวิทยาศาสตร์ ลดลงและต่ากว่าค่าเฉลี่ ยนานาชาติ (สสวท.,
2558) ในกรณี PISA พบว่า นักเรี ยนไทยเกือบทังหมดมี
้
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ในระดับที่ 2 และต่ากว่าระดับ
ที่ 2 จากทังหมด
้
6 ระดับ หมายความว่า เด็กไทยส่ วนใหญ่ไม่สามารถระบุ อธิ บาย และประยุกต์ ความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ จริ งที่หลากหลายได้ ไม่สามารถเชื่อ มโยงการอธิ บาย การใช้ ประจักษ์ พยานทาง
วิทยาศาสตร์ จากแหล่งต่าง ๆ กับการตัดสิ นใจได้ และนักเรี ยนมีปัญหาในการใช้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในการ
แก้ ไขสถานการณ์ที่มีความซับซ้ อน (OECD, 2013) อย่างไรก็ดีการทดสอบ TIMSS และ PISA ไม่ได้ มีเป้าประสงค์
เพื่อ ตรวจวัดการให้ เ หตุผ ลเชิง วิ ทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนโดยตรง รวมทัง้ ไม่ได้ ต รวจสอบการให้ เ หตุผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ทงในแบบอุ
ั้
ปนัยและแบบนิรนัย ดังเช่นที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาในงานวิจยั นี ้
ด้ ว ยเหตุนี ้ ผู้วิ จัยในฐานะครู ผ้ ูส อนวิชาชีววิ ทยา จึง สนใจค้ นหาความสามารถในการให้ เ หตุผลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ตนเองรับผิ ดชอบสอน เพื่อ จักได้ หาแนวทางในการพัฒนา
นักเรี ยนต่อไป ซึง่ ผลการวิจยั ที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู้วิชาชีววิทยาให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และ
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เพื่อช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถคิดและตัดสิ นใจในสถานการณ์ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และปั ญหาทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยการพิจารณาข้ อมูลหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ มากขึ ้น (Hogan, 2002)

คาถามวิจัย
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ทังแบบนิ
้
รนัยและแบบ
อุปนัยอย่างไร ในสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ หมายถึง กระบวนการคิดในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุ
และผลของปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึน้ ในทางชีววิทยา โดยใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้ จากกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และนาหลักฐานนันไปสู
้ ่การลงข้ อสรุ ป ซึ่งในงานวิจยั นี ้ทาการวัดทังการให้
้
เหตุผลแบบนิรนัย
และการให้ เหตุผลแบบอุปนัย มีรายละเอียดดังนี ้
1. การให้ เ หตุผ ลแบบนิร นัย คื อ การสร้ างข้ อสรุ ปทั่วไปหรื อ หลักการ โดยผ่ านกระบวนการทดสอบ
สมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือ ประกอบด้ วย 4 ด้ าน (Lawson, 1982; 2005) คือ
1.1 การสร้ างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ (Probabilistic thinking) คือ นักเรี ยนสามารถตังสมมติ
้
ฐาน และ
ทานาย หรื อคาดคะเนคาตอบที่เป็ นไปได้ ของปรากฏการณ์จากสมมติฐานที่ตงขึ
ั ้ ้นได้
1.2 การระบุและควบคุมตัวแปร (Control of variables) คือ นักเรี ยนสามารถกาหนดและระบุตวั แปรต้ น
ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ในการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้
1.3 การสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐานหรื อการให้ เหตุผลเชิงสัดส่วน (Proportional thinking) คือ นักเรี ยน
สามารถอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูลเชิงปริ มาณ โดยแสดงการเชื่อมโยงระหว่างข้ อสรุ ป หลักฐาน และ
เหตุผลได้
1.4 การแสดงความสัมพันธ์ ร ะหว่า งตัว แปร (Correlational thinking) คื อ นักเรี ยนสามารถอธิ บาย
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรหรื อข้ อเท็จจริ งเชิงปริ มาณที่มีตงั ้ 2 ตัวแปรขึ ้นไปได้
2. การให้ เหตุผ ลแบบอุปนัย คื อ การสร้ างข้ อสรุ ปทั่วไปหรื อหลักการ โดยผ่านกระบวนการวิเ คราะห์
ตีความ และแปลความจากข้ อมูลหลักฐานที่ได้ การสังเกต หรื อการได้ รับประสบการณ์ยอ่ ยหลาย ๆ ครัง้ โดย
การให้ เหตุผลเชิงอุปนัยมี 3 ด้ าน (Overholser, 1993) คือ
2.1 การสรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ (Enumerative generalizations) คือ นักเรี ยนสามารถ
ระบุรูปแบบที่ปรากฏในข้ อมูลหรื อสถานการณ์ที่กาหนดให้ หรื อจาแนกแยกแยะข้ อมูลและลงข้ อสรุ ปที่สอดคล้ อง
กับข้ อมูลหลักฐานได้
2.2 การอุปมาอุปไมย (Analogical comparisons) คือ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้หรื อเข้ าใจเรื่ องใหม่ หรื อ
สถานการณ์ใหม่ที่พบ โดยอาศัยการเทียบเคียงหรื อถ่ายโอนประสบการณ์เดิมที่มีอยูก่ บั แนวคิดในเรื่ องใหม่ได้
2.3 การให้ เหตุผลโดยการกาจัดปั จจัยแทรกซ้ อน (Eliminative causal reasoning) คือ นักเรี ยนสามารถ
ระบุสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้ โดยผ่านการจัดกระทาสิ่งแวดล้ อมหรื อลดปั จจัยแทรก
ซ้ อนในสถานการณ์ปัญหา เพื่อบ่งชี ้สาเหตุที่นา่ จะเป็ นไปได้ มากที่สุด
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วิธีการวิจยั
งานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) นี ้อยูภ่ ายใต้ กระบวนทัศน์เชิงตีความ (Interpretive paradigm)
(Merriam, 1998) โดยผู้วิจยั ต้ องการค้ นหาข้ อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนรายบุคคล โดยการอ่านและตีความคาตอบของนักเรี ยนที่ปรากฏในแบบวัด และพยายามจัดกลุ่มคาตอบ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3 กลุ่ม โดยผู้วิจยั เป็ นผู้กาหนดกรอบการประเมินดังแสดงในตารางที่ 1 (Table 1.)
Table 1. Category of scientific reasoning
Scientific reasoning
Deductive
reasoning

Probabilistic
thinking

Category of
scientific
reasoning
Complete skill
Incomplete skill
No skill

Proportional
thinking

Complete skill
Incomplete skill
No skill

Control of
variables

Complete skill
Incomplete skill
No skill

Correlational
thinking

Complete skill
Incomplete skill
No skill

Inductive
reasoning

Enumerative
generalizations

Complete skill
Incomplete skill
No skill

Analogical
comparisons
Eliminative
causal
reasoning

Complete skill
Incomplete skill
No skill
Complete skill
Incomplete skill
No skill

Criteria
Student expresses both the relationship between independent and dependent
variables and predictions.
Student expresses either the relationship between independent and dependent
variables or predictions.
Student expresses neither the relationship between independent and dependent
variables nor predictions, or don’t answer the questions.
Student makes a correct conclusion from experiment, expressing the relation of
evidence and reasoning.
Student makes a correct or partially correct conclusion from experiment, not
expressing the relation of evidence and reasoning.
Student makes an incorrect conclusion from experiment, not expressing the relation of
evidence and reasoning, or not answering the questions.
Student correctly expresses 3 kinds of variables; independent, dependent, and
control variables.
Student correctly expresses 2 out of 3 kinds of variables.
Student correctly expresses less than 2 kinds of variables or don’t answer the
question.
Student expresses correct correlation between variables, and the relation of evidence
and reasoning is shown.
Student expresses correct correlation between variable, but the relation of evidence
and reasoning is not shown.
Student expresses incorrect correlation between variable, and the relation of evidence
and reasoning is not shown. Or student does not answer the question.
Student expresses correct patterns, and the relation of evidence and reasoning is
shown.
Student expresses correct or partially correct patterns, but the relation of evidence
and reasoning is not shown.
Student expresses incorrect patterns, and the relation of evidence and reasoning is
not shown. Or student does not answer the question.
Student expresses analogies in terms of both similarities and differences.
Student expresses analogies in terms of either similarities or differences.
Student cannot use analogy. Or student does not answer the question.
Student expresses correct eliminative causes, and the relation of evidence and
reasoning is shown.
Student expresses correct or partially correct eliminative causes, but the relation of
evidence and reasoning is not shown.
Student expresses incorrect eliminative causes, and the relation of evidence and
reasoning is not shown. Or student does not answer the question.
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กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษา คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จากโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร (สพม.) จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน 42 คน เป็ นชาย 14 คน
และหญิ ง 28 คน โดยนักเรี ยนไม่เ คยผ่ า นการจัดการเรี ยนการสอนที่เ น้ นเรื่ อ งการพัฒ นาการให้ เ หตุผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ แต่เป็ นการสอนตามปกติที่เน้ นการบรรยาย การอภิปราย การทดลอง และการสื บเสาะ
หาความรู้ตามกิจกรรมที่ครู กาหนดให้ เป็ นหลัก ดังนันความสามารถในการให้
้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในงานวิจยั นี ้
จึงเป็ นผลของความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรี ยนแต่ละคน โดยในบทความวิจยั นี ผู้ ้ วจิ ยั ใช้ การอ้ างถึงนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ S ซึง่ ย่อมาจาก Student ตามด้ วยเลข 01-42 เช่น S01 S02 S03 เป็ นต้ น เพื่อไม่ให้ เกิด
ความเสียหายแก่นกั เรี ยน โรงเรี ยน และผู้เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 วิชาชีววิทยา โดยเครื่ องมือประกอบด้ วยสถานการณ์ ปัญหา 7 สถานการณ์ และข้ อ
คาถามปลายเปิ ด 7 ข้ อ ครอบคลุ มองค์ ประกอบของการให้ เ หตุผ ลเชิง วิ ทยาศาสตร์ แบบนิร นัย 4 ข้ อ และ
แบบอุปนัย 3 ข้ อ ดังกล่าวข้ างต้ น แบบวัดความสามารถในการให้ เ หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์ ในการ
วิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึน้ ในตารางที่ 1 ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างและ
ความตรงเชิงเนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ ศึ กษา คือ อาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้ านการสอนวิทยาศาสตร์ คือ ครู ผ้ ูสอนวิชาชีววิทยา 1 ท่าน จากนันได้
้
ปรับปรุ งแก้ ไขแบบวัด แล้ วจึงทดลองใช้ แบบวัดกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ไม่ใช่กลุ่มที่ศึกษา จานวน 44
คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรู ปภาพ ภาษา และระยะเวลาในการทา ก่อนนาแบบวัดไปใช้ กบั กลุ่มที่
ศึกษาจริ ง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั เป็ นผู้เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดความสามารถในการให้ เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ในคาบเรี ยนวิชาชีววิทยา ใช้ เวลาทาทังหมด
้
1 คาบเรี ยน (50 นาที) จากนันผู
้ ้ วิจยั นาคาตอบที่ได้ มาทาการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content analysis) (เอื ้อมพร
หลินเจริ ญ, 2555) ทีละข้ อ โดยการอ่านคาตอบของนักเรี ยนรายบุคคล โดยครัง้ แรกที่อา่ นจะยังไม่ทาการวิเคราะห์
แต่ต้องการเห็นภาพรวมคาตอบทังหมด
้
จากนันจึ
้ งทาการอ่านรอบสองโดยอ่านทีละข้ อของนักเรี ยนทุกคน แล้ วทา
การจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ มี
ความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วน และไม่มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์ที่แสดงในตารางที่ 1 โดยในการวิเคราะห์ครัง้ แรกเพื่อจัดกลุ่มนี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสุ่มแบบวัดของนักเรี ยน
อย่างง่ายออกมาร้ อยละ 50 ของกลุ่มที่ศึกษา (21 ฉบับ จาก 42 ฉบับ) แล้ วนาแบบวัดที่สุ่มได้ พร้ อมเกณฑ์ ใ ห้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักทาการวิเคราะห์แบบอิสระ นาผลการวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกันเพื่อให้ เข้ าใจ
ตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ พร้ อมปรับเกณฑ์การแบ่งกลุ่มให้ สะท้ อนข้ อมูลภายในกลุ่ม เรี ยกเทคนิคการสร้ างความ
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เชื่อมัน่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลนี ้ว่า Inter-rater agreement check (Inoue, 2014) จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงทาการวิเคราะห์
คาตอบของนักเรี ยนที่เหลือทังหมดด้
้
วยตนเอง เสร็ จแล้ วคานวณหาความถี่และร้ อยละของนักเรียนรายข้ อในแต่ละ
กลุ่มคาตอบ จากนันส่
้ งให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครัง้ เมื่อตรวจสอบผลจนเป็ นที่
ยอมรับร่วมกันแล้ ว จึงนาผลที่ได้ ไปแสดงในรู ปกราฟแท่งเพื่อให้ ง่ายต่อการทาความเข้ าใจ

ผลการวิจยั
จากภาพที่ 1 (Figure 1) จะเห็นว่า นักเรี ยนกลุ่มที่ศกึ ษาส่วนใหญ่ มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ สู งที่สุดในด้ านความสามารถในการกาจัดปั จจัยแทรกซ้ อน (71.43%) ซึ่งเป็ นการให้ เหตุผลแบบ
อุปนัย รองลงมาคือด้ านการสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐาน ซึง่ มีจานวนนักเรี ยนเท่ากับด้ านการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร (57.14%) ซึ่งเป็ นการให้ เหตุผลแบบนิรนัย และด้ านการอุปมาอุปไมย (50.00%) ซึง่ เป็ นการให้
เหตุผลแบบอุปนัย ตามลาดับ ส่วนความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนจานวนมากไม่มี คือ
การสรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ (66.67%) (อุปนัย) และการระบุและควบคุมตัวแปร (33.33%) (นิรนัย)
สาหรับความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีบางส่วน ได้ แก่ การสร้ างสมมติฐานที่
เป็ นไปได้ (88.09%) รองลงมาคือการสร้ างคาอธิ บายจากหลักฐานและการให้ เหตุผลเชิงสัดส่วน ที่เท่ากับด้ าน
การอุปมาอุปไมย (40.48%) ตามลาดับ สาหรับตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนมีดงั นี ้

Figure 1 Grade 10th students’ scientific reasoning in Biology
การสร้ างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ (การให้ เหตุผลแบบนิรนัย)
ข้ อคาถามที่วดั ความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้ างสมมติฐานที่เป็ นไปได้ นี ้
เป็ นการกาหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการเลี ้ยงเซลล์มะเร็ งในห้ องปฏิบตั ิการ โดยอาหารที่ใช้ เลี ้ยงเซลล์มะเร็ งในแต่
ละจานจะแตกต่างกัน จากนันให้
้ นกั เรี ยนเขียนสมมติฐานของการทดลองนี ้จากการวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยน
พบว่านักเรี ยนร้ อยละ 88.09 สามารถสร้ างสมติฐานได้ แต่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดการระบุความสัมพันธ์ ระหว่างตัว
แปรต้ นกับตัวแปรตาม หรื อการคาดคะเนปรากฏการณ์ไป ซึง่ นักเรี ยนร้ อยละ 56.76 นักเรี ยนที่สร้ างสมมติฐานที่
ไม่สมบูรณ์ขาดการเขี ยนความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ นกับตัวแปรตาม เช่น นักเรี ยนรหัส S04 และรหัส S17
นอกจากนี ้ยังพบว่านักเรี ยนร้ อยละ 7.14 ไม่สามารถสร้ างสมติฐานได้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรี ยนรหัส S15 และรหัส
S28 เป็ นต้ น โดยตัวอย่างของคาตอบแสดงในตารางที่ 2 (Table 2.)
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Table 2. Example of student’s answers from probabilistic thinking question.
Category of scientific
reasoning
Complete skill

Incomplete skill

No skill

Example of student’s answers
Student code S30 : The differences in medium component in each plate might influence different cell growth.
So, the more component, the more cell growth.
Student code S41 : If the medium component influence the cell growth, then when we culture the cell in different
component, there will be different number of cell.
Student code S04 : Cell in plate A with the component of H2O, NaHCO3, C6H12O6 will grow the most out of those
in the other plates.
Student code S17 : Plate consisting of more medium component will cause cell division more than those
consisting of less ones.
Student code S15 : Liver cells can grow out of body when there is food and water available.
Student code S28 : H2O, NaHCO3, C6H12O6 are important food for liver cells.

จากตารางที่ 2 นักเรี ยนที่มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จะมีการเขียนความสัมพันธ์
ของตัวแปรก่อนที่จะมีการคาดคะเนคาตอบของปรากฏการณ์นนั ้ ๆ แต่สงั เกตได้ วา่ นักเรี ยนรหัส S30 จะมีรูปแบบ
การเขี ยนจะไม่เป็ นทางการนัก สาหรับในส่วนของนักเรี ยนที่มีการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ บางส่วน โดยส่วน
ใหญ่คาตอบของนักเรี ยนจะเป็ นเพียงแค่การคาดคะเนคาตอบของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ ้น โดยไม่มีการเขี ยน
แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร และนักเรี ยนที่ไม่มีการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้ างสมมติฐานที่
เป็ นไปได้ คาตอบของนักเรี ยนเป็ นการเขียนประโยคบอกเล่าที่เป็ นเพียงข้ อกล่าวอ้ างเท่านัน้
การแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร(การให้ เหตุผลแบบนิรนัย)
ข้ อคาถามที่วดั ด้ านการแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร เป็ นข้ อคาถามในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ
การผลการสารวจความสูงของต้ นไม้ กบั ระยะห่างจากลาธาร โดยจากผลการสารวจที่เป็ นแผนภาพ ดังภาพที่ 2
(Figure 2) ให้ นกั เรี ยนสรุ ปว่าความสูงของต้ นไม้ มีความสัมพันธ์ กบั ระยะห่างจากลาธารหรื อไม่ และเพราะเหตุใด
นักเรี ยนจึงคิดเช่นนัน้ และจากคาตอบของนักเรี ยนพบว่า นักเรี ยนร้ อยละ 57.14 สามารถแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรได้ อย่างถูกต้ องและมีการเขียนเชื่อมโยงข้ อกล่าวอ้ างกับหลักฐานได้ อย่างชัดเจน เช่น นักเรี ยนรหัส
S29 และรหัส S31 แต่ยงั มีนกั เรี ยนถึงร้ อยละ 28.57 ที่มีการเขียนแสดงความสัมพันธ์ ของตัวแปร แต่ไม่มีการเขียน
เชื่อมโยงข้ อ กล่าวอ้ างของตนเองเข้ า กับหลักฐานที่กาหนดให้ เช่น รหัส S04 และรหัส S10 และยิ่งไปกว่านัน้
พบว่านักเรี ยนถึงร้ อยละ 14.29 ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรได้ และให้ เหตุผลที่ไม่เชื่อมโยงกับ
หลักฐาน เช่น นักเรี ยนรหัส S01 และรหัส S38 โดยตัวอย่างของคาตอบแสดงในตารางที่ 3 (Table 3.)
Table 3. Examples of student’s answers from correlational thinking question.
Category of
scientific reasoning

Complete skill

Incomplete skill

Example of student’s answers
Student code S29 : The distance from the stream relates to the height of the tree. The closer to the stream the trees
are, the more they growth. The trees that are far from the stream show little growth, because there isn’t enough water
supply. The many tall trees are located less than 400 meters from the stream.
Student code S31 : The height of the tree relates to the distance from the stream, because within 400 meters from the
stream lie over 10-meter-tall trees more than those do in over 400 meters area.
Student code S04 : The distance from the stream relates to the height of the tree, but not all 100% because it
depends on trees’ species.
Student code S10 : The height of the tree relates to the distance from the stream, because most of the trees near the
stream are usually big and can shield the wind. Short trees can easily fall down on the stream in case of heavy
storm. So that the high tree grows near the stream is good.

122

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

No skill

สาขาศึกษาศาสตร์

Student code S01 : They don’t relate because the height of the trees depends on their heredity. If genes from the
parents carry “shortness”, offspring is short. If genes from the parents carry “highness”, offspring is high. The medium
high trees are the offspring of medium high parents.
Student code S38 : The height of the tree doesn’t relate to distance from the stream. Some trees not located near the
stream might grow taller than 10 meters because of some factors such as light, rain, plant characteristics. Those near
the stream are below 5 meters tall.

จากตัวอย่างคาตอบขอนักเรี ยนในตารางที่ 3 จะสังเกตเห็นว่า นักเรี ยนที่มีการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
บางส่วนและนักเรี ยนที่ไม่มีการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ จะประสบปั ญหาในการนาหลักฐานมาประกอบกับข้ อ
กล่าวอ้ างของตนเอง

Figure 2 The diagram shows the result from situation Figure 3 The pedigree from question that
that students have to present the correlational thinking
students have to seek a pattern.
การสรุ ปความทั่วไปจากการค้ นหารู ปแบบ (การให้ เหตุผลแบบอุปนัย)
ประเด็ นนี เ้ ป็ นสถานการณ์ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับโรคที่ติดต่อทางพันธุ กรรม โดยโจทย์ จะให้ พงศาวลี ข อง 3
ครอบครัวที่เป็ นโรคติดต่อทางพันธุกรรมมา ดังภาพที่ 3 (Figure 3) แล้ วให้ นกั เรี ยนศึกษารู ปแบบที่กาหนดให้ เพื่อ
ลงข้ อ สรุ ปว่า โรคที่ติดต่อ ทางพันธุ กรรมนี ้เป็ นโรคที่ถ่ายทอดบนโครโมโซมร่ า งกายหรื อโครโมโซมเพศ และ
ถ่ า ยทอดบนยี น เด่ น หรื อ ถ่ า ยทอดบนยี น ด้ อ ย พร้ อมทัง้ ให้ นัก เรี ย นเขี ย นแผนภาพจี โ นไทป์ ( Genotype)
ประกอบด้ วย พบว่านักเรี ยนร้ อยละ 66.67 ไม่สามารถสรุ ปความจากการค้ นหารู ปแบบได้ โดยนักเรี ยนตอบข้ อ
คาถามถูกเพียงบางส่วน และเขียนแผนภาพผิดหรื อไม่มีการเขียนแผนภาพจีโนไทป์ที่แสดงถึงทีม่ าของคาตอบของ
นักเรี ยน เช่น นักเรี ยนรหัส S35 และนักเรี ยนรหัส S42 และพบนักเรี ยนที่ตอบคาถามถูกต้ องบางส่วน แต่เขี ยน
แผนภาพจีโนไทป์ถูกต้ อง 2 แผนภาพขึน้ ไปร้ อยละ 16.67 ของนักเรี ยนทังหมด
้
ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนรหัส S28
ขณะที่นกั เรี ยนที่ตอบได้ ถูกต้ องครบถ้ วนพบก็พบจานวนร้ อยละ 16.67 เช่นกัน โดยตัวอย่างของคาตอบแสดงใน
ตารางที่ 4 (Table 4.)
Table 4. Examples of student’s answers from enumerative generalizations question.
Category of
scientific reasoning
Complete skill
Incomplete skill

No skill

Examples of student’s answers
Student code S33 : This disease is transmitted on autosome and recessive gene. Family1 Genotype (P): aa x aa (F1):
aa aa aa aa, Family 2 Genotype (P): Aa x aa (F1): Aa aa aa Aa, and Family 3 Genotype (P): Aa x Aa (F1): AA Aa aa aa
Student code S28 : This disease is transmitted on sex chromosome and dominant gene, because we can find this
disease in all generations. Family 1 Genotype (P): XaXa x XaY (F1): XaXa XaXa XaY XaXa, Family 2 Genotype (P): XaXa x
XaY (F1): XAXa XaXa XaY XAXa, and Family 3 Genotype (P): XAXa x XAY (F1): XAXa XAXa XaY XaXa
Student code S35 : This disease is transmitted on dominant genes, but there are not enough data to make conclusion.
Student code S42 : This disease is transmitted on sex chromosome and recessive gene. Family 1 Genotype (P): XAXA
x XaYa (F1): XAXa XAXa XAXa XAXa, Family 2 Genotype (P): XAXa x XaYa (F1): XAXa XAXa XaXa XaXa, and Family 3 Genotype
(P): XAXa x XaYa (F1): XaXa XAYa XAXa XAYa

จากตัวอย่างของนักเรี ยนในตารางที่ 4 จะพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่เข้ าใจว่าจากแผนภาพโรคที่กาหนดให้
เป็ นโรคที่ติดต่อบนโครโมโซมเพศ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าพงศาวลีเป็ นการเขียนแผนภาพแทนเพศหญิงด้ วยวงกลม
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และแทนเพศชายด้ วยสี่เหลี่ยม นักเรี ยนจึงสนใจไปที่เพศที่เป็ นโรคมากกว่าการดูภาพรวมของการเกิดโรค และการ
ที่นกั เรี ยนตอบผิดนันอาจเกิ
้
ดจากการที่นกั เรี ยนยังไม่เข้ าใจแนวคิดของโรคที่ถา่ ยทอดทางพันธุกรรมอย่างสมบูรณ์
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
โดยสรุ ป นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ไม่
สมบูรณ์ โดยด้ านการให้ เหตุผลแบบอุปนัย โดยนักเรี ยนขาดความสามารถในการหาข้ อสรุ ปทัว่ ไปจากการค้ นหา
รู ปแบบมากที่สุด และด้ านการให้ เหตุผลแบบนิรนัย พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ประสบปั ญหาในการตังสมมติ
้
ฐาน
และการระบุและควบคุมตัวแปร ซึ่งจากงานวิจยั ของจุฬาลักษณ์ ยิ ้มดี และวัชราภรณ์ แก้ วดี (2557) เสนอว่า
สามารถพัฒนาได้ โดยการจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ ทางานอย่างร่วมมือ เพื่อให้ นกั เรี ยนที่มีทกั ษะมากกว่า
ช่วยเหลื อนักเรี ยนที่มีทกั ษะน้ อยกว่า เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ สังเกตและสร้ างคาถามจากสถานการณ์ ปัญหา
พร้ อมทังตั
้ งสมมติ
้
ฐานที่นาไปสู่การรวบรวมข้ อมูลและลงข้ อสรุ ปที่ได้ ดังนันงานวิ
้
จยั ในอนาคตจึงควรศึกษาการ
พัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเน้ นการจัดการเรี ยนรู้ ที่นกั เรี ยนได้ มีการสื บเสาะหา
ความรู้ ร่ ว มกันเป็ นกลุ่ มเล็ ก และสกัดแนวปฏิ บัติที่ดีใ นการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อ พัฒ นาความสามารถในการ
ให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ชองนักเรี ยนต่อไป
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โปรแกรมส่ งเสริมความสามารถการตัง้ เป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย
The Promotion of students’ Goal Setting Ability of Learning Program at Faculty of Industrial
Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya
วรลักษณ์ แก้ วเอียด1*
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน เพื่อพัฒนา
โปรแกรมส่ งเสริ มความสามารถการตัง้ เป้าหมายในการเรี ยน และเพื่อ ศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมส่งเสริ ม
ความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ และ
โทรคมนาคม ที่มีคะแนนจากแบบวัดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนต่าสุด จานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ โปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการ
เรี ยน และแบบวัดความสามารถการตัง้ เป้าหมายในการเรี ยน วิ เคราะห์ข้ อ มูล โดยใช้ ค่า เฉลี่ ย ค่า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติ ฐานด้ ว ยวิ ธี ข อง (Wilcoxon Signed Ranks Test) และ (Mann – Whitney U test
กลุ่มทดลองที่ทด้ เข้ าร่วม ) ผลการวิจยั พบว่าโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน มีการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนหลังทดลองสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
The aims of this research were to study the skill level of students’ goal setting ability of learning, to
develop programs to promote skill learning goals of students, and to study the effect of using the program
promotes skill learning goals of students of Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala
University of Technology Srivijaya. The experimental group was 30 students of first year of Electronic and
Telecommunication Engineering Program, which had the lowest score in set learning goals ranks test.
Students were divided into two groups 15 students for experimental group and 15 students for control group.
The programs to promote skill learning goals for study and ranks test of the ability learning goals were used.
The research data were analyzed by average value, standard deviation, Wilcoxon Signed Ranks Test, and
Mann–Whitney U test, respectively. The result of this research found that the experimental group used the
program promotes skill learning goals had the set learning goals in statistically significance at the 0.01 level,
and higher than the control group in statistically significance at the 0.05 level.
Key Words: goal setting, ability of learning, promotion, student, program
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คานา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒ นาท้ องถิ่น มีอตั ลักษณ์ ของ
นักศึกษาว่า “บัณ ฑิ ตนักปฏิ บัติ ” ในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษา มีหน้ าที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การผลิ ต
บัณฑิ ตซึง่ เป็ นกาลังคนระดับสูงและเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
อย่างมีประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์คือ เป็ นนักปฏิบตั ิ ใฝ่ รู้ สู้งาน คิดเป็ น ทาเป็ น
ใช้ เป็ น รับผิ ดชอบต่อ ตนเองและสังคม ซึ่งการตัง้ เป้าหมายเป็ นกระบวนการพิ สู จน์การทางานของคนหรื อ
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดหรื อมาตรฐานคุณภาพ ในช่วงปี ค.ศ.1990 เอ็ดวิน เอ. ล็ อก (Edwin A. Locke) และแกรี่
ลาแทม (Gary Latham) ทด้ ร่วมกันศึกษาเรื่ องการตอบสนองต่อเป้าหมายที่กาหนดทว้ ของบุคคล แล้ วทด้ นามา
เสนอเป็ นแนวคิด แรงจูงใจในการทางานที่สาคัญของบุคคล คือ ความตังใจหรื
้
อความมุง่ มัน่ ที่จะทางานให้ บรรลุ
เป้ าหมายที่ตงทว้
ั ้ นนเอง
ั้
(ณัฐพรหม, 2553) โดยทฤษฎี การตัง้ เป้าหมาย (Goal Setting Theory) กล่ าวว่า การ
ตังเป
้ ้ าหมายเป็ นกระบวนการพิสูจน์การทางานของคนและกลุ่มกับเป้าหมายที่กาหนดหรื อมาตรฐานคุณภาพ
และทด้ เสนอแนวคิดว่า แรงจูงใจในการทางานที่สาคัญของบุคคล คือ ความตังใจหรื
้
อความมุง่ มัน่ ที่จะทางานให้
บรรลุเป้าหมายที่ตงทว้
ั ้ การตังเป
้ ้ าหมายที่ดีนนต้
ั ้ องเป็ นเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจง มีความท้ าทายหรื อมี
ความยากแต่สามารถปฏิบตั ิทด้ มีการวางแผนเพื่อนาทปสู่เป้าหมายนันๆ
้ ถ้ าผู้เรี ยนมีการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน
โดยมีส่วนร่วมในการตังเป
้ ้ าหมายด้ วยตนเองแล้ ว จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีการยอมรับ มีความเข้ าใจและมีความมัน่ ใจใน
เป้าหมายที่เขาทด้ ตงขึ
ั ้ ้น ส่งผลให้ ผ้ เู รียนเกิดความตังใจ
้ พยายามและมุง่ มัน่ ที่จะกระทาให้ บรรลุตามเป้าหมายนันๆ
้
ให้ ประสบความสาเร็ จ
จากความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายใน
การเรี ยนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ซึ่ง
ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะพัฒนานักศึกษาให้ มีบุคลิ กภาพที่มีแรงจูงใจในการเรี ยน มีเป้าหมายในการ
เรี ยนที่ชดั เจน สามารถทางานให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงทว้
ั ้ ให้ ประสบความสาเร็ จ และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่
สูงขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลอง
โปรแกรมส่ งเสริ มความสามารถการตัง้ เป้าหมายในการเรี ยน อ้ างอิ งแนวคิดการตังเป
้ ้ าหมายของ Albert
Bandura (1977) รวมกับแนวคิดทฤษฎี การตัง้ เป้าหมาย (Goal Setting Theory) ของเอ็ ดวิน เอ. ล็ อค (Edwin A.
Locke) และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham) ประกอบด้ วย 1) ความเฉพาะเจาะจง 2) ความท้ าทาย 3) ความใกล้ เคียง
กับความเป็ นจริ ง 4)การวางแผนทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และ5) การมีวินยั ในการปฏิ บตั ิตามแผนที่วางทว้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงของเนื ้อหาตรวจแก้ ทขความถูกต้ องและให้ ข้อเสนอแนะ
จ านวน 10 กิ จกรรม ทด้ แ ก่ การปฐมนิ เทศและสร้ างสั ม พั น ธภาพ, เป้ าหมายในการเรี ยนของฉั น , My idol,
(Fighting)ฉันต้ องทาให้ ทด้ , รู้ความสามารถที่แท้ จริ งของตน (Leaning Style), วางแผนการเรี ยนตามตารางเรี ยนของ
ตนเอง, แผนการสู่ความสาเร็ จ, สาเร็ จมี รางวัล, ฉันปฏิ บตั ิตามแผนที่วางทว้ สาเร็ จ และแบบวัดความสามารถการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
แบบวัดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนคณะผู้วิจยั ทด้ พฒ
ั นาโดยอ้ างอิงแนวคิดการตังเป
้ ้ าหมายของ Albert
Bandura (1977) รวมกับแนวคิดทฤษฎีการตังเป
้ ้ าหมาย (Goal Setting Theory) ของเอ็ดวิน เอ. ล็อค (Edwin A.
Locke) และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham) แบ่งข้ อคาถามออกเป็ น 5 ด้ านดังนี ้
1. ความเฉพาะเจาะจง คือ เป็ นเป้าหมายที่ชดั เจน เน้ นถึงสิ่งที่เราต้ องการให้ เกิดขึ ้น
2. ความท้ าทาย เพิ่มความพยายามมากขึ ้นในการทาให้ ตนเองบรรลุเป้าหมาย
3. ความใกล้ เคี ยงกับความเป็ นจริ ง คื อ ระดับความสามารถที่ผ้ ู เรี ยนสามารถจะกระทาให้ ประสบ
ความสาเร็ จทด้
4. วางแผนตังเป
้ ้ าหมายทังระยะสั
้
น้ และระยะยาว หมายถึง เป้าหมายที่สามารถทาให้ บรรลุผลในเวลา
อันรวดเร็ ว และทม่อาจประสบผลสาเร็ จทด้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
5. การมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแผนที่วางทว้ คือ มีความอดทนในการฝ่ าฟั นอุปสรรค รวมถึงการบริ หาร
เวลา การรู้จกั วางแผนและจัดสรรเวลาทด้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของตนเอง
การดาเนินการทดลอง
โปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นการวิจยั แบบทดลอง )Experimental Research(
โดยดาเนินการทดลองดังนี ้
้ ้ าหมายใน
1. ให้ นกั ศึกษากลุ่มทดลองเป็ นห้ องที่ 1 และกลุ่มควบคุม เป็ นห้ องที่ 2 ทาแบบวัดการตังเป
การเรี ยน ก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน
2. คณะผู้วิจยั คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลคะแนนจากแบบวัดความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนใน
ระดับต่าที่สุดของแต่ละห้ อง ห้ องละ 15 คน เพื่อนามาแยกเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
3. คณะผู้วิจยั ดาเนินการนาโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตัง้ เป้าหมายในการเรี ยนเข้ าทาการ
ทดลองใช้ program กับนักเรี ยนกลุ่มทดลองห้ องที่ 1 จานวน 15 คน จานวนการทดลองใช้ program ทังสิ
้ ้น 10
ครัง้ ครัง้ ละ 50 นาที
4. เมื่อคณะผู้วิจยั ดาเนินการทดลองตามที่กาหนดแล้ ว นาแบบวัดความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการ
เรี ยน ซึ่งเป็ นเครื่ องมื อ ที่ใช้ วดั ก่อ นการทดลอง มาวัดกับนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภายหลัง การ
ทดลอง (Post-Test)
5. นาคะแนนจากแบบวัดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมา
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน และ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนระหว่างนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์
อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชัย ซึ่ ง เป็ นการวิ จั ย แบบทดลอง
(Experimental Research) ใช้ รูปแบบที่มีกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุม กลุ่มทดลองมีจานวน 15 คน และกลุ่ ม
ควบคุมมีจานวน 15 คน ซึง่ มีการวัดตัวแปรตามก่อนทดลองและหลังทดลอง วัดตัวแปรตามคือ คะแนนจากแบบวัด
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การตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test แบบสัมพันธ์ กนั
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยใช้ Mann-Whitney U Test
แบบเป็ นอิสระจากกัน ซึง่ มีสมมติฐานของ การวิจยั ดังนี ้
1. หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
การนาเสนอผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดการตัง้ เป้าหมายใน
การเรี ยนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4.1
Table 4.1 The average and standard deviation of the score from goal setting measurement of the
experimental group and the control group after the experiment.
Goal setting of learning

Group
Experimental group
Control group

SD
.32
.51

3.47
1.50

จากตารางที่ 4.1 พบว่าค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการเรี ยนของกลุม่ ทดลองมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และมีคา่ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 (คือมีการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการเรี ยนมาก) และกลุ่มควบคุมมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 1.50 และมี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .51 (คือ มีการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนน้ อ ย) ซึ่ง หลังการทดลองกลุ่ มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มความสามารถการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน มีคา่ เฉลี่ยการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 คือ หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4.2
Table 4.2 The average, and standard deviation, lowest score, highest score, and the results of the
difference of the average goal setting of learning of the experimental group of pre-test and
post-test by using Wilcoxon Signed Ranks Test.
Goal setting of
learning
Pre - test
Post - test
**p <0. 1

3.27
3.47

SD

Min

Max

.20
.32

2.63
2.57

3.50
3.90
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จากตารางที่ 4.2 พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมโปรแกรมส่ งเสริ มความสามารถการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน มีค่าเฉลี่ ยการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 1 คือ หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 คือ หลังการทดลอง คะแนนการตังเป
้ ้ าหมาย
ในการเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 4.3
Table 4.3 The average, standard deviation, lowest score, highest score, and the results of the
difference of the average goal setting of learning after the experiment group and control
group by using Mann-Whitney U Test.
Goal setting
Experimental group
Control group
*p < .05

3.47
1.50

SD

Min

Max

.32
.51

2.57
1.00

3.90
2.00

Mann-Whitney U Test
z
p
-4.67

.000*

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของกลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมโปรแกรมส่งเสริ ม
ความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานข้ อที่ 2 คือ หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของ
กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
ผลของการใช้ โปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษา คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั หลังการทดลองคะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการ
เรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึง่ เป็ นทปตามสมมติฐานข้ อที่ 1 และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองจะมี
คะแนนการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ซึง่ เป็ นทปตามสมมติฐานข้ อที่ 2
คณะผู้วิจยั มองว่าโปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษา ซึง่ มี แนวคิด
การตังเป
้ ้ าหมายประกอบด้ วย 1) ความเฉพาะเจาะจง 2) ความท้ าทาย 3) ความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง 4)
การวางแผนตังเป
้ ้ าหมายทังระยะสั
้
นและระยะยาว
้
และ 5) การมีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแผนที่วางทว้ ของเอ็ดวิน เอ.
ล็ อค (Edwin A. Locke) และแกรี่ ลาแทม (Gary Latham) รวมกับแนวคิดการตังเป
้ ้ าหมายของ Albert (1977)
นัน้ ช่วยให้ นกั ศึกษาสามารถนาทปใช้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายในการเรี ยนทด้ จริ ง โดยนักศึกษาสามารถกาหนดแนวทางและ
การปฏิบตั ิด้วยความพยายาม เพื่อให้ บรรลุความสาเร็ จในการเรี ยนตามที่ต้องการ คือ ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนที่
ชัด เจน เน้ น ถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ น้ เพื่ อ ให้ บ รรลุ ค วามส าเร็ จ ในเ ป้ าหมายที่ สู ง ขึ น้ โดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ความสามารถที่ใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ งที่จะกระทาทด้ มีการวางแผนในการปฏิบตั ิทงระยะสั
ั้
นและระยะยาวให้
้
สามารถบรรลุผลในเวลาอันรวดเร็ ว และอดทนในการฝ่ าฟั นอุปสรรค มีวินยั ในการปฏิบตั ิตามแผนที่วางทว้ เพื่อให้
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บรรลุ เป้าหมายในการเรี ยน ดังเห็นทด้ จากตัวอย่างใบงานในการเข้ าร่ วมโปรแกรม ส่งเสริ มความสามารถการ
ตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน เช่น จากโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 2 ในใบงาน “เป้าหมายในการเรี ยนของฉัน ” นักศึกษา
วางเป้าหมายในการเรี ยนของตัวเองที่ชดั เจน ทว้ วา่ “ฉันจะต้ องสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ปี เพราะ ฉันเอา
ใจใส่การเรี ยนทุกรายวิชามีสมาธิ จดจ่อกับบทเรี ยนที่อาจารย์สอน” จากโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 4 ในใบงาน “ฉันต้ อง
ทาให้ ทด้ ” นักศึกษาเขียนพฤติกรรมการเรี ยนทีผ่ ่านมาว่า “รายวิชาที่ยาก เกิดความท้ อแท้ ทม่อยากเรี ยน ก็จะปล่อย
ผ่าน ทม่ทด้ หาความรู้เพิ่มเติม หรื อพยายามเรี ยนให้ สาเร็ จ” ปรับพฤติกรรมใหม่โดยตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนทว้ ว่า
“จะตัง้ ใจเรี ยนมากขึน้ พยายามหาความรู้ เพิ่มเติมด้ วยตัวเองหรื อ สอบถามจากเพื่อนที่เก่งกว่า และทุ่มเทอ่าน
หนังสือวิชานี ้ให้ มากเป็ นพิเศษเพื่อให้ ทด้ คะแนนดีๆ” จากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 5 นักศึกษาทด้ ร้ ูความสามารถที่
แท้ จริ งของตน (Leaning Style) คือ ทด้ ตรวจสอบความสามารถของตนเองทังในส่
้ วนดีและส่วนที่ต้องแก้ ทข หรื อ
ปรับปรุ งให้ ดีขึน้ ในพฤติกรรมทางการเรี ยนที่ผ่านมา เช่น “จากพฤติกรรมในการเรี ยนที่ผ่านมา ผมทม่ค่อยตังใจเรี
้ ยน
เวลาอาจารย์สอน มีแอบเล่นเกมในมือถือบ้ าง เพราะถือว่าบางอย่างถ้ าทม่เข้ าใจตรงทหนให้ เพื่อนอธิ บาย ผมก็สามารถ
เข้ าใจและรับรู้ทด้ เร็ ว แต่นนั่ ก็เป็ นข้ อเสียเช่นกันที่ผมทม่คอ่ ยฟั งเวลาที่อาจารย์สอน เวลาอาจารย์สงั่ การบ้ านก็จะขอเพื่อน
ลอกการบ้ านเพื่อให้ ทนั ส่ง จะปรับปรุ งตัวเองโดยการตังใจฟั
้ งที่อาจารย์สอน และทางานตามที่อาจารย์มอบหมายด้ วย
ความสามารถของตนเอง มีการวางแผนทังระยะสั
้
น้ และระยะยาวเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายในการเรี ยน โดยการ
เตรี ยมตัวอ่านหนังสื อล่วงหน้ าก่อนมาเรี ยน วางแผนการทางานที่อาจารย์มอบหมายเป็ นสัปดาห์ ต้ องทด้ เกรด A
ในรายวิชาที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู และจากการเข้ าร่วมโปรแกรมฯ ครัง้ ที่ 8 ในใบงาน “การมีวินยั ในการปฏิ บตั ิตาม
แผนที่ ว างทว้ ” นักศึ ก ษาจะอดทนเรี ย นแม้ บ างวิ ช าที่ ทม่ช อบเรี ยน เช่น “ทม่ ชอบเรี ยนวิ ชาที่ เกี่ ย วกับตัว เลข
โดยเฉพาะ แคลคูลสั แต่จะต้ องอดทนเรี ยน ฝ่ าฟั นอุปสรรคสอบผ่านให้ ทด้ ทม่หวังว่าจะทด้ เกรดดีๆ ขอแค่สอบผ่าน
ก็พอ โดยจะกลับทปทบทวนหลังจากที่อาจารย์สอน และถ้ าทม่เข้ าใจก็ให้ เพื่อนที่เก่งติวให้ ถ้ าสอบผ่านจะให้ รางวัล
ตัวเองโดยการทปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อน”
จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้ เห็นว่า โปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยน
สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนของนักศึกษาทด้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้
นักศึกษามีการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนให้ กบั ตนเอง เพื่อเป็ นพลังในการต่อสู้ อดทนต่อปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
ทางการเรี ยน ให้ สามารถตังใจเรี
้ ยนและรับผิดชอบการเรี ยนในทุกรายวิชา เพื่อให้ เรียนประสบความสาเร็ จจบตาม
หลักสูตร

สรุป
1. โปรแกรมส่งเสริ มความสามารถการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนที่ผ่านที่ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ C
เมื่อนามาใช้ กบั กลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อน
การทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
2. โปรแกรมส่ งเสริ มความสามารถการตัง้ เป้ าหมายในการเรี ยนที่ ผ่ านการตรวจสอบความตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อนามาใช้ กบั กลุ่มทดลอง มีคะแนนจากแบบวัดการตังเป
้ ้ าหมายในการเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ทม่ทด้ เข้ าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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Development of Science Learning Achievement by Using Experiment Activities Package in the
Topic of Purification of Matthayomsuksa II Students at Watsai School
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสารให้ มีประสิทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ ว ยชุดกิจกรรมการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/4
โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 36 คน ซึง่ ได้ จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
เก็บข้ อมูลจากแบบประเมินคะแนนระหว่างเรี ยนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การแยกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ และ การทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่าชุดกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การแยกสาร ที่สร้ างขึน้ มีประสิทธิ ภาพ
เท่ากับ 80.94/83.33 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 และนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ABSTRACT
The objective of this study are to develop the experiment activities package in the topic of
purification on the 80/80 efficiency criterion and compare achievement of science learning of students
in grade 8 before and after learning by using the experiment activities package. The samples in this
study were 36 Gread 8 students in From 2/4, Watsai (Bhrommankul) School in first semester of Thai
academic year 2017. The sample group was obtained by cluster random sampling technique. The data
were collected from a test during studying and the science learning achievement test on purification
and analyzed by mean, standard deviation, percentage and t-test statistic.
The results revealed that the efficiency of the science experiment activities on purification
during learning and after learning was 80.6/ 83.33 and after learning, the students had higher
achievements than before at significance level of .01
Key Words: experiment activities package, purification, science learning achievement
*
Corresponding author; e-mail address: Tippavan.phy@gmail.com
1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา กรุ งเทพฯ 10400
1
Program of science, Faculty of Education, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok 10400
2
โรงเรี ยนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกูล) แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุ งเทพฯ 10150
2
Watsai (Bhrommankul) School, Bang Khun Thian, Chom Thong, Bangkok, 10150
3,4
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา กรุ งเทพฯ 10400
3,4
Program of Physics, Faculty of Science and Technology, Somdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok 10400

133

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
วิทยาศาสตร์ เ กี่ ยวข้ อ งกับทุกคนทัง้ ในชีวิ ตประจาวันและการงานอาชีพต่า งๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
เครื่ องมือเครื่ องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ใช้ เพื่ออานวยความสะดวกในการดารงชีวิตและการทางาน สิ่งต่างๆ
เหล่านี ้ล้ วนเป็ นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้ างสรรค์และศาสตร์ อื่นๆ ซึ่งวิทยาศาสตร์
ช่วยให้ มนุษย์ได้ พฒ
ั นาวิธีคิด ทังความคิ
้
ดเป็ นเหตุเป็ นผลคิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญใน
การค้ นคว้ า หาความรู้ มี ความสามารถใน การแก้ ปัญหาอย่า งเป็ นระบบ สามารถตัด สิ นใจโดยใช้ ข้ อ มูล ที่
หลากหลายและมีประจักษ์ พยาน ที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์ เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัย ใหม่ซงึ่ เป็ นสังคมแห่ง
การเรี ยนรู้ (knowledge-based society) ดังนันทุ
้ กคนจึงจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาให้ ร้ ู วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมี
ความรู้ ความเข้ า ใจในธรรมชาติแ ละเทคโนโลยีที่มนุษย์ส ร้ างสรรค์ขึ น้ สามารถนาความรู้ ไปใช้ อ ย่างมี เหตุผ ล
สร้ างสรรค์ และมีคณ
ุ ธรรม (กรมวิชาการ, 2552 : 75) การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นการจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึ กทักษะการคิด กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รียน
ได้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์จริ งฝึ กการปฏิ บตั ิให้ คิดได้ ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดความใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง (ฝ่ าย
วิชาการบริ ษัทอักษรเจริ ญทัศน์, 2551 : 15) อย่างไรก็ตามผลการจัดการเรี ยนการสอนทางวิทยาศาสตร์ ยงั คงไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควรเห็นได้ จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขันพื
้ ้นฐาน (Ordinary
National Educational Test: O-NET) จากสถาบัน ทดสอบทางการศึ กษา พบว่ า การเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนยังไม่ดีเท่าที่ควร คือต้ องได้ คะแนนเฉลี่ย 50 คะแนนขึ ้นไป จะเห็นได้ จากคะแนน O-NET วิทยาศาสตร์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 นักเรี ยนไทยได้ คะแนนเฉลี่ ย 34.99 คะแนน สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่ต้องการการพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น ซึ่งการเรี ยนรู้ ที่ดีนนต้
ั ้ องสนับสนุนให้ เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ที่ได้
สัมผัสจริ งมีกระบวนการสารวจ ทดลอง ตรวจสอบ ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรม จนผู้เรี ยนสามารถสร้ างความรู้ ด้ว ย
ตนเอง ครู มีบทบาทในการวางแผนจัดประสบการณ์หรื อกิจกรรมการเรี ยนโดยให้ มีโอกาสพบประสบการณ์และใช้
ทรัพยากรต่างๆ นอกห้ องเรี ยน เพื่อสร้ างความรู้ออกไป และสัมพันธ์ กบั ความจริ งในโลก (ทิศนา แขมมณี , 2548)
และความรู้ ไม่ได้ เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ จากครู ไปสู่ผ้ เู รี ยน แต่ความรู้เกิดจากการสร้ างขึน้ โดยตัวผู้เรี ยนเอง
จากการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้ น การเรี ยนรู้ที่ดี ไม่ได้ มาจากการหาวิธีสอนที่ดีกว่าให้ ใช้ ในการ
สอน แต่มาจากการให้ โอกาสที่ดีกว่าแก่ผ้ ูเรี ยนในการสร้ างความรู้ หากผู้เรี ยนมีโอกาสได้ สร้ างความคิดและนา
ความคิดของตนเองไปสร้ างสรรค์ชิ ้นงานโดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทาให้ เห็นความคิดนันเป็
้ น
รู ปธรรมที่จดั เจนและเมื่อผู้เรี ยนสร้ างสิ่ งใดสิ่งหนึ่งขึ ้นมาในโลกก็หมายถึงการสร้ างความรู้ขึน้ ในตนเอง ความรู้ ที่
ผู้เรี ยนสร้ างขึ ้นในตนเองนี ้จะมีความหมาย ต่อผู้เรี ยนจะอยูค่ งทน ผู้เรี ยนจะไม่ลืมง่ ายและจะสามารถถ่ายทอดให้
ผู้อื่นเข้ าใจความคิดของตนได้ ดี (Resnick, 1996: 1-7; Guzdial, 1997: 1; สุชิน เพ็ชรักษ์ , 2544: 1-5)
ชุดกิจกรรม เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ ในตัว เอง เป็ นชุดการเรี ยนการสอนที่ครู
สร้ างขึน้ เป็ นชุดของวัสดุทางการสอนที่รวบรวมไว้ อย่างมีร ะบบ เพื่อ จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ เป็ นสื่อที่ผลิตขึ ้นสาหรับผู้สอนให้ ใช้ กบั ผู้เรี ยนทังห้
้ องเรี ยนหรื อรายบุคคล
เพื่อ สร้ างความพร้ อมและความมั่น ใจแก่ผ้ ู ส อนในการถ่า ยทอดเนื อ้ หาและประสบการณ์ ที่ซับ ซ้ อ น ผู้ ส อน
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ไม่สามารถถ่า ยทอดได้ ด้วยการบรรยายได้ ดี จึงคิ ดนาชุดกิจกรรมที่จัดไว้ เป็ นชุด ๆ ตามเนื อ้ หามาช่วยในการ
จัดการเรี ยนการสอน (อารี ย์ เสนาชัย, 2551 : 3 - 4) ซึ่งการใช้ ชดุ กิจกรรมจัดการเรี ยนรู้ จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรี ยนให้ สูงขึ ้น (อัญชุลี หลอดคา และคณะ 2555; อาร์ ซีมาด เหมจา, 2558; เครื อวัลย์ แสง
โสดา, 2556)
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาปั ญหาด้ านการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ในโรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) ส่วนใหญ่ผ้ สู อนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้เพียงผู้เดียว ทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดความ
กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน ส่งผลให้ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ร้ อยละ 60
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีคะแนนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ต่ากว่าเกณฑ์การประเมินผลการเรี ยนในระดับ
พอใช้ ผู้วิจยั จึงได้ จดั กระบวนการเรี ยนการสอนโดยเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญ โดยได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการทดลอง
เรื่ อง การแยกสาร สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ นประโยชน์ ใ นการพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ความส ามารถ
ด้ านวิทยาศาสตร์ มากยิ่งขึ ้นและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร ให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการทดลอง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรที่ใช้ ในงานวิจัย
ประชาการที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ใ นภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร จานวน 4 ห้ องเรี ยน จานวน
นักเรี ยนทังหมด
้
147 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/4 ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกลู ) เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวน
นักเรี ยน 36 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ชุดกิจกรรมเรื่ องการแยกสาร จานวน 5 แผน จานวน 10 ชัว่ โมง มีค่าดัชนีความ
ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC : Index of Consistency) ด้ วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67 - 1.00
2. ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ องการแยกสาร แบ่งย่อยออกเป็ น 5 กิจกรรมการทดลอง คือ 1) การแยกสาร
โดยวิธีการกรอง 2) การแยกสารโดยวิธีการกลัน่ 3) การแยกสารโดยวิธีการสกัด 4) การแยกสารโดยวิธีโครมาโท
กราฟฟี และ 5) การแยกสารโดยวิธีการตกผลึก ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ด้ วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน
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มีค่า IOC อยู่ร ะหว่าง 0.67 – 1.00 นาไปทดลองกับ นักเรี ยนที่ไม่ใ ช่กลุ่ มตัวอย่างเพื่ อหาประสิ ท ธิ์ ภ าพ E1/E2
จานวน 10 คน มีคา่ ประสิทธิ์ ภาพเป็ น 80.21/81.87
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ เป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลื อ กตอบ 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ เรื่ องการแยกสาร ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ด้ วยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า
IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 – 1.00 เมื่อนาไปทดสอบนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน คานวณค่าความยาก
(P) อยูร่ ะหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนกอยูร่ ะหว่าง 0.27 – 0.50 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.67
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ไปทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2/4 จานวน 36 คน
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่ องการแยกสาร จานวน 5
กิจกรรมการทดลองย่อย โดยมีเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน (During the study) จากแบบฝึ กหัดและใบบันทึกผลการ
ทดลองโดยใช้ แบบประเมินคะแนนระหว่างเรี ยน และทดสอบคะแนนหลังเรี ยน (After the study) ในแต่ละเรื่ อง
ย่อย
3. เมื่อสิ ้นสุดการใช้ ชดุ กิจกรรมการทดลอง เรื่ องการแยกสาร นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ ไปทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) และรวบรวมคะแนนมาวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พิจารณาได้ จากคะแนนระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน E1 /E2
ด้ วยร้ อยละ
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ระหว่า งก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยน ค่าเฉลี่ ย ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent sample)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การแยกสาร ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพขณะเรี ยนและหลังเรี ยนของชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร
แสดงในตารางที่ 1
Table 1 The result of efficiency analysis of the experiment activities package in the topic of purification
Experiment activities
During the study (E1)
After the study (E2)
1. Filtration Experiment
80.00
86.39
2. Distillation Experiment
80.56
84.17
3. Extraction Experiment
81.39
82.22
4. Chromatography Experiment
82.78
82.50
5. Crystallization Experiment
80.00
81.39
Mean
80.94
83.33
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จากตารางพบว่า ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร มีคา่ ประสิทธิ ภาพของกิจกรรมย่อยเป็ นไป
ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 80/80 และจากค่าเฉลี่ยรวมเห็นได้ วา่ ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร
มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.94/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เนื่องจากชุดกิจกรรมที่สร้ างขึน้ ทาให้
นักเรี ยนมีความสนใจ และกระตือรื อ ร้ นในการเรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี สอดคล้ องกับการศึกษา
งานวิจยั ของ อัญชุลี หลอดคา ศักดิ์ศรี สุภาษร และรักเกียรติ จิตคติ (2555) ที่ได้ สร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่ อง การแยกสาร และเครื อวัลย์ แสงโสดา (2556) ที่ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน ้าคลองลากง ซึง่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีประสิ ทธิ ภาพรวมเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด 80/80
การเปรี ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การแยก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที 2 ก่อนและหลังเรี ยน ด้ วยชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร แสดงในตารางที่ 2
Table 2 The result of statistic dependent – Sample T-Test
Scores
Number of student
Mean
S.D.
Pre-test
36
8.47
1.99
Post-test
36
12.61
1.92

t

p

11.00*

.000

*P < .01

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
เฉลี่ ย เท่า กับ 8.47 (S.D. = 1.99) คะแนน และ 12.61 (SD = 1.92) คะแนน ตามล าดับ จากคะแนนเต็ ม 20
คะแนน เมื่อทดสอบค่าที พบว่า คะแนนเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้ เห็นว่าชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร สามารถช่วย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ให้ มากยิ่งขึ น้ ได้ เนื่องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ชุด
กิจกรรมการทดลองสร้ างความน่าสนใจในการเรี ยนสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนได้ ทาให้ นกั เรี ยนเกิด
ความกระตือรื อร้ นที่จะเรี ยน และกระบวนลงมือปฏิ บตั ิในการทดลองทาให้ นกั เรี ยนเกิดคาถามและหาคาตอบได้
ด้ วยตนเอง เกิดองค์ความรู้ ที่คงทนกว่าการฟั งบรรยาย และอีกทังในกระบวนการจั
้
ดกิจกรรมครู เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น การซักถามระหว่างครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน ทาให้ เกิดความใกล้ ชิดลด
ช่องว่างระหว่างครู และนักเรี ยน สามารถสื่ อสารองค์ความรู้ตา่ งๆได้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เครื อวัลย์ แสงโสดา (2556) ที่ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพในอ่างเก็บน ้า
คลองลากง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า หลังจากนักเรี ยนใช้ ชดุ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ .01 และอาร์ ซีมาด เหมจา (2558 : บทความ) ที่ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่ อง เอกภพ สาหรั บนักเรี ยนชันมั
้ ธ ยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้ ชดุ กิจกรรมอย่างมีเลขนัยสาคัญ .01
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สรุป
1. ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่ อง การแยกสาร ที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 80.94/83.33 เป็ นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด E1/E2 เท่ากับ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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การส่ งเสริมการให้ เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
Enhancing Student’s Moral Reasoning Using Socioscientific Issues-Based Teaching
จุฑามาศ กันวงค์ 1* พงศ์ประพันธ์ พงษ์ โสภณ1 และธีรศักดิ์ เอโกบล2
Jutamas Kanwong1*, Pongprapan Pongsophon1 and Teerasak E-kobon2

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิง ปฏิ บัติการนี ้ มีว ัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาความสามารถในการให้ เหตุผ ลเชิงจริ ยธรรม เมื่ อ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่ องพันธุ ศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 41 คน จากโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ผู้วิจยั ได้ เก็บรวมรวม
ข้ อมูลจากแบบวัดการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดกลุ่มคาตอบของนักเรี ยนตามรูปแบบ
การให้ เหตุผล แล้ วนามาหาความถี่และร้ อยละ เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ผลการวิจยั พบว่า
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริ มความสามารถใน
การให้ เหตุผลทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนได้ โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสามารถในการตัดสินใจบนพื ้นฐานของ
การใช้ เหตุผล นัน่ คือ สามารถให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Moral consequentialist) และสามารถให้
เหตุผลโดยพิจารณาถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue ethicist)

ABSTRACT
This action research aimed to study grade 12th student’s moral reasoning using Socioscientific
issues based teaching in topic of Genetics and DNA Technology. The participants of this study were
41 Grade 12 students in Nonthaburi province. The data were collected by Moral Reasoning in Bioethics
Test (MRBT) and analysed by classifying the responses into levels of moral reasoning and found the
frequency and percentage of each level; before and after the intervention. The research findings
revealed that SSI-based approach could enhance student’s moral reasoning. There are an increase in
the percentage of the students concerning the effect of a particular choices (Consequentialist) and
those applying ethical principles in their judgment (Virtue Ethicist).
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คานา
ปั จจุบนั การศึกษาทางด้ านพันธุ ศาสตร์ มีความก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะพันธุ
ศาสตร์ ระดับโมเลกุลที่นาไปสู่เทคโนโลยี ทางดีเ อ็นเอ (DNA technology) ซึ่ง เป็ นการใช้ เ ทคโนโลยี เพื่อท าให้
สิ่ งมี ชีวิต หรื อองค์ประกอบของสิ่ งมี ชีวิตมีสมบัติตามต้ องการ ผลของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ทางดีเอ็ นเอ
ก่อให้ เกิดคุณประโยชน์มากมายทังต่
้ อวงการแพทย์ การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม เป็ นต้ น เเต่ในขณะเดียวกัน
ก็ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงกันในสังคมเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ เทคโนโลยีทางดีเอ็ นเอที่อาจเกิดขึ ้นได้ ดังนันเราใน
้
ฐานะพลเมืองของสังคม จึงมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่
เกิดขึ ้นภายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมูเ่ ยาวชนที่จะต้ องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีทางดี
เอ็นเอในอนาคตอันใกล้ นี ้ ซึง่ ต้ องอาศัยความรู้ความเข้ าใจในประเด็นนัน้ ๆ ตลอดจนการคานึงถึงหลักเหตุผลทาง
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องด้ วย
การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมทางจริ ยธรรม (moral behavior) ต่อเหตุการณ์หนึง่ ๆ จะต้ องประกอบไป
ด้ วย 4 องค์ประกอบทางจริ ยธรรมที่มีความเกี่ยวข้ องและต่อเนื่องกันไป ได้ แก่ 1. การรับรู้ทางจริ ยธรรม (moral
sensitivity) เป็ นการรับรู้ถึงสถานการณ์ ทางสังคมและการตีความต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเป็ นไปได้ 2. การให้
เหตุผลเชิงจริ ยธรรม (moral reasoning) เป็ นการตัดสิ นใจของบุคคลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ ตา่ ง ๆ โดยตังอยู
้ บ่ น
พื ้นฐานของจริ ยธรรมมากที่สุด 3. แรงจูงใจทางจริ ยธรรม (moral motivation) เป็ นการที่บคุ คลให้ ความสาคัญกับ
คุณค่าทางจริ ยธรรมให้ อยูเ่ หนือคุณค่าด้ านอื่น ๆ และ 4. จริ ยธรรมภายในตน (moral character) จะเกี่ยวข้ องกับ
การมีความกล้ าหาญในการแสดงออกซึง่ จริ ยธรรม (Rest, 1986 อ้ างถึงใน Myyry, 2003) ดังนันเมื
้ ่อบุคคลเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดข้ อขัดแย้ งภายในใจระหว่างจริ ยธรรมกับผลประโยชน์ของตน (Moral dilemmas) ซึ่ง
หนึง่ ในองค์ประกอบของพฤติกรรมที่บุคคลจะต้ องแสดงออกนัน่ คือ การให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม หรื อต้ องตัดสินใจ
ว่าอะไรถูกหรื อผิ ด หรื อควรกระทาอะไรให้ มีคุณค่า โดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของศีลธรรม ( Rest, 1986 อ้ างถึงใน
Myyry, 2003 : Siani and Assaraf, 2015)
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เป็ นประเด็นที่หาข้ อสรุ ปได้ ยาก ไม่มีโครงสร้ างที่ชดั เจน
อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้ านความคิดเห็น ทังในแง่
้
ของแนวคิด วิธีการ หรื อความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
(Sadler, 2004: Sadler and Zeidler, 2005) และบ่อยครั ง้ ที่เ กี่ยวข้ อ งกับคุณธรรมและจริ ยธรรม (Sadler and
Zeidler, 2004) นอกจากนี ้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ยังสามารถพบเจอได้ บ่อยครัง้ ตามสื่ อ
ต่าง ๆ ทัว่ ไป ดังนันนั
้ กวิทยาศาสตร์ ศึกษาจึงได้ นาเอาประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการ
จัดการเรี ยนรู้ ซึ่งนอกจากจะส่ง เสริ มการรู้ วิ ทยาศาสตร์ และความเข้ าใจธรรรมชาติ ของวิทยาศาสตร์ แล้ ว ยัง
สามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจและมีส่วนร่วมในสังคม และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนพิจารณาและประเมินข้ อมูลก่อนการ
ตัดสิ นใจ (Sadler, 2004: Sadler, 2009) โดยมองในหลากหลายเเง่มุม ทังในด้
้ านความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และ
ด้ านอื่น ๆ เช่น ด้ านสังคม ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรรม (Zeidler and Kahn, 2014) รวมทังเป็
้ นโอกาส
ที่จะได้ ท้ าทายเหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน (Sadler and Zeidler, 2004: Sadler and Nichols, 2009) ซึ่ง
นักเรี ยนจะได้ แสดงแนวคิดที่เกี่ยวข้ องและความสนใจของแต่ละคนต่อประเด็นนัน้ ๆ และยังสามารถพัฒนาความ
มีจริ ยธรรมของนักเรี ยนได้ (Fowler, Zeidler and Sadler, 2009)
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จากประสบการณ์ของผู้วิจยั ที่ได้ ไปสังเกตการสอนของครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย และร่ วม
พูดคุยกันในประเด็นการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมในชันเรี
้ ยน พบว่า ด้ วยข้ อจากัดของเวลาที่มีไม่มาก ทาให้ ครู
ต้ องเน้ นในส่วนเนื ้อหาเป็ นหลักมากกว่าที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม และในการพูดแสดงความคิดเห็นของ
นักเรี ยนบางส่วนไม่ได้ ใช้ เหตุผลในการตัดสินใจ แต่ใช้ อารมณ์มากกว่าความรู้ และจากประสบการณ์การเรี ยนรู้
ของผู้วิจยั ในอดีต ผู้วิจยั ได้ เรี ยนรู้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ และทาการทดลองมากมาย แต่กลับไม่ค่อยได้ คานึงถึงหรื อ
เชื่อมโยงเอาหลักจริ ยธรรมเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการเรี ยนรู้เลย นอกจากนี ้งานวิจยั ด้ านสังคมศาสตร์ ของ เพ็ญแข
ประจนปั จนึก (2551) ที่ได้ ทาการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาคุณธรรม จริ ยธรรม และการปฏิรูปสังคมไทย
พบว่า ระบบการศึกษาไทย การเรี ยนการสอนไม่เน้ นหนักในด้ านการพัฒนาจิตสานึกและคุณธรรมจริ ยธรรม
ดังนันจึ
้ งผู้วิจยั ในฐานะนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู จึงอยากมีส่วนร่ วมในการพัฒนาด้ านการศึกษา ว่า
ควรจัดการเรี ยนรู้ อย่างไรให้ นกั เรี ยนได้ ทงแนวคิ
ั้
ดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน ก็
สามารถพัฒนาทางด้ า นคุณธรรมจริ ยธรรมไปพร้ อม ๆ กันด้ วย ผู้ วิจยั จึงสนใจที่จะนาเอาประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผล
เชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน และเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ของผู้วิจยั เอง

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ มที่ ศึ กษาในงานวิ จัย ครั ง้ นี ้ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่งในจัง หวัดนนทบุรี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 โดยมี จานวนนักเรี ยน
ทังหมด
้
41 คน เป็ นนักเรี ยนชาย 13 คน และนักเรี ยนหญิง 28 คน
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน
โดยได้ สร้ างแบบวัดการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมขึ ้นมา ซึง่ ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ Sadler and Zeidler (2004)
และ Sadler and Zeidler (2005) ลักษณะของแบบวัดจะมีข้อมูล ทัว่ ไปของประเด็นทางสังคมที่เกี่ ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ ทงหมด
ั้
5 ประเด็ น ได้ แ ก่ GMOs, Golden rice, Cloning, Cotton BT และ DNA data based ให้
นักเรี ยนได้ อ่าน จากนันจะมี
้
คาถามปลายเปิ ดที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นให้ นกั เรี ยนได้ ตดั สิ นใจและพร้ อมให้ เหตุผล
ประกอบ หลังจากที่ผ้ วู ิจยั สร้ างแบบวัดการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ผู้วิจยั ได้ นาเอาแบบวัดไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
3 ท่าน ที่เ ชี่ยวชาญในด้ านวิทยาศาสตร์ ศึกษา ด้ า นเนื อ้ หาวิทยาศาสตร์ และด้ านการสอนชีว วิทยา ทั ง้ นี เ้ พื่อ
ตรวจสอบความตรงในเนื ้อหา รวมถึงความเหมาะสมของภาษาและการสื่อความหมายของข้ อคาถาม หลังจากนัน้
ผู้วิจยั จึงปรับปรุ งแบบวัดก่อนนาไปใช้ ในการเก็บรวบข้ อมูล โดยในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล ทังก่
้ อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางดีเอ็นเอ ซึง่ นักเรี ยนใช้ เวลาในการทาแบบวัดเป็ นเวลา 60 นาที

141

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบคาถามในแบบวัดการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยนทังก่
้ อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยวิเคราะห์คาตอบของนักเรี ยนรายประเด็น โดยอ่านอย่างละเอียดเพื่อจัดกลุ่มคาตอบ
ของแต่ละคนตามเกณฑ์ การประเมินรู ปแบบการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ที่ผ้ ูวิจยั ได้ ดดั แปลงมาจากงานวิจยั ของ
Crne-Hladnik et. al (2012) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ ม ได้ แก่ 1. กลุ่มที่ให้ เ หตุผ ลโดยพิจารณาถึงหลักคุณธรรม
จริ ยธรรม (Virtue ethicist) 2. กลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Moral consequentialist) โดยทัง้
สองกลุ่มนี ้จัดเป็ นกลุ่มที่สามารถตัดสิ นใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผล (Rationalistic) 3. กลุ่มที่ให้ เหตุผลโดย
ตัง้ อยู่บ นพืน้ ฐานของอารมณ์ (Emotionalist) 4. กลุ่ ม ที่ใ ห้ เ หตุ ผ ลโดยตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของสัญ ชาติ ญ าณ
(Intuitionalist) และ 5. กลุ่ มที่ไม่ใ ห้ เ หตุผลใด ๆ (Non-response) ซึ่งสามกลุ่มหลังนีจ้ ัดเป็ นกลุ่ มที่ไม่ส ามารถ
ตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผล (IR-rationalistic) หลังจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ หาความถี่และร้ อยละของจานวน
นักเรี ยนในแต่ละกลุ่มเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ และนามาเขียนกราฟแท่ง เพื่อหารู ปแบบการ
เปลี่ยนแปลงการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยน

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลการวิ เ คราะห์ค วามสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลเชิง จริ ยธรรมต่อ ประเด็ นทางสัง คมที่เ กี่ ย วเนื่อ งกับ
วิทยาศาสตร์ จากการตอบคาถามในแบบวัดการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม พบว่า หลังจากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ จะเห็นว่าร้ อยละของนักเรี ยนกลุ่ มที่สามารถตัดสินใจบนพื ้นฐาน
ของการใช้ เหตุผล นัน่ คือกลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาถึงหลัก คุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue ethicist) และกลุ่มที่ให้
เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพ ธ์ (Moral consequentialist) มีแ นวโน้ มเพิ่มขึน้ ในทุกประเด็น (ดังแสดงใน
Figure 1) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมต่อประเด็น ต่าง ๆ ได้
และเมื่อ พิจารณากราฟในภาพรวมแล้ ว ผู้ วิจัยพบว่า สามารถสรุ ปรู ปแบบของการพัฒนาการให้ เ หตุผ ลเชิ ง
จริ ยธรรมที่แตกต่างกัน 2 รู ปแบบ ได้ แก่ รู ปแบบที่ 1 : การพัฒนาการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบชัดแจ้ ง และ
รู ปแบบที่ 2 : การพัฒนาการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบก ้ากึง่
รู ปแบบที่ 1 : การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบชัดแจ้ ง
จาก Figure 1 เมื่อพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงของกราฟระหว่างก่อนและหลังเรี ยน พบว่า มี 3 ประเด็น
ทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ นัน่ คือ ประเด็นที่ 1 : GMOs, ประเด็นที่ 2 : Golden rice และ ประเด็นที่ 5
: DNA data based โดยทัง้ 3 ประเด็นนี ้ รู ปแบบการให้ เหตุผลก่อนเรี ยนสามารถพบได้ ทงนั
ั ้ กเรี ยนกลุ่มที่สามารถ
ตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผล (Rationalistic) และกลุ่มที่ไม่สามารถตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผล
(IR-rationalistic) แต่เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการให้ เหตุผลหลังเรี ยน ปรากฏว่า พบเพียงกลุ่มที่สามารถตัดสินใจ
บนพื ้นฐานของการใช้ เ หตุผลเท่านัน้ นัน่ คือ กลุ่ มที่ใ ห้ เ หตุผลโดยพิจารณาถึงหลัก คุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue
ethicist) และกลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Moral consequentialist) แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มที่ไม่
สามารถตัดสิ นใจบนพืน้ ฐานของการใช้ เหตุผ ลมี พฒ
ั นาการที่ดีขึน้ นักเรี ยนทุกคนสามารถตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ข้างต้ นได้ โดยใช้ เหตุแ ละผลในการพิจารณา ทังนี
้ อ้ าจเนื่องมาจากบริ บทของประเด็ นที่นาเสนอ
ค่อนข้ างง่าย โดยเฉพาะประเด็น GMOs ที่นกั เรี ยนคุ้นเคยและสามารถพบเห็นได้ ตามสื่อต่าง ๆ ซึง่ Golden rice
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ก็ร วมอยู่ใ นนัน้ ด้ ว ย และที่ส าคัญ กระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสัง คมที่เ กี่ยวเนื่อ งกับ
วิทยาศาสตร์ ได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ พิจารณาข้ อมูลในหลากหลายเเง่มุมมากขึน้ (Sadler, 2004: Sadler,
2009: Zeidler and Kahn, 2014)
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Figure 1 Student’s moral reasoning
ตัวอย่า งคาตอบของนักเรี ยนต่อประเด็น GMOs ที่ว่า นักเรี ยนจะสนับสนุนการค้ าขายสิ นค้ า GMOs
หรื อไม่ ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนกลุ่มที่มีการเปลี่ ยนแปลงการให้ เหตุผลโดยตัง้ อยู่บนพื ้นฐานของอารมณ์
(Emotionalist) มีการเปลี่ยนไปเป็ นกลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Moral consequentialist)
ก่อนเรี ยน : “ความรู้ สึกของคนที ่รับประทาน ถ้ารู้ ความจริ งอาจจะรู้ สึกไม่ดีหรื อรับไม่ได้” (S02)
หลังเรี ยน : “อาหารมี คณ
ุ ภาพ และรสชาติ ดี ทาให้มีสขุ ภาพแข็งแรง มี โภชนาการสูง อี กทัง้ ยังช่วยแก้การ
ขาดแคลนอาหาร” (S02)
ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนต่อประเด็น DNA data based ที่วา่ นักเรี ยนจะสนับสนุนการเปิ ดเผยรหัส
พันธุ กรรมหรื อ ไม่ ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนกลุ่มที่ มีการเปลี่ ยนแปลงการให้ เ หตุผ ลโดยพิจารณาเกี่ ยวกับ
ผลลัพธ์ (Moral consequentialist) ไปเป็ นกลุ่ มที่ใ ห้ เ หตุผ ลโดยพิจารณาถึง หลัก คุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue
ethicist) โดยคานึงถึงหลักความเป็ นสิทธิ และเสรี ภาพของมนุษยชน ดังนี ้
ก่อนเรี ยน : “เป็ นการลดปั ญหาอาชญากรรมที ่อาจเกิ ดขึ้นในอนาคตทาให้มีคนร้ ายน้อยลง และสามารถ
จับกุมคนร้ ายได้ง่ายขึ้น ทาให้คนอื ่นสามารถรู้ ได้ว่าเราเป็ นใคร จะได้ไม่เกิ ดความระแวดระวังกัน และหากเราเป็ น
โรคและไปหาหมอ หมอก็สามารถบอกได้ทนั ที ว่าเราเป็ นโรคอะไร และหาทางรักษาได้ง่ายขึ้น” (S15)
หลังเรี ยน : “รหัสพันธุกรรมเป็ นสิ่ งที ่เป็ นส่วนตัวของเรา ซึ่ งหากเราเปิ ดเผยอาจมี คนปลอมแปลงได้ทาให้
มี การแบ่งชนชัน้ ทางสังคม” (S15)
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รู ปแบบที่ 2 : การพัฒนาการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมแบบกา้ กึ่ง
จาก Figure 1 เมื่อพิจารณาการเปลี่ ยนแปลงของกราฟระหว่างก่อนและหลังเรี ยน พบว่า มี 2 ประเด็น
ทางสัง คมที่เ กี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ นัน่ คือ ประเด็นที่ 3 : Cloning และประเด็ นที่ 4 : Cotton BT โดยทัง้ 2
ประเด็นนี ้รู ปแบบการให้ เหตุผลก่อนเรี ยนสามารถพบได้ ทงนั
ั ้ กเรี ยนกลุ่มที่สามารถตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้
เหตุ ผ ล (Rationalistic) และกลุ่ ม ที่ไ ม่ส ามารถตัดสิ นใจบนพื น้ ฐานของการใช้ เ หตุผ ล (IR-rationalistic) แต่
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการให้ เหตุผลหลังเรี ยน ปรากฏว่า ยังคงพบนักเรี ยนทังสองกลุ
้
่ม โดยนักเรี ยนกลุ่มที่ไม่
สามารถตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผลลดลงเล็กน้ อย โดยในประเด็นที่ 3 ลดลงจากร้ อยละ 40 เป็ นร้ อยละ
26.82 ส่วนโดยในประเด็นที่ 4 ลดลงจากร้ อยละ 25 เป็ นร้ อยละ 21.96 และนักเรี ยนกลุ่มที่สามารถตัดสินใจบน
พื ้นฐานของการใช้ เหตุผลมีจานวนเพิ่มขึ ้น โดยในประเด็นที่ 3 เพิ่มจากร้ อยละ 60 เป็ นร้ อยละ 73.17 ส่วนโดยใน
ประเด็นที่ 4 เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 75 เป็ นร้ อยละ 78.05
ทังนี
้ ้อาจเนื่อ งด้ วยบริ บทของประเด็ นที่นาเสนอ ทัง้ ประเด็ น Cloning และ Cotton BT อาจค่อ นข้ า ง
ซับ ซ้ อ นและยากต่ อ การตัด สิ น ใจ โดย Cotton BT พบว่ า นัก เรี ย นบางส่ ว นให้ การสนับ สนุ น Cotton BT มี
คุณประโยชน์ “เป็ นการกาจัดหนอนเจาะสมอฝ้ ายโดยไม่ ใช้สารเคมี มี ความเป็ นมิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ ส่งผลต่อ
ระบบนิ เวศมากเท่ าไหร่ ” (S25-post) ในขณะที่นกั เรี ยนบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับผลของการใช้ Cotton BT
ในระยะยาว เช่น “จะทาให้ระบบนิ เวศมี การเปลี ่ยนแปลง ซึ่ งการเปลี ่ยนแปลงนี ้จะทาให้ห่วงโซ่ อาหารรวนและผิ ด
ไปจากระบบเดิ ม และการที ่ระบบนิ เวศนี ้เสี ยสมดุลนัน้ ก็เป็ นปั ญหาใหญ่เกิ นกว่าที ่จะแก้ไขได้โดยง่าย” (S14-post)
ส่วนในประเด็นของ Cloning พบว่า นักเรี ยนส่วนน้ อยที่การสนับสนุนการทาโคลนนิ่ง เช่น “สามารถช่ วยในการ
ช่วยเหลื อแม่ หรื อพ่อที ่เสี ยบุตรไป หรื ออาจทามาดัดแปลงใช้ในการแพทย์ เพือ่ ช่ วยเหลื อมนุษยชาติ ต่อไป” (S02post) แต่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ ยงั คงกังวลถึงการ Cloning ที่ไม่ใ ช่จุดประสงค์ ทางการแพทย์ “ถ้ าภรรยาโคลนลู ก
ขึ้นมาใหม่ อาจจะทาให้มีคนทาเหมื อนภรรยาคนนี ้ จะนาไปสู่การขยายพันธุ์สร้ างมนุษย์ เพื ่อใช้ในเรื ่ องส่วนตัว
อาจจะนาไปสู่อาชญากรรมในอนาคตได้” (S36-post) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Crne-Hladnik et. al (2012)
ที่พบว่า นักเรี ยนมักแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้ านลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะนักเรี ยนในกลุ่มที่สามารถตัดสินใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผล จะ
เห็นว่า นักเรี ยนในกลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue ethicist) มีจานวนเพิ่มขึ ้น โดย
ในประเด็นที่ 3 เพิ่มจากร้ อยละ 55 เป็ นร้ อยละ 68.29 ส่วนโดยในประเด็นที่ 4 เพิม่ ขึ ้นจากร้ อยละ 37.50 เป็ นร้ อย
ละ 58.54 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนกลุ่มที่ให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Moral consequentialist) มี
การพัฒนาการให้ เหตุผลโดยพิจารณาถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรมเพิ่มขึ ้น
ตัวอย่างคาตอบของนักเรี ยนต่อประเด็น Cloning ที่วา่ หากว่าแม่คนหนึง่ ต้ องการที่จะโคลนลูกที่เสียชีวิต
จากอุบตั ิเหตุ นักเรี ยนคิดเห็นอย่างไร ตัวอย่างของนักเรี ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการให้ เหตุผลจากกลุม่
ที่ใ ห้ เ หตุผ ลโดยตัง้ อยู่บนพื น้ ฐานของอารมณ์ (Emotionalist) ไปเป็ นกลุ่ ม ที่ใ ห้ เ หตุผ ลโดยพิจ ารณาถึง หลั ก
คุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue ethicist) ดังนี ้
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ก่อนเรี ยน : “อย่างมากก็ได้ช่วยคู่สามี ภรรยามี ความสบายใจโล่งใจขึ้น” (S06)
หลังเรี ยน : “ถ้าสนับสนุนเคสนี ้ที่จะทาการนาเซลล์ ของลูกไปทาการโคลน นางอาจจะเป็ นเคสตัวอย่ าง
และอาจจะทาให้ผู้ไม่หวังดี นาวิ ทยาการนี ้ไปใช้ในทางที ่ผิด ทางที ่ดีควรปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ” (S06)
จากผลการวิจยั ทังหมด
้
ชี ้ให้ เห็นว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริ มความสามารถในการให้ เหตุผลทางจริ ยธรรมของนักเรี ยนได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ CrneHladnik et. al (2012) ที่พบว่า ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สามารถกระตุ้นให้ นกั เรี ยนสนใจที่
จะอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้ งทางจริ ยธรรมในโลกแห่งความเป็ นจริ ง (real-world ethical dilemmas)
และการเจรจาต่อรองต่อประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริ มการพัฒนาความไวต่อ
ศีลธรรมของนักเรี ยน อันจะนาไปสู่การพัฒนาด้ านคุณธรรมโดยรวม (Fowler, Zeidler and Sadler, 2009)

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์การพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมต่อ ประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ทงก่
ั ้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ ผู้วิจยั
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีพฒ
ั นาการในการตัดสิ นใจบนพื ้นฐานของการใช้ เหตุผลได้ นัน่ คือ สามารถให้ เหตุผล
โดยพิจารณาถึงหลักคุณธรรมจริ ยธรรม (Virtue ethicist) และสามารถให้ เหตุผลโดยพิจารณาเกี่ยวกับผลลัพธ์
(Moral consequentialist) ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ สามารถส่งเสริ มความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรมของนักเรี ยนได้
ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ประเด็ นทางสังคมที่เกี่ ยวเนื่องกับวิ ทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงจริ ยธรรม ครู จะต้ องคอยใช้ คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ พิจารณาข้ อมูลในด้ าน
ต่าง ๆ ทังในเชิ
้
งด้ านเนื ้อหาวิทยาศาสตร์ ด้ านสังคม รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักในด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อใช้
ประกอบกับการตัดสิ นใจต่อประเด็นนัน้ ๆ แต่จะต้ องไม่ไกด์คาตอบให้ กบั นักเรี ยน สาหรับประเด็นทางสังคมที่
เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ที่นามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ จะต้ องมีความน่าสนใจ ทันสมัย เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่
ไม่มีคาตอบที่แน่นอนอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้ านความคิดเห็น ซึง่ จะต้ องเกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และมี
ผลกระทบในหลาย ๆ ด้ าน
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การประยุกต์ โปรแกรม Google Classroom เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของผู้เรียนบัณฑิตศึกษา
ในวิชาวิจัยในชัน้ เรียนการศึกษาพิเศษ
Using Google Classroom program to develop graduate students’ research skills in the
classroom action research for special education course
ภาวิณี ศรี สุขวัฒนานันท์ 1* สุนิสา สิงห์แก้ ว2 และดรุณวรรณ แก้ วหนูนวล3
Pawinee Srisukvatananan1*, Sunisa Singkaew2 and Drunwong Kaewnunual3

บทคัดย่ อ
การวิจยั กรณีศกึ ษาการประยุกต์โปรแกรม Google Classroom ในชันเรี
้ ยนวิชาวิจยั ในชันเรี
้ ยนการศึกษาพิเศษ
สาขาการศึกษาพิเศษ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (1) พัฒนาทักษะการวิจยั ของผู้เรี ยน 4 ทักษะ (2) วิเคราะห์สภาพการเรี ยนใน
ห้ องเรี ยน และ (3) วิเคราะห์ความเหมาะสมของการประยุกต์โปรแกรมฯ ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาโดยบริ ษัทกูเกิล
(Google Inc.) ดาเนินการสอนแบบร่วมมือระหว่างผู้เรี ยน 11 คน และผู้สอน 3 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ใช้ รูปแบบวงจรการสอน-การประเมินระหว่างเรี ยน-การสะท้ อนการเรี ยนรู้ด้วยอนุทิน
จากข้ อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า (1) ผู้เรี ยนส่วนใหญ่พฒ
ั นาทักษะในระดับพอใช้ ทงั ้ 4 ทักษะ (2) การเรี ยนรู้ ใน
ห้ องเรี ยน ผู้เรี ยนและผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนสร้ างการเรี ยนรู้อย่างร่วมมือ (3) การประยุกต์โปรแกรม Google Classroom
ที่ได้ ประโยชน์มากทีส่ ุดคือในการทดสอบรายสัปดาห์ ผู้เรี ยนรู้ผลสอบและเรี ยนรู้สิ่งที่เข้ าใจคลาดเคลื่อนทันที ที่ตน
ส่งข้ อสอบ

ABSTRACT
This case study of using Google Classroom program in Classroom Action Research for Special
Education course was conducted to (1) develop graduate students’ 4 research skills (2) analyst
learning situation in the classroom (3) review the appropriateness of using Google Classroom
program in the classroom. The instructor team designed integrated skill activities via the program of
Google Classroom which developed by Google Inc. The class was participated corporately by 11
students and 3 instructors at the second semester of the academic year 2016. The model of learning
cycle used was teach-formative assessment–reflection with journal writing.
Based on the empirical evident shown we founded that: (1) Most of the students developed
moderately in 4 research skills. (2) Learning situation in the classroom. the teachers and students
participated collaborative learning and sharing knowledge. (3) The most benefit of using Google
Classroom program was the weekly formative tests; at the time the students submitted their test, they
got immediate response and learned the mistakes.
Key Words: Program Google Classroom, Research Skills, Student Journals, Formative Tests
*Corresponding author; e-mail address: fedupwn@ku.ac.th
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คานา
วิชาวิจยั ในชันเรี
้ ยนการศึกษาพิเศษ (01168592) เป็ นวิชาเลือกในหลักสูตรมหาบัณฑิ ต สาขาการศึกษา
พิเศษ จากการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ที่เห็นความสาคัญของการพัฒนาทักษะหลายด้ านที่
จะได้ จากวิชาวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยน ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รียนมีความพร้ อมในการเรี ยนวิชาต่างๆ จึงกาหนดให้ ผ้ เู รี ยน
สาขาการศึกษาพิเศษชันปี
้ ที่หนึง่ ภาคการเรี ยนที่สอง ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชานี ้ทุกคน วิชานี ้กาหนด ภาคบรรยาย1
หน่วยกิตและ ภาคปฏิบตั ิ 2 หน่วยกิต จึงออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ น การพัฒนาทักษะที่จาเป็ นแบบบูรณา
การ และมีเป้าหมายเพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถออกแบบการวิจัยที่ใช้ หลักการเชิง ประจักษ์ ในการสรุ ปข้ อค้ น พบ
ได้ คาตอบที่มีคณ
ุ ภาพ
เป้าหมายการฝึ กทักษะเพื่อพัฒนาการสร้ างโครงการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพในวิชานี ้ มี 4 ทักษะ คือ (1) ทักษะ
การค้ นและคัดวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องที่เสริ มความรู้ในประเด็นที่สนใจจนพบว่าคาถามวิจยั ที่กาหนดในเบื ้องต้ น
มี แนวทางที่เป็ นไปได้ ที่จะได้ คาตอบและองค์ ความรู้ ที่เ กิ ดประโยชน์ต่อสาขาการศึกษาพิเ ศษ ทักษะนี ต้ ้ อง
อาศัยทักษะการคิด การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมาก (2) ทักษะการวางแผนวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจยั มีแผนปฏิบตั ิการอย่างมีเป้าหมายชัดเจน (3) ทักษะสร้ างเครื่ องมือและเก็บข้ อมูล เครื่ องมือวัดตัวแปรใน
คาถามวิจยั มีคณ
ุ ภาพตรงตามธรรมชาติของตัวแปร และมีแผนการแปลความหมายข้ อมูลรายบุคคล (4) ทักษะ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสังเคราะห์ สารสนเทศ มีวธิ ี การประมวลผลข้ อมูลจากประชากร หรื อ กลุ่มตัวอย่าง
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ได้ ถกู ต้ องตามแผนการวิจยั ที่กาหนด แล้ วสังเคราะห์ให้ ได้ คาตอบ ครบถ้ วนทุกประเด็น
คาถามวิจยั และมีคณ
ุ ค่าในทางวิชาการ
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่า ว คณะผู้ส อนจึงจัดการเรี ยนการสอนด้ วยรู ปแบบ”วงจรการสอน-การ
ประเมินระหว่างเรี ยน และการสะท้ อนการเรี ยนรู้ ” โดยกาหนดไว้ ในประมวลการสอนวิชานี ้และเริ่ มทาความเข้ าใจ
ร่ว มกันตัง้ แต่สัปดาห์แ รก ดังนี ้ เป้าหมายการเรี ยนรู้ กิจกรรม งานฝึ กทักษะ (assignment) อนุทินสะท้ อนการ
เรี ยนรู้ รายสัปดาห์ (student journal) ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ วิธีประเมินด้ านความรู้ :สอบกลางภาค และ
สอบปลายภาค ประเมินด้ านการพัฒนาทักษะและลักษณะนักวิจยั นาเสนอผลงานปากเปล่า หน้ าชัน้ 2 รายการ
คือ โครงการวิจยั (research proposal) และการพัฒนาการเรี ยนรู้ (learning portfolio) ซึ่งเป็ นรายงานที่แสดง
การพัฒ นาการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง สื่ อการเรี ยนรู้ นอกจากสื่ อเอกสารแล้ วกิจกรรมในแต่ละครัง้ จะถูกบันทึกใน
“Facebook กลุ่ มชื่ อ Research Methods in Special Education (01168591-2)” ที่ ทุ ก คนเป็ นสมาชิ ก มี ก าร
สื่อสารระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน มีการส่งผลงาน การส่งอนุทิน และภาพพร้ อมเสี ยงในกิจกรรมที่ผ้ ูเรี ยนจะเรี ยนรู้
จากบรรยากาศปฏิ สัมพันธ์ ใ นห้ อ งเรี ยน เช่น ตัวอย่า งกิ จกรรมยอวาทีใ นญั ตติ "ครู สุรี พรเป็ นนักวิ จัยได้ " (22
มกราคม 2560) ซึง่ สืบเนื่องจากการให้ การบ้ านผู้เรี ยนชมเรื่ อง “ครู ผ้ สู อนด้ วยหัวใจ”ใน YouTube เป็ นเรื่ องราวของ
ครู และผู้เรี ยนออทิสติกแสดงให้ เห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งของผู้เรี ยนออทิสติกทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน
เป็ นต้ น การเรี ยนรู้ที่เกิดขึน้ ในห้ องเรี ยน เมื่อบันทึกในสื่อออนไลน์ ผู้เรี ยนสามารถทบทวนบรรยากาศการเรี ยนได้
จากตัวอย่างนี ้ ผู้เรี ยนแชร์ ความเห็นหลายแง่มุม เช่น เรี ยนรู้ การทางานกลุ่ม การวางแผน การใช้ เกณฑ์ ในการ
ประเมิน เป็ นต้ น สาหรับผู้เรี ยนที่ขาดเรี ยนสามารถเข้ าไปชมภาพ เสียง และข้ อความวิจารณ์ซงึ่ กันและกันได้
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ใ ช้ สื่ อ “Facebook กลุ่ม” ดัง ที่กล่า วมานี ้ ดาเนินการตั ้งแต่ส ัปดาห์ที่ 1
(14 มกราคม 2560) จนถึงสัปดาห์ที่ 4 (25 กุมภาพันธ์ 2560) ต่อมาผู้วิจยั ได้ เข้ ารับการอบรม Google Classroom
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ที่สานักบริ การคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้สอนได้ เรี ยนรู้ และ
มองเห็นประโยชน์ตอ่ กระบวนการเรี ยนการสอนด้ วย Google Classroom ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีซึ่งพัฒนาโดยบริ ษัท
กูเกิล (Google Inc.) มีสื่ออานวยความสะดวกด้ านการศึกษาเพื่อให้ ผ้ สู อนมีเวลาติดต่อสื่อสารกับผู้เรี ยนมากขึน้
ในขณะเดียวกันผู้เรี ยนก็มีเวลาค้ นหาข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้มากขึ ้นด้ วยเช่นกัน ผู้สอนและผู้เรี ยนสามารถพัฒนาซึง่
กันและกัน นอกจากนี ้ พบว่า Google Classroom มีระบบการจัดหมวดหมู่ (Topics) และเก็บข้ อมูลที่ทาให้ การ
ค้ นหาสะดวกมาก เช่น เอกสารประกอบการสอน มี 10 รายการ จะเรี ยงลาดับการนาเสนอตามกาหนดของผู้สอน
หมวดแบบสอบย่อยรายสัปดาห์ แต่ละครัง้ สามารถกาหนดเวลาให้ ผ้ ูเรี ยนทา หากผู้เรี ยนทาช้ าหรื อไม่ทา จะปรากฎ
ข้ อความสื่อสารกับผู้สอน ยิ่งกว่านัน้ ผู้เรี ยนที่ไม่สามารถเข้ าเรี ยนในเวลา จะทาการสอบได้ นอกห้ องเรี ยน ณ เวลา
ที่กาหนด ผู้เรี ยนจะเห็นเฉพาะผลการสอบของตนเองเท่านัน้ ซึ่งเป็ นข้ อแตกต่างจากการใช้ “Face book กลุ่ม”
ผู้วิจยั จึงได้ ประชุมคณะผู้สอน 3 คนและปรับกิจกรรมเพื่อประยุกต์ Google Classroom ในการพัฒนาทักษะการ
วิจยั ตามเป้าหมายของวิชานี ้ จากนัน้ ได้ เสนอความคิดและแนวทางการเรี ยนรู้ตอ่ ผู้เรี ยน เมื่อทุกคนมีความเข้ าใจ
และเห็นพ้ องกัน จึงดาเนินการตามแผน สามขันตอน
้
คือ (1) ฝ่ ายผู้สอนประชุมปรับแผนกิจกรรม และเตรี ยมสื่อต่างๆ
ให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบการใช้ Google Classroom โดยเฉพาะแบบสอบย่อยรายสัปดาห์ 9 ครัง้ พร้ อมเฉลย ซึ่ง
เป็ นจุดเปลี่ยนจากการสอบกลางภาคและปลายภาค ฝ่ ายผู้เรี ยนเรี ยนรู้การใช้ เทคโนโลยีจากการอบรม และฝึ กปฏิบตั ิใช้
Google Classroom (สัปดาห์ที่ 4 5 และ 6) (2) ใช้ Google Classroom ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนรายสัปดาห์
พร้ อมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน และบันทึกข้ อวิจารณ์และความเห็นส่วนบุคคลในอนุทิน
หลักฐานการเรี ยนรู้จะปรากฏบนเพจของ Google Classroom (สัปดาห์ที่ 7-14) (3) สรุ ปผลการเรี ยนรู้ทกั ษะการวิจยั
และประเมินการประยุกต์ Google Classroom ด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ After Action Review (AAR) (สัปดาห์ที่ 15)

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ประเมินผลการพัฒนาทักษะการวิจยั 4 ทักษะ คือ ทักษะการค้ นคว้ า ทักษะการวางแผนการวิจยั
ทักษะการสร้ างเครื่ องมือและการเก็บข้ อมูล และทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์
2. วิเคราะห์สภาพการเรียนในห้ องเรียน Google Classroom
3. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการประยุกต์โปรแกรม Google Classroom ในการเรียนการสอน

ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั กรณีศกึ ษาการประยุกต์โปรแกรมGoogle Classroom ในชันเรี
้ ยนวิชาวิจยั ในชันเรี
้ ยนการศึกษา
พิเศษในหลักสูตรมหาบัณฑิ ต สาขาการศึกษาพิเศษ ดาเนินการสอนแบบร่ วมมือระหว่างผู้เรี ยน 11 คน และ
ผู้สอน 3 คน ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559

กรอบแนวคิดการปฏิบัตกิ ารสอน และกรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดการปฏิบัตกิ ารสอน
รู ปแบบ”วงจรการสอน-การประเมินระหว่างเรี ยน และการสะท้ อนการเรี ยนรู้ ” ดังแผนภาพที่ 1
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ขัน้ เตรี ยม ผู้เรี ยนและผู้สอนทบทวนประมวลการสอนของ
หลักสูตรรายวิชาและเป้าหมายการพัฒนาทักษะวิจยั และสร้ าง
ความพร้ อมในการทากิจกรรมร่วมกับสื่อ Google Classroom
ขัน้ ปฏิบตั ิการเรียนรู้
 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ปฎิบตั ิการในห้ องเรี ยนแบบร่วมมือ
ทดสอบย่อยทุกสัปดาห์และตรวจสอบด้ วยตนเองจาก
Google Classroom  อภิ ปรายการเรี ยนรู้ ร่วมกับการใช้
Google Classroom และอนุทินบนเพจ
ผลการสะท้ อนการเรี ยนรู้ จะได้ รบั การพิจารณาเพือ่ ปรับปรุง
กิจกรรมเข้ าสูว่ งจร ในครัง้ ต่อไป
Figure 1 model of learning cycle
กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ในชันเรี
้ ยนนี ้เป็ นการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อนเพื่อการปฏิบตั ิการสอนที่มีประสิทธิ ภาพ
มากขึ ้น ดังนัน้ จึงกาหนดกรอบการหาข้ อมูลตามตัวแปรเป้าหมายในขณะปฏิบตั ิการสอน ดังแผนภาพที่ 2
 กาหนดคาถามวิจยั และตัวแปรตามวัตถุประสงค์การวิจยั
 ปฏิบตั ิการสอนแบบร่วมมือ และเก็บข้ อมูลจากการสอบ
รายสัปดาห์ และข้ อมูลจากการสะท้ อนการเรี ยนรู้ของ
1
วิจยั ในชัน้ เรี ยน
ผู้เรี ยนและผู้สอน
4 ขัน้ ตอน
2
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังสอน ปรับการสอน
ทุกสัปดาห์ ตามรูปแบบการสอน
 สรุ ปบทเรี ยนจากประสบการณ์ตรงและเสนอแนวทาง
พัฒนาการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
Figure 2 Research Framework
การออกแบบห้ องเรี ยนด้ วยโปรแกรม Google Classroom
1. สร้ างห้ องเรี ยนออนไลน์ โดยเข้ าไปที่เว็บไซต์ https://classroom.google.com/
2. ผู้สอนจัดการห้ องเรี ยนออนไลน์ด้วยเมนูดงั ต่อไปนี ้
2.1 เมนู STREAM: สร้ างประกาศ สร้ างงาน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับข้ อมูลสาหรับเตรี ยมพร้ อมในการเรี ยนครัง้ ต่อๆ ไป โดยจัดไว้
เป็ นหมวดหมู่ สาหรับชันเรี
้ ยนนี ้มีรายการ หัวข้ อ (topics)
ดังแผนภาพที่ 3 ดังนี ้
หัวข้ อ Hand out, Literatures ประกอบด้ วยเอกสารการ
บรรยาย และบทความ หรื อ ผลงานวิจยั จากแหล่ง ต่า งๆ
ในเว็บไซต์ที่นามาให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาเพิ่มเติม

Figure 3 Topics list
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หัวข้ อ Class Activities ประกอบด้ วยกิจกรรมในชันเรี
้ ยนที่จะต้ องทางานร่วมกัน เพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามเกณฑ์ที่กาหนดในประมวลการสอน กิจกรรมย่อยในแต่ละครัง้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะบันทึกเป็ น
ข้ อความ ภาพและเสียงประกอบ
หัวข้ อ Class Assignment ประกอบด้ วยกาหนดการส่งชิ ้นงานตามเงื่อนไขของการประเมินในประมวลการสอน
ซึง่ ได้ แก่ การสอบย่อย และอนุทินการเรี ยนรู้รายสัปดาห์ และโครงการวิจยั
2.2 เมนู : STUDENTS ส าหรั บรั บรหัส ห้ อ งเรี ยนออนไลน์ และจัดการสมาชิก ห้ อ งเรี ยนนี ม้ ี ผ้ ู เรี ยน 11 คน
ผู้เรี ยนที่เป็ นสมาชิกสามารถดูประวัติ
การส่งชิ ้นงานของตนได้ ดังนี ้
- Handed in คือ ส่งงานสาเร็ จ
- Missing คือ ไม่ได้ ส่งงาน
ทาให้ เกิดวินยั และความรับผิดชอบใน
การส่งชิ ้นงานตรงเวลาตามกาหนด
และเป็ นหลักฐานเพือ่ การวิเคราะห์
และปรับปรุ งการสอนในวงจรการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างดัง
แผนภาพที่ 4
Figure 4 Student Assignments
2.3 เมนู: ABOUT กาหนดการตังค่
้ าห้ องเรี ยนออนไลน์ รายละเอียดทีเ่ กี่ยวกับวิชานี ้ จะแสดงไว้ เช่น
- ข้ อมูลทีมอาจารย์ผ้ สู อน
- คาอธิ บายรายวิชาและ
ลักษณะเฉพาะของวิชานัน้
- กาหนดของการเปิ ดสอน และ
ห้ อ งเรี ยนที่ส อนตามกาหนดอย่าง
เป็ นทางการของมหาวิทยาลัย
- ทรัพยากรการเรี ยนรู้สาหรับให้ นสิ ิต
ได้ ศกึ ษาและทบทวน (class
materials)
ตัวอย่างดังแผนภาพที่ 5
Figure 5 About Menu

เครื่องมือและการเก็บข้ อมูล
1. แบบสอบย่ อย เป็ นแบบสอบรายสัปดาห์ แบบเลือกตอบ จานวนฉบับละ 10-12 ข้ อ ผู้สอนสร้ างเอง
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ในแต่ละสัปดาห์ กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนตอบตามเวลาที่ระบุใน Google Classroom ผู้เรี ยน
จะตรวจคาตอบเมื่อส่งคาตอบ การคิดคะแนนให้ ถกู ได้ 1 คะแนน ผิดได้ 0 ผลการสอบไม่ได้ นามาประเมินผลสัมฤทธิ์
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ในวิชานี ้ แต่นามาวิเคราะห์ความเข้ าใจในความรู้ ของกระบวนการวิจยั เพื่อผู้สอนจะนามาปรับปรุ งการสอน แก้ ไข
ประเด็นที่มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อน ( Dodge, Judith:2009).
2. เกณฑ์ การประเมินทักษะวิจัย ประกอบด้ วย ทักษะการค้ นคว้ า ทักษะการวางแผนการวิจยั ทักษะการสร้ าง
เครื่ องมือและการเก็บข้ อมูล และทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เป็ นเกณฑ์ คณ
ุ ภาพโครงการวิจยั (Monash
University, 2014.pp.3-10.) เก็บข้ อมูลจากการประเมินโครงการวิจยั รายบุคคลที่เสนอเมื่อสิ น้ สุดภาคเรี ยนแล้ ว
1 สัปดาห์ ประเมินโดยผู้สอน 2 คน มีระบบให้ คะแนนของแต่ละทักษะ 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ ต้ องแก้ ไขอย่างมาก
3. เกณฑ์ การประเมินการเรี ยนรู้ ร่วมกันของผู้เรี ยนและผู้สอนที่สะท้ อนในห้ องเรี ยน Google Classroom
จากอนุทินรายบุคคล ซึง่ เป็ นเอกสารที่ผ้ เู รี ยนได้ ร่วมอภิ ปรายประเด็นการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยน แล้ วทบทวนความรู้
ความคิดแล้ วเขียนเสนอเป็ นอนุทินส่วนบุคคล หลักฐานจะปรากฏอยูใ่ นเพจใน Google Classroom ประเมินโดย
ผู้สอน 2 คน มีระบบให้ คะแนนรายครัง้ รวม 8 ครัง้ แล้ วพิจารณาแนวโน้ มของการพัฒ นาทักษะการสะท้ อ น
รายบุคคล สรุ ป คุณ ภาพการเขี ยนสะท้ อ น 4 ระดับ ดัง นี ้ ดีม ากไม่น้อ ยกว่า 6 ครั ง้ ดี ไม่น้อ ยกว่า 4 ครั ง้
พอใช้ เมื่อมีคณ
ุ ภาพพัฒนาเป็ นลาดับ ส่วนต้ องแก้ ไขเมื่อคุณภาพไม่ดีและขาดการส่งมากกว่า 6 ครัง้
4. เกณฑ์ ประเมิ นผลการประยุกต์ ใช้ Google Classroom ในวิ ชาวิ จัยในชัน้ เรี ยนการศึกษาพิเศษ
วิเคราะห์จากแหล่งข้ อมูล 2 ส่วน คือ อนุทินรายสัปดาห์ และผลสรุ ปตามหลักการวิเคราะห์ด้วย AAR (USAID:2012)
โดยจัดข้ อมูลเป็ น 2 หมวดหมู่ คือ ข้ อมูลที่แสดงจุดเด่น หรื อเป็ นประโยชน์ตอ่ การเรี ยน และข้ อจากัดที่ต้องปรับปรุ ง
เพื่อให้ เกิดการใช้ Google Classroom อย่างมีประสิทธิ ภาพต่อไป
ผลวิจัย

Figure 6 Insight Summary

1. จากการปฏิบตั ิการในชันเรี
้ ยนได้ ดาเนินการ
ทดสอบย่อยรายสัปดาห์ 8 ครัง้ ผู้สอนวิเคราะห์
จุ ด อ่ อ นของผู้ เรี ย นจากผลการตอบใน
class activity และให้ โปรแกรมแสดงผล
การวิเ คราะห์เ ชิง ลึก เพื่อ ดูจุด อ่อ นในแต่
ละข้ อ ดัง เช่นแผนภาพที่ 6 และให้ ผ้ ูเ รี ยน
ทาความเข้ าใจที่ถกู ต้ องจากการอภิปรายใน
ชันเรี
้ ยน และพัฒนาโครงการวิจยั

ผลการประเมินทักษะวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากกิจกรรมบูรณาการแบบร่วมมือ เช่น ศึกษาความเครี ยดของ
นิสิตเป็ นกิจกรรมเรี ยนรู้ทกั ษะตังแต่
้ การตังค
้ าถามวิจยั การออกแบบ การเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ จนถึง การ
วิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั ใช้ เวลา 6 สัปดาห์ สุดท้ ายนิสิตต้ องสร้ างโครงการวิจยั ตามความสนใจของตนเองและ
เสนอให้ ประเมินเป็ นส่วนหนึ่งของการประเมินผลรายวิชา จากการวิเคราะห์ผลรายบุคคลพบว่า (1) ทักษะการ
ค้ นคว้ า พบว่า ผู้เรี ยนมีทกั ษะพอใช้ 4 ราย ประเด็นที่ต้องแก้ ไขคือการค้ นคว้ าวรรณกรรมให้ ตรงประเด็นคาถาม
วิจยั และมีมากพอ (2)ทักษะการวางแผนการทาวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนทาแผนกาหนดงานและเวลาได้ เหมาะสมอยู่ 5 ราย
จุดที่ต้องแก้ ไข คือ การออกแบบวิจยั ที่สอดคล้ องกับคาถามวิจยั ลาดับงานในกระบวนการอย่างมีขนตอนที
ั้
่สอดคล้ อง
และมีความเป็ นไปได้ (3) ทักษะการสร้ างเครื่ องมือและการเก็บข้ อมูล พบว่า การระบุเครื่ องมือและเก็บข้ อมูล
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ได้ สอดคล้ องกับประเภทของตัวแปร และมีวิธีเก็บข้ อมูลมีความถูกต้ อง จานวน 3 ราย (4) ทักษะการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ให้ ได้ คาตอบของคาถามวิจยั พบว่า ผู้เรี ยนมีแผนการวิเคราะห์สอดคล้ องกับชนิดของข้ อมูล และมี
แนวทางสังเคราะห์ข้อมูลได้ เหมาะสม จานวน 2 ราย ส่วนอีก 9 ราย ไม่มีรายละเอียดเลย (5) ทักษะการนาเสนอ
พบว่า ผู้เรี ยนนาเสนอโดยมีเอกสาร สื่ออิเลคโทนิค และใช้ ภาษาในการสื่อสารอยูใ่ นระดับพอใช้ จานวน 6 คน
3. ความสามารถในการสะท้ อนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์อนุทนิ รายบุคคล พบว่า ผู้เรียนสามารถนาเสนอ
อย่างมีคณ
ุ ภาพในระดับดีมากและดี จานวน 6 คน และอยูใ่ นระดับพอใช้ จานวน 3 คน ส่วนอีก 2 คน ขาดการส่งงาน
มากกว่า 6 ครัง้
4. ผลจากการประยุกต์ใช้ Google Classroom ในการเรี ยนการสอนวิชาวิจยั ในชันเรี
้ ยนการศึกษาพิเศษ
วิเคราะห์จากอนุทิน และ AAR สรุ ปได้ ดงั นี ้
จุดเด่ น
1) ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงเนื ้อหา เอกสารประกอบการเรี ยนได้ ทุกที่ ทุกเวลา และติดตามงานของชันเรี
้ ยนได้
สะดวก รวดเร็ ว
2) มีการแจ้ งเตือนกิจกรรมในชันเรี
้ ยนไปยังอุปกรณ์ เคลื่อนที่ (smartphone) ที่ติดตังแอปพลิ
้
เคชัน
Google classroom
3) มีระบบส่งงานที่เป็ นส่วนตัวมากกว่าการใช้ งาน “Facebook กลุ่ม”
4) ผู้เรี ยนมีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และให้ ความช่วยเหลือซึง่ กันและกันจากการใช้ Google Classroom
ตัวอย่างเช่น มีการบันทึกภาพและเสียงในการทากิจกรรมในชันเรี
้ ยน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเพจห้ องเรี ยน
ร่วมกับการใช้ “Facebook กลุ่ม” และอีเมล
5) สามารถติดตามงานของชันเรี
้ ยนได้ อย่างสะดวก ในกรณีที่ไม่ได้ เข้ าชันเรี
้ ยน ตัวอย่างเช่น มีผ้ เู รี ยน
1 คน ที่เ จ็บป่ วย และต้ องได้ รั บการรั กษาต่อ เนื่อ ง ทาให้ เ ข้ า เรี ยนช้ า หรื อ ขาดเรี ยนในบางครั ง้ และมี ผ้ ู เ รี ยน
อี กหลายๆ คน ที่ได้ รับมอบหมายงานพิเศษของโรงเรี ยน ทาให้ ขาดเรี ยน แต่สามารถเข้ าถึงการเรี ยนในห้ องเรี ยน
และทางานส่งได้ ทนั เวลา
ข้ อจากัด พบว่ า
1) ผู้ เ รี ยนมี ทักษะการใช้ Google Classroom ในระยะแรกน้ อ ย พบความผิ ดพลาดในการใช้
เมื่ อ มี การใช้ อย่างสม่าเสมอก็จะเกิดความชานาญและไม่เป็ นปั ญหาอีก
2) การใช้ Google Classroom ให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพ จาเป็ นต้ อ งมี อุปกรณ์ สื่ อ สารที่ ทัน สมัย
และอยู่ในพื ้นทีท่ ม่ี อี นิ เทอร์ เน็ตให้ บริ การ
3) ผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องมีวินยั และความรับผิดชอบในการเรี ยนจึงจะได้ ประโยชน์จากเครื่ องมือที่ทนั สมัย

สรุปและเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ด้านผู้เรี ยน พบว่า ผู้เรี ยนยังต้ องการเวลาในการพัฒนาทักษะวิจยั ทุกด้ านเพื่อให้
สามารถเขียนโครงการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพได้ ส่วนการเรี ยนรู้ จากการประยุกต์ Google Classroom ผู้เรี ยนสามารถ
เรี ยนได้ คอ่ นข้ างรวดเร็ ว และมองเห็นประโยชน์ของโปรแกรมที่ เป็ นแหล่งความรู้ ที่สามารถทบทวนการเรี ยนได้
ภายหลังอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลา
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จากการวิเคราะห์ตนเองของผู้สอน พบว่า โปรแกรม Google Classroom ช่วยจัดชันเรี
้ ยนให้ เป็ นระเบียบ
โดยแยกเอกสารประกอบการเรี ยนการสอนออกเป็ นหมวดหมู่อย่างชัดเจน ผู้เรี ยนสามารถเข้ าถึงสื่อการเรี ยนรู้ ได้
อย่างง่ายในทุกที่ ทุกเวลา แต่อย่างไรก็ตามการติ ดตามงานผู้เรี ยนยังคงต้ องมี อย่างสม่าเสมอ และต้ องสร้ า ง
บรรยากาศในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยน
ข้ อเสนอแนะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้ จดั สรรเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อ มาพัฒนาการเรี ยนการสอน
ผู้สอนจากหลากหลายสาขาวิชา ควรนาไปใช้ เพื่อพัฒนาการสอน เพื่อเรี ยนรู้ แนวทางการพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ด้ วยเครื่ องมือที่ทนั สมัยอย่างคุ้มค่า
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การพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้ การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ในบทเรียนเรื่อง ฮอร์ โมน และต่ อมไร้ ท่อ
Developing Grade 12 Student’s Scientific Argumentation Skills through Argument-Driven
Inquiry in the Topic of Hormone
เมธานนท์ สง่ าชาติ1* เอกภูมิ จันทรขันตี1 และวีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่ อง 2
Methanon Sangachat1*, Ekgapoom Jantarakantee1 and Wirasak Fungfuang2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เชิงปฏิ บตั ิการในชันเรี
้ ยนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 39 คน โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ใน
บทเรี ยนเรื่ อง ฮอร์ โมน และต่อมไร้ ท่อ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัด ทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ นกั เรี ยนสร้ างข้ อโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ จานวน 3 สถานการณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื ้อหาคาตอบของนักเรี ยน และจัดแบ่งคาตอบออกเป็ น 4 ระดับ ในแต่ละองค์ประกอบของ
ทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และ ควรปรับปรุ ง และใช้ สถิติเชิงบรรยายในการหาความถี่
และร้ อยละของจานวนนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มคาตอบ ผลการวิจยั พบว่าก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับพอใช้ ทัง้ 3 สถานการณ์ แต่หลังเรี ยนพบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก และนักเรี ยนส่วนใหญ่มีการเปลี่ ยนแปลงระดับของทักษะการโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้น 2 ระดับจากระดับเดิม

ABSTRACT
This action research aimed to develop scientific argumentation skills of Grade 12 Students in
the topic of hormone using the argument-driven inquiry instructional. Thirty-nine students were
participated to proceed the scientific argumentation questionnaire, with 3 situations. The students were
divided into 4 levels based on the skills of scientific argumentation, excellent, good, moderate and
poor, using descriptive statistics to calculate the alteration of their scientific argumentation skills. The
research found that, before learning, most of the students had the skills of scientific argumentation at
the moderate levels in all three scenarios. After learning, it found that most students acquired an
excellent grade and switched their performance of scientific of scientific argumentation into two higher
level.
Key Words: Scientific Argumentation Skills, Hormones, Argument-Driven Inquiry Instruction
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คานา
การพัฒนาการอย่างก้ าวกระโดดของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่งทีน่ กั เรียน
จะต้ องเป็ นผู้ร้ ูวิทยาศาสตร์ (scientific literate person) (BouJaoude, 2002) การเป็ นผู้ร้ ูวิทยาศาสตร์ นนคื
ั ้ อผู้ที่มี
ความเข้ า ใจในแนวคิ ด ทางวิ ทยาศาสตร์ มี ความเข้ าใจกระบวนการสื บเสาะ และตรวจสอบความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการใช้ ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการดาเนินชีวิต และตัดสินใจ
ต่อปั ญหาทางสัง คมที่เ กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี , 2545) ซึ่ ง ทัก ษะการโต้ แ ย้ ง ทางวิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Argumentation Skills) เป็ นหนึ่ ง ใน
องค์ประกอบที่สาคัญของการเป็ นผู้ร้ ูทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ นนเป็
ั ้ นหนึง่ ในวิธีการ
สืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานในชันเรี
้ ยน ซึง่ หลักการโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ นนไม่
ั ้ ได้ มงุ่ หวังผลการแข่งขั นเพื่อหาผู้แพ้ หรื อผู้ชนะ เพียงแต่ใช้ การโต้ แย้ งเพื่อต้ องการค้ นหา
ความรู้ ความจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ซึ่ ง การโต้ แ ย้ ง ทางวิ ทยาศาสตร์ นัน้ เป็ นการประเมิ น และตรวจสอบความรู้ ทาง
วิทยาศาสตร์ ที่ได้ มาจากการสืบเสาะ หรื อปฏิบตั ิงานในการค้ นหาความจริ งทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความรู้ทาง
วิ ทยาศาสตร์ นนั ้ ได้ มาจากใช้ วิ ธี ก ารที่ หลากหลายในการสื บค้ น ดัง นัน้ จึ ง มี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ ง ที่ต้อ งใช้
กระบวนการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เข้ ามาร่วมในการจัดการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบ และหาข้ อสรุปเพือ่
ได้ ความรู้ความจริ งในทางวิทยาศาสตร์ (Duschl and Osborne, 2002)
การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การที่บคุ คลมีความเห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วยในข้ อกล่าวอ้ างต่างๆ
จึงมีความพยายามให้ เหตุผลสนับสนุน หรื อโต้ แย้ งในข้ อกล่าวอ้ างทางวิทยาศาสตร์ ดงั กล่าวโดยใช้ ข้อมูล หรื อ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ตนเองศึกษาค้ นคว้ ามา เพื่อนาไปสู่การพิจารณาของประชาคม เพื่อทาให้ เกิดข้ อสรุ ปที่
น่ า เชื่ อ ถื อ (Lin and Mintzes, 2010) การจัด การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู เรี ย นพัฒ นาทัก ษะการโต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ จะช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น แนวคิด ทฤษฎี และกฎทาง
วิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดในการใช้ เหตุผลเพื่อการแก้ ปัญหา และการคิดอย่างเป็ นระบบ เนื่องจากการโต้ แย้ ง
ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการอภิ ปรายกันอย่างเป็ นเหตุผล โดยยึดถือเหตุผล หลักฐาน และข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่
น่าเชื่อถือ จึงสามารถนานักเรี ยนไปสู่ความรู้ความจริ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ นอกจากนี ้การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์
ยังทาให้ นกั เรี ยนมีความสามารถในการตัดสิ นใจในการดาเนินชีวิตในยุคปั จจุบนั อีกทัง้ สามารถให้ ความเห็ น
ข้ อมูล หลักฐาน คัดค้ าน ในประเด็นปั ญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับทางวิทยาศาสตร์ (Duschl, 2008)
จากที่ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ างต้ น พบว่า การส่ ง เสริ ม ให้ น ัก เรี ยนมี ทักษะการโต้ แ ย้ ง ทางวิ ทยาศาสตร์ นนั ้ มี
ความสาคัญในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ เป็ นอย่างมาก อีกทังนั
้ กเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ข้าพเจ้ าได้
สอนในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติมนันขาดทั
้
กษะการโต้ แย้ ง สังเกตได้ จากนักเรี ยนยังมีการใช้ อารมณ์ และวาทกรรม
ที่รุนแรงในการทากิจกรรมการโต้ แย้ งแสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนไม่ได้ ยดึ หลักของการร่วมมือกันในการเรี ยนเรี ยนรู้ ซึง่
ถือว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ให้ เกิดขึ ้นในตัวของนักเรี ยน ข้ าพเจ้ าได้ เห็นถึงความสาคัญ
ในการเรี ยนรู้ร่วมกันในชันเรี
้ ยนเป็ นอย่างมากจึงมีความสนใจที่จะแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ในชันเรี
้ ยนดังกล่าว โดย
จัดการเรี ยนการสอนที่ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจในการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ เหตุผล และหลักฐานใน
การสนับสนุนเหตุผลแทนการใช้ อารมณ์ เพื่อก่อให้ เกิดบรรยากาศของการเรี ยนรู้ร่วมกันทังครู
้ และนักเรี ยน ดังนัน้
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ข้ าพเจ้ าจึงได้ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง มาใช้ ในวิชาชีววิทยา เรื่ อง ฮอร์ โมน
และต่อมไร้ ทอ่ ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อส่งเสริ มทักษะการโต้ แย้ งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน

อุปกรณ์ และวิธีการ
วิธีวิจัย
เพื่อส่งเสริ มทักษะในการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ในหน่วยการเรี ยนรู้
ฮอร์ โมนและต่อมไร้ ทอ่ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง (Argument-Driven
Inquiry) โดยใช้ รูปแบบการวิ จัยปฏิ บัติการในชัน้ เรี ยน (Classroom action research) ของ Kemmis and Mc
Taggart (1988) ซึง่ ประกอบด้ วย 4 ขันตอนที
้
่เป็ นวงจรต่อเนื่องกันได้ แก่ ขัน้ วางแผน (Plan) ขันปฏิ
้ บตั ิการจัดการ
เรี ยนรู้ (Action) ขันสั
้ งเกตการณ์ (Observe) และขันสะท้
้
อนผลปฎิบตั ิการจัดการเรี ยนรู้ (Reflect)
กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึง่ เป็ นนักเรี ยนสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ สังกัดเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในเขตลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เป็ น
โรงเรี ยนมัธยมประเภทสหศึกษา ที่เรี ยนวิชาชีววิทยา 4 ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 1 ห้ องเรี ยน
ประกอบด้ วยนักเรี ยนชาย 21 คน และนักเรี ยนหญิง 18 คน รวมทังหมด
้
39 คน
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จัย ได้ จัด ทาแผนจัด การเรี ยนรู้ ในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง ฮอร์ โ มน และต่ อ มไร้ ท่ อ ในระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 ของวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม จานวน 6 แผน ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวมเป็ น 12 คาบเรี ยน โดยแต่
ละแผนใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ที่ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ 1) การระบุภาระ
งาน (Identification of the Task) 2) การสารวจและรวบรวมข้ อมูล (Generation of Data) 3) การสร้ างข้ อโต้ แย้ ง
ชัว่ คราว (Production of Tentative Argument) 4) กิจกรรมการโต้ แย้ ง (Argument Session) และ5) การเขี ยน
รายงานผลการสารวจตรวจสอบ (Creation of a Written investigation Report) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือแบบ
วัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็ นข้ อสอบอัตนัยจานวน 3 ข้ อ(สถานการณ์ ) คือ การผ่าตัด
แปลงเพศ การทาหมันสุนขั และการใช้ ฮอร์ โมนกับนักกีฬา ซึง่ แต่ละข้ อประกอบด้ วย 2 ตอน ได้ แก่ ตอนที่ 1 คือ
บทความอ่านประกอบ และตอนที่ 2 คือคาถามปลายเปิ ดสาหรับวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เพื่อวัด
ทักษะการโต้ แย้ งทางวิ ทยาศาสตร์ ทงั ้ 5 องค์ ประกอบ คือ ข้ อ กล่า วอ้ าง (Claim) เหตุผ ลสนับสนุน (Warrant)
หลักฐาน (Evidence) ข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป (Counter argument) และการให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ
(Supportive argument) ซึง่ แบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้ 3 สถานการณ์นี ้ครอบคลุมเนื ้อหาเรื่ อง
ฮอร์ โมน และต่ อ มไร้ ท่อ และได้ รั บการตรวจสอบคุณภาพเครื่ อ งมื อ จากผู้ เ ชี่ยวชาญ 4 ท่า น ประกอบด้ ว ย
นักวิทยาศาสตร์ ศกึ ษา 3 ท่าน และ ครู ชานาญการ 2 ท่าน โดยใช้ แบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ นี ้เก็บ
ข้ อมูลทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั นี ้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ทงก่
ั ้ อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะร่ วมกับกลวิ ธี การโต้ แ ย้ ง โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหาจาก
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คาตอบของนักเรี ยนในแบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ แล้ วนามาจัดกลุ่มแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ตาม
ลักษณะของคาตอบในแต่ละองค์ประกอบของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ ระดับดีมาก คือนักเรี ยน
ตอบคาถามในองค์ประกอบของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ที่มีการอ้ างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
ข้ อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้ อย 2 เหตุผล ระดับดี คือนักเรี ยนตอบคาถามในองค์ประกอบของทักษะการโต้ แย้ งทาง
วิทยาศาสตร์ ที่มีการอ้ างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อข้ อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างน้ อย 1 เหตุผล ระดับพอใช้ คือ
นักเรี ยนสามารถตอบคาถามในองค์ประกอบของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ แต่มีลกั ษณะการใช้ อารมณ์
ในการตอบคาถาม และ ระดับควรปรับปรุ ง คือนักเรี ยนไม่สามารถตอบคาถามในองค์ประกอบของทักษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ โดยใช้ สถิติเชิงบรรยายในการหาค่าความถี่ร้อยละของนักเรี ยนในแต่ละกลุ่ม เมื่อจัด
กลุ่ ม นัก เรี ยนแล้ ว ในแต่ ล ะสถานการณ์ ได้ ท าการเปรี ย บเทีย บการพัฒ นาของระดับทักษะการโต้ แ ย้ ง ทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนกับหลังการจัดการเรี ยนรู้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากผลการศึกษาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ แบบวัดทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ทงั ้
3 สถานการณ์ ซึ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศ การทาหมันสุนขั และการใช้ ฮอร์ โมนกับนักกีฬา ในตารางที่ 1
พบว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะการโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับที่ 2 คือพอใช้ มีจานวน 23
23 และ21 คน ตามลาดับ และพบว่ามีนกั เรี ยนที่มีทกั ษะการโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับที่ 1 คือควรปรับปรุ ง
จานวน 6 3 และ2 คน ตามลาดับ เป็ นที่สงั เกตว่ามีนกั เรี ยนส่วนน้ อยที่มีทกั ษะการอภิปรายโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ อยู่
ในระดับที่ 4 คือดีมาก มีจานวน 1 3 และ4 คน ตามลาดับ
Table 1. Numbers and Percentages of Grade 12 Students’ Scientific Argumentation Skills
Situation 1
Situation 2
Situation 3
level Pretest
Posttest Pretest
Posttest Pretest
Posttest
4
2.6%(1) 76.9%(30) 7.7%(3) 82.0%(32) 10.3%(4) 71.8%(28)
3
23.0%(9) 17.9%(7) 25.6%(10) 15.4%(6) 30.8%(12) 25.6%(10)
2
59.0%(23) 5.2%(2) 59.0%(23) 2.6%(1) 53.8%(21) 2.6%(1)
1
15.4%(6) 0.0%(0) 7.7%(3) 0.0%(0) 5.1%(2) 0.0%(0)
ภายหลังการจัดการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นที่นา่ สนใจอย่างยิ่ง เมื่อดูจากตารางที่ 1 จะพบว่าไม่มีนกั เรี ยนที่มที กั ษะ
การโต้ แย้ งวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับที่ 1 คือควรปรับปรุ ง ทัง้ 3 สถานการณ์ แต่ในทางตรงกันข้ ามพบว่ามากกว่า
ร้ อยละ 70 ของนักเรี ยน มีทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมากทัง้ 3 สถานการณ์
หลังจากการจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ สามารถดู
ได้ จากตารางที่ 2 ซึง่ แสดงการเปรี ยบเทียบพัฒนาการของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยการ
เปรี ยบเทียบระดับของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังเรี ยนเทียบกับก่อนเรี ยน
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Table 2. Percentages of Comparing the Change in the Level of Students' Scientific Argumentation
Skills
Changing the level
3 levels
2 levels
1 levels
0 levels

Situation 1
10.3%
46.2%
35.9%
7.6%

Situation 2
5.2%
48.7%
33.3%
12.8%

Situation 3
2.6%
41.0%
33.3%
23.1%

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลของการจัดการเรี ยนรู้พบว่าทัง้ 3 สถานการณ์ พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในทิศทางบวกเพิ่มมากขึ ้น จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียน
มีการเปลี่ ยนแปลงทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ 1 ระดับ ทัง้ 3 สถานการณ์เป็ นร้ อยละ 35.9 33.3
และ 33.3 ตามลาดับ นักเรี ยนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึน้ 2 ระดับ ทัง้
3 สถานการณ์ คือร้ อยละ 46.2 48.7 และ 41.0 ตามลาดับ และมีนกั เรี ยนที่มีการเปลี่ยนแปลงขันสู
้ งสุด(3 ระดับ)
จากเดิมที่นกั เรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ก่อนจัดการเรี ยนรู้อยู่ ในระดับควรปรับปรุ ง เมื่อได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้ แล้ วนักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก ทัง้ 3 สถานการณ์ร้อยละ 10.3
5.2 และ 2.6 ของนักเรี ยนทังหมด
้
แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีนกั เรี ยนบางส่วนที่ไม่มีความก้ าวหน้ าของทักษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซงึ่ พบร้ อยละ 7.6 12.8 และ 23.1 ในแต่ละสถานการณ์ตามลาดับ แต่ก็ไม่ใช่ทงหมดของ
ั้
นักเรี ยนที่พบในกรณี ที่ไม่มีการพัฒนานันจะอยู
้
ใ่ นระดับควรปรับปรุ ง เนื่องจากมีนกั เรี ยนบางส่วนที่ก่อนจัดการ
เรี ยนรู้ นนมี
ั ้ ทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมากซึง่ เป็ นระดับที่สูงสุด จากจานวนนักเรี ยนทีไ่ ม่มกี าร
เปลี่ยนแปลงระดับจากทัง้ 3 สถานการณ์ คือร้ อยละ 7.7 12.8 และ 23.1 เมื่อพิจารณาคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
พบว่าเป็ นนักเรี ยนที่มีคะแนนที่อยู่ในระดับดีมากทังก่
้ อนและหลังเรี ยนอยู่ที่ ร้ อยละ 33.3 60.0 และ 44.4 ของ
นักเรี ยนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ
จากผลการวิจยั แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากจัดการเรียนรู้นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการของทักษะการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ โดยรวมไปในทิศทางที่ดีขึ ้น เนื่องจากนักเรี ยนมีพฒ
ั นาการทัง้ 5 องค์ประกอบของทักษะ
การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ คือ ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim) เหตุผลสนับสนุน (Warrant) หลักฐาน (Evidence) ข้ อ
โต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป (Counter argument) และการให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ งกลับ (Supportive argument)
ซึง่ จากเดิมก่อนจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนไม่สามารถแสดงข้ อกล่าวอ้ าง และเหตุผลสนับสนุน หรื อสามารถ
แสดงข้ อกล่ าวอ้ าง แต่ไม่ตอบเหตุผลสนับสนุนข้ อกล่า วอ้ าง หรื อ แสดงข้ อกล่าวอ้ างแต่ให้ เหตุผลที่ใช้ อารมณ์
ความรู้ สึกในการตอบเท่านัน้ แต่หลังการจัดการเรี ยนรู้ แล้ วนันนั
้ กเรี ยนมีการพัฒนาในองค์ประกอบของ ข้ อกล่าว
อ้ า ง และเหตุผลสนับสนุนในทิศทางที่ดีขึ น้ กล่ าวคือ นักเรี ยนสามารถแสดงข้ อ กล่ าวอ้ า งและแสดงเหตุผ ลที่
น่าเชื่อถือ ที่อ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ สอดคล้ องกับการพัฒนาของในส่วนการให้ หลักฐาน ที่พบว่า
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนไม่สามารถให้ หลักฐานใน
การสนับสนุนเหตุผลหรื อข้ อกล่าวอ้ างได้ เมื่อทาการจัดการเรี ยนรู้ แล้ ว พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีการให้ หลักฐาน
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อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก โดยนักเรี ยนสามารถแสดงหลักฐานที่สนับสนุนเหตุผลหรื อข้ อกล่าวอ้ าง 2 หลักฐาน จาก
แหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือที่อ้างอิงตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนมีการใช้ อารมณ์ ร่วมในการแสดงข้ อโต้ แย้ งที่ต่างออกไปจากตน จึงทาให้
โดยรวมนักเรี ยนมีทกั ษะในองค์ประกอบของข้ อโต้ แย้ งที่ต่างออกไปอยูท่ ี่ระดับพอใช้ อย่างไรก็ตามเมื่อนักเรี ยนได้
ร่วมกิจกรรมโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ แล้ วพบว่านักเรี ยนมีการลดการใช้ อารมณ์ในการให้ ข้อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป
จากตนลง อีกทังยั
้ งพบว่านักเรี ยนบางส่วนสามารถให้ ข้อโต้ แย้ งที่ตา่ งจากของตนเองโดยให้ เหตุผลสนับสนุนที่
น่าเชื่อถือได้ และอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ ้น
อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสาคัญของการโต้ แย้ งทางวิ ทยาศาสตร์ คือ การให้ เหตุผ ลสนับสนุนการ
โต้ แย้ งกลับ ก่อนเรี ยนนักเรี ยนส่วนใหญ่เมื่อมีคนเห็นต่างจากตนมักจะโต้ เถียงกลับโดยการใช้ อารมณ์ ร่วม หรื อ
อาจใช้ คาพูดที่รุนแรง และอีกหลายคนมักจะให้ เหตุผลที่ไม่สอดคล้ องกับสิ่งที่ข้อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไปได้ นาเสนอมา
นักเรี ยนส่วนใหญ่จึงอยูใ่ นระดับพอใช้ หลังจากการจัดการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนสามารถให้ เหตุผลสนับสนุนการโต้ แย้ ง
กลับได้ ตรงประเด็นกับข้ อโต้ แย้ งที่แตกต่างออกไป และให้ เหตุผลโดยอ้ างอิงจากแหล่งข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือ ซึง่ ทาให้
ข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไปมีความน่าเชื่อถือลดลง
ผลของงานวิจยั แสดงให้ เห็นว่าหลังจากการจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่ วมกับกลวิธีการโต้ แย้ งส่งผลให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ ดีทงในภาพรวม
ั้
และในแต่ละองค์ประกอบของทักษะ
การโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากการจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะร่ ว มกับกลวิ ธีการโต้ แ ย้ งนี ้ได้ นาประเด็ น
ปั ญหาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เข้ ามาร่วมในทุกขันตอนการจั
้
ดการเรี ยนรู้ซงึ่ ส่งเสริ มให้ เกิดบริ บทในการเรียนรู้ทชี่ ว่ ย
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอัศวิ น ธะนะปั ด (2558) ที่
ศึกษาการพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 ผ่านการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ในระดับดีมาก
เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 16.67 เป็ นร้ อยละ 83.33 และ นักเรี ยนสามารถพัฒนาการโต้ แย้ งได้ ทุกองค์ประกอบ การ
จัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะร่ วมกับกลวิ ธีการโต้ แ ย้ งประกอบด้ วย 5 ขัน้ โดยในขัน้ ที่ 1 การระบุภาระงาน ช่ว ย
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีความสนใจในสถานการณ์หรื อประเด็นปั ญหา ซึง่ ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ที่จาเสนอข้ อกล่าว
อ้ า งของตนเอง ขัน้ ที่ 2 การส ารวจและรวบรวมข้ อ มูล ส่ งเสริ มให้ ส ารวจตรวจสอบ เก็ บรวบรวม จัดกระท า
วิเคราะห์ข้อมูล ทาให้ นกั เรี ยนสามารถให้ เหตุผล และนาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มายืนยันข้ อกล่าวอ้ างของตน
ขัน้ ที่ 3 การสร้ างข้ อ โต้ แ ย้ ง ชั่ว คราว ส่ ง เสริ มให้ นักเรี ยนอภิ ป รายโต้ แ ย้ ง ภายในกลุ่ ม ย่อ ย ท าให้ นัก เรี ยนได้
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น อีกทังได้
้ เห็นมุมมองที่ต่างออกไปจากตน ซึ่งส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ข้อโต้ แย้ งที่
ต่างกันออกไป พร้ อมทังยั
้ งกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ อภิ ปรายเพื่อหาเหตุผล หรื อหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อนามาโต้ แย้ ง
กลับในข้ อโต้ แย้ งที่ตา่ งออกไป ซึง่ การอภิปรายกลุ่มย่อย และการอภิปรายทังชั
้ นเรี
้ ยนนันช่
้ วยให้ นกั เรี ยนร่วมมือกัน
ทางานและแก้ ปัญหา จึง ส่ ง ผลให้ นักเรี ยนแสดงการโต้ แ ย้ ง มากขึ น้ (Jimenex-Aleixandre, Rodriguez and
Duschl, 2000) ขันที
้ ่ 4 กิจกรรมการโต้ แย้ ง เป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานจริ งในชันเรี
้ ยน โดยผ่านการอภิปราย
ทังชั
้ นเรี
้ ยน การแสดงบทบาทสมมติ หรื อการโต้ วาทีในชันเรี
้ ยน ซึง่ ประกอบด้ วยกิจกรรมที่หลากหลายในชันเรี
้ ยน
ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีพฒ
ั นาการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีขึ ้น (Simon et al., 2006) การอภิปรายทาให้ นกั เรี ยนมี
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การพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ได้ ครบทุกองค์ประกอบ ขัน้ ที่ 5 การเขี ยนรายงานผลการสารวจ
ตรวจสอบ เป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนกลับมาตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆ ของการโต้ แย้ งของตนเอง เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถนาไปสู้ การคิ ดต่อ ยอดในการสื บค้ นเพิ่มในประเด็ นต่า งๆ หรื อ หาข้ อ สรุ ปของตนเองได้ ใ น
สถานการณ์นนั ้
จากงานวิจยั พบว่าแนวปฏิบตั ิที่ดีในการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ นนั ้
ต้ องใช้ ประเด็นที่นกั เรี ยนมีความสนใจ และมีประสบการณ์จะช่วยกระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีส่วนร่วมในการสืบค้ นข้ อมูล
หรื อ หลั กฐานที่ จะนามาใช้ ใ นการโต้ แ ย้ ง ในประเด็ น นัน้ ได้ ดี อี ก ทัง้ ต้ อ งใช้ กิจ กรรมในการโต้ แ ย้ ง ที่ มีค ว าม
หลากหลาย เช่น การโต้ วาที การแสดงบทบาทสมมติ การอภิ ปรายในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น ซึ่ง กิจกรรมที่มีความ
หลากหลายทาให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น อภิ ปรายถึงหลักฐาน เหตุผลที่ใช้ ในการ
โต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์

สรุป
การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ช่วยพัฒนาทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรี ยนได้ โดยภาพรวมหลังเรี ยนนักเรี ยนส่วนใหญ่มีทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับดีมาก นักเรี ยน
มากกว่าร้ อยละ 70 มีการเปลี่ยนแปลงระดับของทักษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ ไปในทิศทางที่ดีขึ ้น สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของอรยา แจ่มใจ (2557) ที่ระบุวา่ การจัดการเรี ยนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับกลวิธีการโต้ แย้ ง ช่วยส่งเสริ ม
การให้ ข้อกล่าวอ้ าง การให้ เหตุผลสนับสนุน และ การสนับสนุนด้ วยหลักฐานของนักเรี ยนอยูท่ ี่ระดับดีมาก อีกทัง้
การใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้โดยใช้ ทกั ษะการโต้ แย้ งเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทสี่ ่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ร้ ูวิทยาศาสตร์ และ
มีทกั ษะการเรี ยนรู้รอบด้ านสาหรับใช้ ในการดารงชีวิตอยูท่ า่ มกลางสังคมที่เต็มไปด้ วยองค์ความรู้และผลผลิตของ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ทกั ษะการโต้ แย้ งทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการ
เรี ยนรู้ จากการเข้ าไปเรี ยนรู้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริงโดยครู นาประเด็นแวดล้ อมมาเป็ นเนื ้อหาในการเรี ยนรู้ โดย
ที่นกั เรี ยนจะใช้ เหตุผล หลักฐานในการกล่าวอ้ าง สนับสนุนหรื อโต้ แย้ งข้ อกล่าวอ้ าง จนนาไปสู่บทสรุ ปของความรู้
(เอกภูมิ จันทรขันตี, 2559)
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การทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
The Validation of Multilevel Structural Equation Modeling of Moral Obligation to Conserve
Natural Resource under the Royal Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
พงศ์ ประพันธ์ พงษ์ โสภณ1*
Pongprapan Pongsophon1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับการสร้ างจิตสานึกอนุรักษ์ ภายใต้
งานสวนพฤกษศาสตร์ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก็บข้ อมูล
จากนักเรี ยนที่ผ่านการเข้ าร่ วมกิจกรรมและคณะกรรมการบริ หารงานสวนพฤกษศาสตร์ จานวน 2,299 คน และ
52 ชุดกรรมการตามลาดับ พัฒนาโมเดลจากการทบทวนวรรณกรรม การวิพากษ์ ของผู้ทรงคุณวุฒิและกรณีศกึ ษา
โรงเรี ยนในโครงการที่มีผลการปฏิบตั ิดีจานวน 4 โรงเรี ยน เก็บข้ อมูลใช้ แบบสอบถาม ทดสอบความตรงของโมเดล
ด้ วยโปรแกรม Mplus ผลการวิจยั ระบุวา่ ค่าสหสัมพันธ์ ภายในชันของตั
้
วแปรสังเกตได้ ของตัวแปรแฝงจิตสานึกมี
ค่าระหว่าง 0.05 – 0.22 เพียงพอในการวิเคราะห์พหุระดับ โมเดลกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (χ2/df = 5.38,
RMSEA=0.04, CFI, 0.98, TLI = 0.94, SRMRW = 0.31, SRMRB = 0.07) ในระดับนัก เรี ย น การให้ คุ ณ ค่ า มี
อิทธิ พลต่อจิตสานึกผ่านความเชื่อด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อมไม่มีอิทธิ พล (R2W =0.59) ในระดับ
โรงเรี ยนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่สามารถอธิ บายความแปรปรวนของจิตสานึกระหว่างโรงเรี ยนได้ (R2B =0.27)

ABSTRACT
This study aims to validate multi-level structural equation modeling of moral obligation under
the Royal Initiative of HRH Princess Sirindhorn. Data were collected from 2,299 students and working
committees from 52 schools. The model was developed from literature review, experts’ review, and the
case studies of 4 schools and validated using Mplus. Data were collected by a questionnaire. The
results indicated that the ICCs of the observed variables of obligation were between 0.05 and 0.22,
sufficient for multi-level analysis. The model fit the data (χ2 /df = 5.38, RMSEA=0.04, CFI, 0.95, TLI = 0.94,
SRMRW = 0.31, SRMRB = 0.07). At the student level, value effected the obligation via belief while
knowledge did not have any effect (R2W = 0.59). At the school level, the constructivist teaching was the
variable that could explain between-school variance (R2B = 0.27).

Keyword: Conservation, multi-level structural equation modeling, garden-based education
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คานา
ประเทศไทยเป็ นประเทศในเขตร้ อนชื ้นที่ มีความหลากหลายของทางชีวภาพสูง ประเทศไทยเป็ นแหล่ง
รวมพืชพรรณตังอยู
้ ่บนเขตซ้ อนทับกันของกลุ่มพรรณพฤกษชาติ (Floristic Region) ถึง 3 กลุ่มได้ แก่ กลุ่มอินโดเบอร์ มีส กลุ่มอินโด-ไชนีสและกลุ่มมาเลเซีย ข้ อมูลจากหอพันธุ์ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพืชพรรณ
(Ministry of National Resource and Environment, 2003) ระบุวา่ ตัวอย่างพืชพรรณที่รวบรวมได้ ในประเทศไทย
มีมากกว่า 200,000 ชนิด แต่มีพืชไม่ถึงร้ อยละ 5 ที่ผ่านการศึกษาวิจยั และยืนยัน สรรพคุณทางเภสัชวิทยาและ
ทางการแพทย์ กว่า 1,000 ชนิดเป็ นกล้ ว ยไม้ ซึ่งมี คุณค่าทางเศรษฐกิจ พืชพรรณในประเทศไทยจานวนมาก
สามารถนามาประกอบอาหารได้ และเป็ นอาหารหลักของประชากรโลก อย่า งไรก็ตามพบว่า ในแต่ละปี โลก
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในอัตราที่สูง ในเขตร้ อนมีพืชและสัตว์สูญพันธุ์กว่า 21,000 ชนิด พืชพรรณ
หลายชนิดในประเทศไทยถูกขึ ้นบัญชีอยูใ่ นภาวะใกล้ สูญพันธุ์ (Nakaorn, 1993; Office of Environmental Policy
and Planning, 1997) โดยสาเหตุหลักของการสูญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ คือความไม่ตระหนัก ไม่ร้ ู
คุณค่า ไม่มีความรู้ ในทางวิทยาศาสตร์ และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ ย่างยัง่ ยืน จึงเป็ นที่มาของ
โครงการอนุรักษ์ พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) ซึ่งมีปรัชญาในการอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ ประโยชน์พนั ธุ กรรมพืชอย่างยัง่ ยืนแก่มหาชนชาวไทยด้ วย
จิตสานึกที่รักและหวงแหน อพ.สธ. แบ่งกรอบการดาเนินงานโครงการออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่ กรอบการเรี ยนรู้
ทรัพยากร กรอบการใช้ ประโยชน์ และกรอบการสร้ างจิตส านึก (อพ.สธ., 2560) ในส่วนของกรอบการสร้ า ง
จิตสานึกซึ่งเป็ นหัวใจของงานวิจยั นี ้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เยาวชนและบุคคลทัว่ ไป มี วตั ถุประสงค์ของกรอบการ
ดาเนินงานเพื่อสร้ างความเข้ า ใจและจิตส านึกในการอนุรั กษ์ พันธุ กรรมพืช ผ่ า นกิ จกรรมหลักหนึ่ง คื อ งาน
พฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน ซึ่ง รณรงค์ ให้ ส ถานศึกษาทุกระดับเข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิก ดาเนินการภายใต้ แ นวทางที่
โครงการกาหนด คือ สร้ างสวนพฤกษศาสตร์ ที่เป็ นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ ที่มีชีวิต มีสถานที่เ ก็บพรรณไม้ แห้ ง
พรรณไม้ ดอง มีห้องสมุดหรื อมุมหนังสื อสาหรับค้ นคว้ าเกี่ยวกับพรรณไม้ มีการจัดกิจกรรมศึกษาค้ นคว้ าต่อเนื่อง
และให้ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ ท้องถิ่นหายาก ใกล้ สูญพันธุ์ เป็ นที่รวมภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั สนใจศึกษาสภาพปั จจุบนั เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ การดาเนินงานและผลลัพธ์ ที่
เกิดขึน้ จากงานพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนในสถานศึกษาที่ได้ รับป้ายสนองพระราชดาริ ฯ ต้ องการศึกษาว่านักเรี ยน
หลังเข้ าร่วมกิจกรรมมีระดับจิตสานึกเป็ นอย่างไร มีความผันแปร (ความแปรปรวน) ของจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชภายในและระหว่างโรงเรี ยนหรื อไม่ อย่างไร ความแปรปรวนภายในและระหว่างโรงเรี ยนเหล่านัน้
เหล่านันอธิ
้ บายได้ โดยปั จจัยใดบ้ าง ซึง่ จะนาไปสู่ความเข้ าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชซึง่ ยังไม่พบการศึกษาในนักเรี ยนไทย ในรายงานวิจยั นี ้จะนาเสนอเฉพาะการพัฒนาและการทดสอบ
โมเดลสมมติฐานกระบวนการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ พนั ธุ กรรมพืช ในงานสวนพฤกษศาสตร์ ของอพ.สธ.
เท่านัน้ ซึ่งข้ อค้ นพบจากงานวิจยั นี ้จะนาไปสู่การสะท้ อนความคิด การทบทวน การปรับปรุ งการการบริ หารงาน
การดาเนินงาน การออกแบบกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ แก่ผ้ ทู ี่มีส่วน
เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วน
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การพัฒนาโมเดลสมมติฐาน
โมเดลสมการโครงสร้ างพหุระดับการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับผู้เรี ยน
สร้ างขึ ้นจากการประยุกต์ทฤษฎีสิ่งแวดล้ อมนิยมที่มีชื่อว่า ทฤษฎีค่านิยม-ความเชื่อ-บรรทัดฐาน (VBN-theory)
เสนอโดย Stern ในปี ค.ศ. 2000 ซึง่ อธิ บายว่า บรรทัดฐานส่วนบุคคล (personal norm) หรื อจิตสานึกของบุคคล
เป็ นข้ อผู กพันทางจิตใจ (moral obligation: MO) ในการพิทักษ์ สิ่งแวดล้ อม มี โครงสร้ าง 4 องค์ประกอบได้ แก่
ความตังใจในการเคลื
้
่อนไหวทางสิ่งแวดล้ อม (environmental activism: EA) ความตังในการเป็
้
นนักสิ่งแวดล้ อม
ภาคพลเมือง (environmental citizenship: EC) ความตังใจในการสนั
้
บสนุนนโยบายด้ านสิ่ งแวดล้ อม (policy
support: PS) และความตังใจในการมี
้
วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้ อม (private-sphere behavior: PB) จิตสานึกเกิดจาก
ความเชื่อของบุคคลนันเกี
้ ่ยวกับสิ่งแวดล้ อม มีโครงสร้ าง 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ กระบวนทัศน์ใหม่ทางนิเวศวิทยา
หรื อความห่วงใยด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม (new ecological paradigm: NEP) การตระหนักถึงผลของการกระท าของ
ตนเองต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (awareness of consequences: AC) และความรั บผิ ดชอบต่อผลของการกระท าของ
ตนเองต่อสิ่งแวดล้ อม (ascription of responsibility: AR) โดยความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมนันได้
้ รับอิทธิ พลจาก
การให้ คณ
ุ ค่าต่อสิ่งแวดล้ อม (environmental value) อีกทอดหนึง่ การให้ คณ
ุ ค่าต่อสิ่งแวดล้ อมมี 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ คุณค่าต่อเอกบุคคล (egoistic value: EV) คุณค่าต่อสังคม (social altruistic value: SV) และ คุณค่าตาม
ธรรมชาติ (biospheric value: BV) นอกจากนี ้ความเชื่ออาจได้ รับอิทธิ พลจากความรู้ในเรื่ องสิ่งแวดล้ อมด้ วย
ในการอธิ บายความแปรปรวนของจิตสานึกระหว่างโรงเรี ยน ผู้วิจยั ประยุกต์ทฤษฎีระบบทัว่ ไป (General
Systems Theory) ของ Ludwig von Bertalanffy (1936) ซึ่ ง ถูก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ อธิ บ ายระบบการจัด
การศึกษาว่าประกอบด้ วย 4 ส่วนซึ่งเกิดขึน้ ต่อเนื่องกันเป็ นวงจร ส่วนที่หนึ่งคือ ตัวป้อน (input) อาทิ นักเรี ยน
ครู ผ้ ูสอน ทรัพยากรการเรี ยนรู้ ส่วนที่สอง กระบวนการ (throughout) อาทิ การบริ หาร จัดการ ดาเนินการทาง
การศึกษา ส่ ว นที่ส าม ผลลัพธ์ (output) อาทิ สัมฤทธิ์ ผ ลทางการเรี ยน เจตคติ ต่อ การเรี ยน ความมุ่ง มั่น ใน
การศึกษา จิตสานึก และส่วนที่ห้าคือ ข้ อมูลย้ อนกลับ อาทิ การสะท้ อนความคิดและนาใช้ ผลการประเมินเพื่อ
ปรับปรุ งตัวป้อนและกระบวนการ ในงานวิจยั นี ้เลือกศึกษาอิทธิ พลของประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการงานสวน
พฤกษศาสตร์ (ADM_GEP) ประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนทัว่ ไป (ADM) และประสิ ทธิ ผลกระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (CONST)

วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั แบบผสานวิธีแบบแผนสารวจบุกเบิก (Qual  Quan) แบ่งเป็ น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 เป็ นงานวิ จยั เชิง คุณภาพ รู ปแบบพหุกรณี ศึกษา มี จุดประสงค์ เพื่อค้ นหาปั จจัยระดับนักเรี ยนและ
โรงเรี ยนที่ส่ง ผลต่อ จิตส านึกการอนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติเพื่อพัฒ นาโมเดลสมมติฐานร่ วมกับการทบทวน
วรรณกรรม เก็บข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ นกั เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคณะกรรมการบริ หารงาน
ดาเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนจากโรงเรี ยนที่เข้ าร่วมโครงการและได้ รับเกียรติบตั รในระดับที่ 2 (จาก
สูงสุดคือเกียรติบตั รขันที
้ ่ 3 ซึง่ ยังไม่เคยมีโรงเรี ยนได้ รับ) จาก อพ.สธ. จานวน 4 โรงเรี ยนร่วมกับ สังเกตทรัพยากร
การเรี ยนรู้และวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบตั ิงานสวนพฤกษศาสตร์ ประจาปี ระยะที่ 2 เป็ นงานวิจยั งานวิจยั เชิง
ปริ ม าณ เพื่อ ทดสอบโมเดลสมมติ ฐ าน เก็ บ ข้ อมู ล จากนัก เรี ย นที่ ผ่ า นการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมและประธาน
คณะกรรมการบริ หาร ดาเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนจากโรงเรี ยนที่ได้ รับได้ รับป้ายสนองพระราชดาริ
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หรื อเกียรติบตั รชันที
้ ่ 1 หรื อ 2 ระหว่างปี การศึกษา 2557-2559 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ไม่ต่ากว่า 50 โรงเรี ยน
แต่ละโรงเรี ยนมีนกั เรี ยนไม่น้อยกว่า 10 คน รวม 500 คน ซึ่งเป็ นจานวนกลุ่มและขนาดกลุ่มที่ยอมรับได้ จากการ
จาลองการวิเ คราะห์ข้ อมูล แบบพหุร ะดับ (Maas & Hox, 2005; Raudenbush & Bryk, 2002). และมีจ านวน
นักเรี ยนไม่ต่ากว่า 470 คน สาหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้ าง เมื่อใช้ เกณฑ์ 5-10 คนต่อพารามิเตอร์
(Kline, 1998) งานวิ จยั นี ้มี จานวนค่าพารามิ เตอร์ ในโมเดลสมมติ ฐานเท่า กับ 47 พารามิ เตอร์ หลังจากได้ รั บ
แบบสอบถามคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์และเยียวยาข้ อมูลขาดหาย มีจานวนกลุ่ม (cluster) ทังสิ
้ ้น 52 โรงเรี ยน
มีจานวนนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 2,299 คน ขนาดกลุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 45 คน
เครื่ องมือที่ใช้ เก็บข้ อมูลระดับนักเรี ยน เป็ นแบบสอบถาม แบบสอบถามประกอบด้ วย 4 ตอน ตอนที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 จิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัดตัวแปรสังเกตได้ 4
ตัวแปร ตอนที่ 3 ความเชื่อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัดตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร และตอนที่ 4
การให้ คณ
ุ ค่าทรัพยากรธรรมชาติ วัดตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร ตอนที่ 2 ถึง 4 เป็ นมาตรส่วนประมาณค่าของ
Likert 5 ระดับ ตัว แปรสัง เกตได้ แ ต่ล ะตัว วัดจากคาถาม 4-5 คาถาม แบบสอบถามผ่ า นการตรวจทานจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็ นอาจารย์จากภาควิชาอนุรักษ์ วิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน
อาจารย์ด้านสิ่งแวดล้ อมศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 คน และนักวิชาการจาก
อพ.สธ. 1 คน แหล่งข้ อมูลระดับโรงเรี ยน ได้ แก่ แบบประเมินสถานศึกษาซึ่งอพ.สธ.ได้ พฒ
ั นาขึ น้ และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ระดับการศึกษาขัน้ พื ้นฐานของสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในตัวชี ้วัดที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 7 ครอบคลุมคุณภาพผู้เรี ยนด้ านสุขภาพกาย
และสุ ข ภาพจิ ต ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ า นการใฝ่ รู้ แ ละเรี ยนรู้ ต่อเนื่ อง ด้ า นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้ า น
ประสิทธิ ผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ และด้ านประสิทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา
ผู้วิ จยั จัดการข้ อมูล และเตรี ยมไฟล์ วิเ คราะห์ข้ อมูล ในโปรแกรม SPSS แปลงไฟล์ ใ ห้ อ ยู่รูปแบบ csv
เพื่อให้ โปรแกรม Mplus สามารถอ่านได้ เขี ยนคาสั่งเพื่อทดสอบโมเดลการวัด เมื่อโมเดลการวัดมีความตรงเชิง
โครงสร้ างแบบลู่เข้ าและจาแนก จึงทดสอบโมเดลสมมติฐาน โดยเขียนคาสั่งเพื่อทดสอบโมเดลสมมติฐาน ระบุ
ค่าสถิติบรรยาย (ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ )ดัชนีการปรับโมเดลในรายงานผล และ
ดาเนินการปรับโมเดลแต่น้อ ยจานวน 2 ครั ง้ ให้ ค่าความคลาดเคลื่ อ นระหว่า งตัว แปรสังเกตได้ ใ นโครงสร้ า ง
เดียวกันสัมพันธ์ กนั ได้ การทดสอบโมเดลใช้ โปรแกรม Mplus 8.0 (Muthén & Muthén, 2017)

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น
ตัวแปรสังเกตได้ ในระดับนักเรี ยนและระดับโรงเรี ยนมีคา่ สถิติบรรยายดังแสดงในตารางที่ 1 และสามารถ
ตีความหมายได้ ดงั นี ้ ในระดับนักเรี ยน ความตังใจในการเคลื
้
่อนไหวทางสิ่งแวดล้ อม (EA) อยูใ่ นระดับมาก ความ
ตังในการเป็
้
นนักสิ่ ง แวดล้ อ มภาคพลเมื อง (EC) อยู่ในระดับ มาก ความตังใจในการสนั
้
บสนุนนโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้ อม (PS) อยูใ่ นระดับ ความตังใจในการมี
้
วิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้ อม (PB) อยูใ่ นระดับมากที่สุด การตระหนัก
ถึงผลของการกระทาของตนเองต่อสิ่งแวดล้ อม (AC) อยูใ่ นระดับมาก ความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาของ
ตนเองต่อสิ่งแวดล้ อม (AR) อยูใ่ นระดับมากที่สุด การให้ คณ
ุ ค่าต่อเอกบุคคล (EV) อยูใ่ นระดับมาก การให้ คณ
ุ ค่า
ต่อสังคม (SV) อยู่ในระดับมากที่สุด การให้ คณ
ุ ค่าตามธรรมชาติ (BV) อยูใ่ นระดับมาก ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
166

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

จัดการงานสวนพฤกษศาสตร์ (ADM_GEP) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 206 คะแนนจากคะแนนเต็ม 250 คะแนน ผลการ
ประเมิ นภายนอกสถานศึกษารอบสามของ สมศ. ด้ านคุณภาพผู้ เรี ยน ในเรื่ อง สุข ภาพกายและสุข ภาพจิ ต
(HEALTH) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 9.4 คะแนน เรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรม (MORAL) เท่ากับ 9.36 คะแนน เรื่ องความใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน (MOTIV) เท่ากับ 9.13 คะแนน ซึ่งคุณภาพผู้เรี ยนสามเรื่ องนี ้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน เรื่ องสัมฤทธิ์ ผล
ทางการเรี ยน (ACHIEVE) เท่ากับ 9.66 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ด้ านประสิทธิ ผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ (Constr) เท่ากับ 8.52 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และด้ านประสิทธิ ภาพการบริ หารจัดการ
สถานศึกษา (ADM_GEN) เท่ากับ 4.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
Table 1 Descriptive statistics of within and between-level observed variables
Variables

# of items Means

Min

SE

Max

Skewness Kurtosis

Within-level
EA

5

3.818

0.716

1

5

-0.673

0.57

EC

7

3.883

0.620

1

5

-0.615

0.646

PS

5

4.198

0.647

1

5

-0.854

0.837

PB

5

4.229

0.574

1

5

-0.965

1.563

EV

4

3.814

0.702

1

5

-0.671

0.948

SV

4

4.33

0.572

1

5

-1.014

1.803

BV

4

4.094

0.677

1

5

-0.851

1.214

AC

4

4.124

0.559

1

5

-0.644

0.982

AR

4

4.344

0.526

1

5

-0.941

1.509

205.584

19.470

165

235

-0.361

-1.147

Between level
ADM_GEP 7
HEALTH

2

9.405

0.873

3.63

9.93

-5.602

33.845

MORAL

3

9.356

0.831

3.83

9.90

-5.708

34.773

MOTIV

2

9.133

0.745

4.85

10.00

-3.616

18.372

ACHIEVE

8

9.655

2.649

3.63

16.13

0.637

0.293

CONSTR

2

8.523

1.017

3.62

10.00

-1.89

8.223

ADM_GEN 4

4.8

0.255

3.80

5.00

-1.883

3.692
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ผลการทดสอบโมเดลการวัด
ผลการวิเคราะห์ความตรงโมเดลการวัดพบว่า ตัวแปรแฝงมีความตรงแบบลู่เข้ าผ่านเกณฑ์ทกุ ตัว คือมีคา่
น ้าหนักตัวแปรสังเกตได้ มากกว่า 0.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p < 0.001) ยกเว้ นตัวแปรความเชื่อ (VL) ซึง่ ตัว
แปรสังเกตได้ NEP มีคา่ น ้าหนักเพียง 0.18 จึงได้ ตดั ออกจากโมเดล ตัวแปรแฝงทุกตัวมีคา่ AVE มากกว่า 0.5 และ
ค่าเชื่อมัน่ ของโครงสร้ างมากกว่า 0.7 (ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามพบว่า ตัวแปรแฝงทังสามยั
้
งผ่านเกณฑ์ความตรง
เชิงจาแนกเนื่องด้ วยรากที่สองของ AVE ของตัวแปรแฝงบางตัวในแนวเส้ นทแยงมุมมีคา่ น้ อยกว่าค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ ระหว่า งตัวแปรแฝงนันกั
้ บตัวแปรแฝงตัวอื่ น (Fornell & Larcker, 1981) (ตารางที่ 3) ซึ่ง สามารถ
ยอมรับและอธิ บายได้ ตามทฤษฎี VBN เพราะตัวแปรทังสามเป็
้
นตัวแปรที่ใกล้ และเกิดขึ ้นต่อเนื่องกัน
Table 2 The convergent validity of measurement models in GEP project (Standardization)
Paths
Estimate S.E.
P-Value AVE (>0.5) CR (>0.7)
VL by
EV
0.522
0.02
0.000
0.558
0.784
SV
0.878
0.023
0.000
BV
0.707
0.025
0.000
BL by
AC
0.572
0.018
0.000
0.447
0.614
AR
0.753
0.018
0.000
MO by
EA
0.596
0.017
0.000
0.498
0.797
EC
0.715
0.015
0.000
PS
0.732
0.018
0.000
PB
0.768
0.016
0.000
Fit indices: (χ2 /df = 5.61, RMSEA=0.04, CFI, 0.99, TLI = 0.98, SRMR = 0.02
Table 3 The discriminant validity of measurement models in GEP project (Standardization)
VL
VL
BL
MO

BL
0.746
0.792
0.671

MO
0.668
0.855

0.705

ผลการทดสอบโมเดลสมมติฐาน
จากการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ ภ ายในชันของตั
้
ว แปรสังเกตได้ จิตสานึก ระดับนักเรี ยนมีค่า ระหว่า ง
0.053 – 0.219 ซึ่ง มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่ง เป็ นเกณฑ์ จุดตัดส าหรับการวิ เคราะห์พหุระดับ ของ Hox และ Caas
(2005) โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (χ2 /df = 5.38, RMSEA=0.04, CFI, 0.98, TLI =
0.94, SRMRW = 0.31, SRMRB = 0.07) เป็ นไปตามเกณฑ์ ของ Hu และ Bentler (1999) ในระดับนักเรี ยน พบว่า
การให้ คณ
ุ ค่าต่อสิ่งแวดล้ อมมีอิทธิ พลต่อความเชื่อมีขนาดเท่ากับ 0.769 ความเชื่อมีอิทธิ พลต่อจิตสานึกในการ
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อนุรักษ์ เท่ากับ 0.838 การให้ คุณค่าต่อสิ่ งแวดล้ อมมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อจิตสานึกในการอนุรักษ์ ผ่านความเชื่อ
เท่ากับ 0.644 อิทธิ พลทังหมดข้
้
างต้ นมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.001 ซึง่ ข้ อค้ นพบดังกล่าวสอดคล้ องและ
ยืนยันทฤษฎี VBN ในระดับโรงเรี ยน พบว่า มีเพียงประสิทธิ ผลการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่สามารถอธิ บาย
ความแปรปรวนของจิตสานึกระหว่างโรงเรี ยนได้ มีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.488 (p <0.05) อิทธิ พลของตัวแปร
ดังกล่า วสามารถอธิ บายความแปรปรวนจิตสานึกอนุรั กษ์ ทรัพยากรธรรมชาติภายในและระหว่างนักเรี ยนได้
เท่ากับร้ อยละ 59 และ 27 ตามลาดับ (R2W = 0.59; R2B = 0.27) ตามรายละเอียดในตารางที่ 4
Table 4 the MSEM of moral obligation in GEP project (Standardization).
Paths
Within Level
MOW on BL
BL on VL
VL to MOW via BL
EC with EA
EC with PS

Est

S.E.

P-Val.

0.769
0.838
0.644
0.396
0.229

0.031
0.062
0.054
0.028
0.026

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

R2W for MOW

0.591 0.048

0.000

Paths
Between Level
MOB on ADM_GEP
MOB on HEALTH
MOB on MORAL
MOB on MOTIV
MOB on ACHIEVE
MOB on CONSTR
MOB on ADM
R2B for MOB

Est

S.E.

P-Val.

0.025
-0.556
0.052
-0.257
-0.103
0.488
0.019
0.275

0.138
0.342
0.39
0.226
0.174
0.232
0.17
0.095

0.855
0.105
0.894
0.255
0.554
0.035
0.912
0.000

ข้ อสรุปและวิจารณ์
จากผลการวิจยั ข้ างต้ น กระบวนการสร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ภายใต้ งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน
โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซงึ่ ให้
ความสาคัญกับเข้ าถึง สัมผัส ชื่นชมความงดงาม ความอัศจรรย์ขอพืชในท้ องถิ่น เรี ยนรู้อย่างลึกซึ ้ง เพื่อพิเคราะห์
และค้ นพบศักยภาพ จนมองเห็นคุณค่า เกิดความเชื่อในการอนุรักษ์ อันจะนาพาสู่ลงมื ออนุรักษ์ อ ย่างยัง่ ยื น
ร่วมกับชุมชน ได้ รับการทดสอบยืนยันจากข้ อมูลเชิงประจักษ์ ในงานวิจยั นี ้และสอดคล้ องกับทฤษฎีการให้ คณ
ุ ค่า
ความเชื่อและบรรทัดฐานของ Stern (2000) สิ่งที่นา่ สนใจอีกประการคือตัวทานายความแปรปรวนจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ ระดับโรงเรี ยนซึ่งพบว่ามีเพียงกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นส าคัญเท่านันที
้ ่มีอิทธิ พลและมี
อิทธิ พลมาก ดังนันหากโรงเรี
้
ยนใด มีครู และผู้บริ หารที่ให้ ความสาคัญและจัดการเรี ยนการสอนที่ยดึ ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเองจะแนวโน้ มในการส่งเสริ มและสร้ างความเข้ มแข็ง ในการดาเนินการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนให้ มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
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การสำรวจความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
A Survey on the Environment Awareness in Grade 6 Students
in Suphanburi Primary Educational Service Area Office 3
ชลธิรา ชาวบ้านกร่าง1* ศศิเทพ ปิติพรเทพิน1 และปราโมทย์ ชำนาญปืน2
Chonthira Chaobankrang1*, Sasithep Pitiporntapin1 and Pramote Chumnanpuen2

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความตระหนักและปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม
ของนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6 จำนวน 107 คน เป็น ชาย 54 คนและหญิง 53 คน โดยเก็บ ข้อ มูล จาก 1)
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม 2)แบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ เจตคติ
และพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน และ 3)แบบบันทึกการสัมภาษณ์รายบุคคล มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แล้วนำมาจัดกลุ่มระดับความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมในระดับ
ต่ำมากถึงสูงมาก 5 ระดับ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณ ภาพด้วยการจัดกลุ่มคำตอบตามหัวข้อ ยกตัวอย่างบท
สัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่าความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนอยู่ในระดับสูง โดยด้านการรับรู้และด้าน
เจตคติท างสิ่งแวดล้อ มอยู่ในระดับ สูง ส่วนด้านพฤติก รรมทางสิ่งแวดล้อ มอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยความ
ตระหนัก ทางสิ่งแวดล้อ มของผู้เรีย นนั้น มีค วามแตกต่างกัน ในทุก ปัจ จัย ทั้ง เพศ อายุ รายได้ข องครอบครัว
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ด้วย ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และเชื้อชาติ ซึ่งพบว่าไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate environmental awareness and the factors
which affect the level of awareness. The population of the present study consisted of 107 grade 6
students of primary school, 54 males and 53 females. The data was gathered by 1)The closed-ended
questionnaire about the personal factors of the learners, 2)The questionnaire to measure the
acknowledgement, attitude, and behavior about the awareness of the importance of the environment
and 3) a personal interview survey which analyzed the quantitative data with frequency distributions,
average, and percentage, and also analyzing the qualitative data. The result showed that the
students had high level of environmental information moreover there were three aspects divided into
environmental awareness, attitude and behavior. the learners had high level of environmental
awareness and attitude However they had a moderate level of behavior. The research also found
there were different factors on environmental awareness of correspondents, their gender, family
income, race, guardians whom they live with and the education level of their parents which was not
statistically significant.
Keyword : Environmental Awareness, Primary School
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คำนำ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์อย่างมาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายประเภท
เมื่อเวลาผ่านไป การเริ่มใช้แผนพัฒ นาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเร่งรัด
พัฒ นาประเทศไปสู่ความเจริญ เติบโตในหลายด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศถูกนำมาใช้ โดยขาดการจัด การดูแ ลอย่างเหมาะสมและถูก ต้อ ง
ตามหลัก วิช าการ ประกอบกับ มนุษ ย์เองมีค วามต้อ งการในการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติในปริม าณที่ม ากขึ้น
อัน เนื่อ งมาจากการเพิ่ม ขึ้น ของจำนวนประชากรในประเทศ (วาสนา ศิริมงคล, 2556) การตอบสนองความ
ต้องการของมนุษ ย์ส่งผลให้ป ัจจุบ ัน ประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่น อีกหลายประเทศกำลังเผชิญ ปัญ หาทาง
สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง กล่าวคือปัญหาการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพกำลังแผ่
ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
รู้เ ท่า ไม่ถ ึง การณ ์ อีก ทั้ง มีก ารแก่ง แย่ง แข่ง ขัน กัน ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติอ ย่า งฟุ่ม เฟือ ย ในขณ ะที่
ทรัพยากรธรรมชาติยังคงมีอยู่อย่างจำกัด (ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์, 2553)
ประเทศไทยเองก็มีนโยบายในการสนับสนุนการศึกษาและการให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมมา
โดยตลอด ตั้งแต่สมัยอดีต ดังจะเห็นได้จากการเริ่มมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา เร่งรัด จัด การศึก ษา และ
ประชาสัม พัน ธ์เรื่อ งสิ่ง แวดล้อ มแก่น ัก เรีย น นัก ศึก ษา และประชาชนทั่ว ไปอยู่เสมอ ดังที่พระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 2533 มาตรา 23 ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จะต้องเน้น ความ สำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรีย นรู้แ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ล ะระดับ การศึก ษาในเรื่อ งของความรู้เกี่ย วกับ ตนเอง และ
ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึง ความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบำรุงรักษาและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ มอย่า งสมดุล ยั่ง ยืน นอกจากนี้ จากหลัก สูต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 นั้น ได้ระบุมาตรฐานการศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ในสาระที่ 2 ชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
เมื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเด็กในวัยนี้นั้น องค์การอนามัยโลก (World Health Organization :
WHO) พบว่า ครอบครัว ความคิดและเศรษฐกิจส่งผลต่อผู้เลี้ยงดู และส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมเด็ก นอกจากนี้ยัง
พบอีกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวนั้น มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กอีกด้วย ส่วนในด้านโรงเรียนนั้น
เป็นสถาบันที่สำคัญและใหญ่ที่สุดที่มีอิทธิพลต่อเด็ก และเป็นพื้นฐานขั้นแรกในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านโครงสร้างและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม นอกจากนี้ WHO ยังระบุอีกด้วยว่า ในช่วงวัยรุ่นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และด้านอารมณ์จิตใจ ส่งไปถึงการคิดและสติปัญ ญา ซึ่งสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อวัยรุ่นคือวัฒ นธรรมและสังคม
บรรทัดฐานทางสังคม ความสัมพันธ์และความคาดหวังในชีวิต (World Health Organization, 2017) โดยกลุ่ม
เยาวชนเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตข้างหน้ามากกว่าบุคคลในกลุ่มอื่นของ
สังคมหากตัวเยาวชนเองซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มีความตระหนัก ถึงปัญ หาสิ่งแวดล้อ มและเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามากขึ้น ย่อมส่งผลให้การจัดการสิ่งแวดล้อมในระยะยาวของประเทศประสบผลสำเร็จ
มากยิ่งขึ้นด้วย (โสมสกาว เพชรรานนท์, อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม และ ประกาย ธีระวัฒนากุล, 2545) โดยเยาวชน
เหล่านี้จะต้องมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดอนาคตของตนเองได้ และมีบทบาทที่เข้มแข็ง
อย่า งแข็ง ขัน ในการคุ้ม ครองสิ่ง แวดล้อ ม รวมถึง การเข้า มามีส ่ว นร่ว มเพื่อ การตัด สิน ใจและพัฒ นาในด้า น
สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น (Daniel, 1993)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมนั้น ทางด้านเจตคติทางสิ่งแวดล้อมใน
หลายช่วงอายุท ั้ง นักเรียนชั้น มัธยมศึกษา นักศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี นักท่องเที่ยว หรือผู้ป ระกอบการนั้น มี
เจตคติทางสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูง แต่มีพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างออกไปคือในระดับปานกลาง โดย
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พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมนั้นอาจเกิดขึ้นได้หลายปัจจัย ทั้งนี้ยังพบอีกด้วยว่าในวัยเด็ก
จนถึงวัยรุ่นนั้นมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เชื่อมโยงมาจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและค่านิยมของสังคม
และวัฒ นธรรมที่นักเรียนอาศัยอยู่ (จีระวรรณ เกษสิงห์,2558; บรรชร กล้าหาญ และ รุ่งทิพย์ กล้าหาญ,2545;
วาสนา ศิร ิม งคล,2556; สลักจิต พุกจรูญ และ พลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ,2553; หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์,2545; Judith,
Nicole and Aaron,2006; Xinyin and Doran, 2008)
ผู้วิจัยได้มีโอกาสสอนนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ซึ่งเป็นเขตที่มีป่าไม้
ค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันป่าไม้ในเขตป่าสงวนของจังหวัดสุพรรณบุรีได้ถูกประชาชนบุกรุกเพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ทำกิน มากขึ้น ทำให้พ ื้น ที่ป ่าลดลงไปอย่างมาก (องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด สุพ รรณบุรี, 2558) ผู้วิจัย จึงเห็น
ความสำคัญในการสำรวจความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
โดยมุ่งเน้นเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ด้ว ยเหตุน ี้ ผู้ว ิจ ัย ในฐานะครูผ ู้ส อนในรายวิช าวิท ยาศาสตร์ ระดับ ชั้น ประถมศึก ษาในเขตจัง หวัด
สุพ รรณบุร ี จึง ต้อ งการสำรวจความตระหนัก ทางสิ่ง แวดล้อ มในด้า นการรับ รู้ท างสิ่ง แวดล้อ ม เจตคติท าง
สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6 ในจัง หวัด สุพ รรณบุร ี ซึ่ง ผลการวิจ ัย ที่ไ ด้จ ะนำไปสู่ก ารพัฒ นาความตระหนัก ทาง
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ
กลุ่มที่ศึกษา

กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 107
คน เป็นชาย 54 คน และหญิง 53 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 214 คน จากทั้งหมด 13 โรงเรียน โดยการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย คือร้อยละ 50 ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับขั้นตอนดังนี้
1. จัด ทำแบบสอบถามเพื่อ วัด ความตระหนัก ถึง ความสำคัญ ด้า นสิ่ง แวดล้อ มของผู้เ รีย น ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1)รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความตระหนักทาง
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษา เอกสาร หนังสือ งานวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศึกษาศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 2)กำหนดโครงสร้างของแบบสอบถามในด้านการรับรู้ทางสิ่งแวดล้อม เจตคติทางสิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม 3)ดำเนินการสร้างข้อคำถามซึ่งประกอบด้วยด้านองค์ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม และเจตคติ
ทางสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมโครงสร้างและองค์ประกอบ ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม มีล ัก ษณะเป็น มาตรา
ส่ว นประเมิน ค่า 5 ระดับ ประกอบด้ว ย เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง เห็น ด้ว ย ไม่แ น่ใ จ ไม่เ ห็น ด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง จากนั้นทำการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยข้อคำถามที่นำมาใช้นั้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
0.67 ถึง 1.00 แล้วจึงนำไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ม ตัวอย่างที่ม ีล ัก ษณะ คล้ายคลึงกัน กับ กลุ่ม ตัวอย่างในโรงเรีย น
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
2. จัด ทำแบบบัน ทึก การสัม ภาษณ์ เพื่อ เก็บ ข้อ มูล เชิงลึก ของกลุ่ม ตัว อย่า งแบบเปิด กว้า งไม่จ ำกัด
คำตอบเพื่อจับประเด็นและนำมาตีความหมายและเพื่อวัดความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรีย น ชั้น ประถมศึก ษาปีท ี่ 6 ในจังหวัด สุพ รรณบุรี ซึ่งมีข ั้น ตอนดังนี้ 1)รวบรวมข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ ความ
ตระหนักทางสิ่งแวดล้อม จากการศึกษา เอกสาร หนังสือ งานวิจัย ผู้ทรงคุณ วุฒ ิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศึกษาศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านประถมศึกษา และอาจารย์
ที่ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์ 2)กำหนดโครงสร้า งของแบบสอบถามในด้า นการรับ รู้ท างสิ่ง แวดล้อ ม เจตคติท าง
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สิ่งแวดล้อ ม และพฤติก รรมทางสิ่งแวดล้อ ม 3)ดำเนินการสร้างข้อคำถามซึ่งประกอบด้วยด้านองค์ความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม และเจตคติทางสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุมโครงสร้างและองค์ประกอบความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม
จากนั้นทำการหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยข้อคำถามที่นำมาใช้นั้นมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67
ถึง 1.00 แล้ว จึง นำไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่ม ีล ัก ษณะคล้า ยคลึง กัน กับ กลุ่ม ตัว อย่า งในโรงเรีย น
ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ก่อนนำการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้มีการอธิบายถึงจุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลและขอความร่วมมือกับผู้เรียนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง
ผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทำแบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติในด้านการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนซึ่งเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบ ชนิดปลายปิดก่อน ทั้งนี้มีผู้เรียนที่ไม่สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อคำถามได้เอง จึงได้มีการอ่าน
และอธิบายข้อคำถามให้กับผู้เรียนฟังทุกข้อเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้เรียนที่ทำแบบสอบถาม ซึ่ง
ได้ทั้งหมด 107 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับเจตคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียน โดยในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียนแต่เพียงผู้
เดียว และได้มีการจดบันทึกข้อมูลการให้สัมภาษณ์ข องผู้เรีย น รวมถึงการบัน ทึก เสีย งในการสัม ภาษณ์ด ้ว ย
ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ภาคปลายของปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา แสดงค่าแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า P value สำหรับอธิบายปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ เจตคติ และพฤติกรรมในด้านการ
ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ซึ่งมีการแปลผลคะแนนความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 5
ระดับ คือ การรับรู้ เจตคติและพฤติกรรมถึงความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำที่สุด ระดับต่ำ ระดับปาน
กลาง ระดับสูง และระดับสูงที่สุด และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ แล้วจัดกลุ่มคำตอบ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ซึ่งมีความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละด้าน โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้นมีระดับน้อยที่สุด คือ ระดับปาน
กลาง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนด้านเจตคติทางสิ่งแวดล้อมและด้านการรับรู้ทาสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับสูง
Table 1 Environmental awareness of grade 6 students
Environmental Awareness
score
Environmental Awareness
3.76
Environmental Attitude
3.79
Environmental Behavior
3.39
Total
3.65
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จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง ซึ่งมีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันในแต่ละด้าน โดยพบว่า ด้านพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อม
นั้นมีระดับน้อยที่สุด คือ ระดับปานกลาง ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนด้านเจตคติทางสิ่งแวดล้อม
และด้านการรับรู้ทางสิ่งแวดล้อม ในระดับสูง เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดที่พบในการสำรวจแล้ว พบว่า ผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีความตระหนักทาง
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จากการศึกษาเห็นได้ว่าผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ลงลึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาก
เท่าผู้ใหญ่หรือนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาแต่จำนวนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความ
ตระหนักทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Atkin (1973) ที่กล่าวว่า ความตระหนักนั้นไม่เน้นที่
ลักษณะของสิ่งเร้า และไม่จำเป็นต้องเน้นประสบการณ์ แต่ความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้ามาเร้าให้เกิด
ความตระหนักขึ้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของโสมสกาว เพชรานนท์ และคณะ (2545) ที่ได้ทำการศึกษา
ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern Scale : ECS) ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี และพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผู้วิจัยยังสามารถอธิบายการเกิดความตระหนัก
ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 จากคำกล่าวของอินทอง สังขา (2542) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ความตระหนักเป็นการรู้ประจักษ์และ
ชัดเจน รวมถึงมีสำนึกและหาเหตุผลในพฤติกรรมที่ได้กระทำลงไป ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการประเมินค่าในเรื่อง
ของการเห็นความสำคัญอันเป็นสิ่งที่ได้มาจากทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิดเห็น และความสนใจ สิ่ง
เหล่านี้จะแสดงออกให้เห็นถึงความสำนึก ความคิดเห็นหรือการรับรู้ต่อความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดย
แสดงออกด้วยการพูดหรือการเขียน ซึ่งจะอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมมาเป็นสิ่งที่ช่วย
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความตระหนักขึ้น เพื่อต้องการให้
เกิดความอยู่รอดของสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปนั่นเอง ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่าชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นั้น
แสดงให้นักเรียนเห็นถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน แต่นักเรียนกลับมีความตระหนักถึงความสำคัญ
ของสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเลือกทำลายสิ่งแวดล้อมตามบุคคลในชุมชน ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวคิดของ โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ (2545) ที่กล่าวไว้ว่า หากระบบของสังคมไม่ดีจะทำให้เกิดการแสดงออกโดยธรรมชาติของมนุษย์
จะเป็นแง่ร้าย นั่นหมายถึงหากสังคมหรือคนในชุมชนไม่มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม นักเรียนในชุมชนก็จะไม่
ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมตามไปด้วย ซึ่งจากผลวิจัยพบว่านักเรียนมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมแม้จะมีการ
ทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ จีระวรรณ เกษสิงห์ (2558) ที่ได้ทำการศึกษาเจตคติและ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ โดยตรวจสอบระดับของเจตคติและพฤติกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าแม้จะมีพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง แต่เจตคติ
ของพวกเขาโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง งานวิจัยนี้ยังพบว่าเจตคติของนิสิตครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิต
นอกจากนี้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 3 มีความตระหนักด้านเจตคติทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุดที่ระดับคะแนน 3.79 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง รองลงมาคือ
ด้านการรับ รู้ท างสิ่งแวดล้อ ม มีค ะแนนที่ 3.76 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ ที่ส ูงเช่น กัน และมีค วามตระหนัก ด้าน
พฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้นมีระดับคะแนนน้อยที่สุดคือที่ 3.39 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่า ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีการเรียนรู้
และมีประสบการณ์ที่เป็นไปตามองค์ประกอบสำคัญ ที่ก ่อ ให้เ กิด ความตระหนัก มีด ้ว ยกัน 3 ประการ ของ
Breckler and Greenwald (1986) อัน ประกอบไปด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) เป็น
ความรู้ค วามเข้า ใจที่เริ่ม ต้น จากระดับ ง่า ยและมีก ารพัฒ นาเพิ่ม มากขึ้น ตามลำดับ 2) อารมณ์ค วามรู้ส ึก
175
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(Affective Component) เป็น ความรู้ส ึก ด้านทัศ นคติ และค่านิย มในเรื่อ งของความตระหนัก ว่า ชอบหรือ ไม่
ชอบ ดีห รือ ไม่ด ี สิ่ง เหล่า นี้เป็น องค์ป ระกอบในการประเมิน สิ่ง เร้า ต่า งๆ และ 3) พฤติก รรม (Behavioral
Component) เป็นการแสดงออกของบุคคลและสังคมทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทางที่มีต่อสิ่งเร้า รวมถึงแนวโน้มที่
บุคคลจะกระทำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 นั้นได้ทำการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ประกอบด้วยปัจจัยด้านเพศของผู้เรียน อายุของผู้เรียน รายได้ของ
ครอบครัวของผู้เรียน ผู้ปกครองที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย การศึกษาของผู้ปกครองที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วย และ เชื้อ
ชาติของผู้เรียน ซึ่งได้ผลดังตารางที่ 2
Table 2 Student Factors on Environmental Awareness
Factors
Average of Environmental Awareness
Gender
36.80
Age
36.39
Family income
36.99
Parents living together
36.34
Education of parents
36.87
Race
36.19

SD
2.58
2.10
3.95
2.12
2.78
2.26

P value
0.50
0.96
0.38
0.84
0.29
0.72

ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นั้น เพศชายนั้นมีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมมากกว่า
เพศหญิง แต่แ ตกต่า งกัน อย่า งไม่ม ีน ัย สำคัญ ทางสถิต ิ สอดคล้อ งกับ คำกล่า วของ สลักจิต พุกจรูญ และ
พลกฤษณ์ คุ้มกล่ำ (2553) ที่ได้ทำการศึกษาความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่าระดับความตระหนักต่อปัญหาด้านแวดล้อมของนักศึกษาเพศชายและหญิงไม่
แตกต่างกัน ด้านอายุของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ 11 ปี มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด ส่วนผู้เรียนที่มีอายุ 13
ปี มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนที่มีอายุ 11 ปี ยังอยู่ในวัยที่ให้ความสนใจ
กับเรื่อ งที่เรีย นรู้ มากกว่า โดยสนใจในสิ่งที่ค รูส อนและแนะนำมากกว่า ด้านรายได้ค รอบครัวของผู้เรีย นนั้น
ครอบครัวของผู้เรียนที่มีรายได้ที่มากกว่า 30,000 บาทนั้น มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และด้าน
ผู้ปกครองที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ด้วยนั้น ผู้เรียนที่อาศัยอยู่กับพ่อ-แม่มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้เรียนที่
อาศัยอยู่กับญาติ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการอาศัยอยู่กับครอบครัวทำให้ผ ู้เรีย นได้ใช้เวลาในการพูด คุย เรื่อ ง
สิ่งแวดล้อมมากกว่า มีการเอาใจใส่และให้การรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าการพักอาศัยอยู่กับญาติ รวมถึง
การรับรู้และมีพฤติกรรมเลียนแบบผู้เป็นบิดามารดาได้มากกว่านั่นเอง ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรชร
กล้าหาญ และ รุ่งทิพย์ กล้าหาญ (2545) ได้ทำการศึกษาความตระหนักและพฤติกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต ซึ่งพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับขั้นต้นที่เน้นความรู้
ความจำ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากครอบครัวก่อน ด้าน
การศึกษาของผู้ปกครองของผู้เรียนนั้น การศึกษาของผู้ปกครองของผู้เรียนที่น้อยกว่าระดับประถมศึกษานั้นมี
ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความ
เป็นไปได้ที่นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังและให้ความสนใจในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าเด็กในเมือง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาด้านเชื้อชาติของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนที่มีนั้นมีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดคือเชื้อ
ชาติไทย รองลงมาคือผู้เรียนที่มีเชื้อชาติเชื้อชาติอื่น ซึ่งประกอบด้วยกระเหรี่ย งและลาว โดยในทุก ปัจ จัย ที่ม ี
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ความแตกต่า งกัน นั้น พบว่า มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งไม่ม ีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้ปัจจัยที่แตกต่างกัน ทำให้
การรับรู้ การมีเจตคติ และพฤติกรรมความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นแล้ว โรงเรียนจึงควรมี
การให้ค วามสำคัญ ในการปลูก ฝังให้ผ ู้เรีย นมีค วามตระหนัก ด้า นสิ่ง แวดล้อ มในหลากหลายรูป แบบและ
หลากหลาย จากคำกล่าวของ Judith, Nicole and Aaron (2006) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒ นาของวัยรุ่นใน
บริบทที่เกี่ยวกับสังคม มุ่งเน้นในเรื่องความหลากหลายและรูปแบบความสัมพันธ์ในการพัฒนาของวัยรุ่น โดยใน
ความสัม พัน ธ์ระหว่า งวัย รุ่น กับ พ่อ แม่น ั้น โดยศึก ษาความสัม พัน ธ์ในหลายลัก ษณะ ซึ่งพบว่า วัย รุ่น จะมีก าร
แสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ทั้งเรื่องความเข้มงวดในครอบครัว การหย่าร้าง
ความใกล้ชิดและความอบอุ่นในครอบคัว รวมถึงความเครียดทางเศรษฐกิจ ล้วนส่งผลต่อวัยรุ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้
ควรมีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนทราบถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ ดังที่สุ
กาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2548) ได้กล่าวไว้ คือ สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในแง่ขอปัจจัยสี่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพตลอดจนชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนทราบว่า สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลใน
แง่ปัจจัยสี่ เนื่องจากมนุษย์ใช้สิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิต ทั้งในเรื่อง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยา
รักษาโรค รวมทั้งยังนำมาใช้ในการผลิตสิ่งต่างๆ สำหรับอุปโภคบริโภค และอำนวยความสะดวก ตลอดจนการ
ร่วมกำหนดแนวทางการใช้หรือนำปัจจัยสี่มาใช้เพื่อการดำรงชีวิต รวมถึงปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ที่มนุษย์เราจำเป็นที่ต้องให้ความใส่ใจเป็น
อย่างมาก โดยที่ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังที่เกษม จันทร์แก้ว (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องยึดหลักการอนุรักษ์ควบคู่
กันไป เนื่องจากการอนุรักษ์บ ่งบอกถึงการใช้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างรู้คุณ ค่า รู้จักคุณ ค่าเพื่อให้มีใช้ต่อไปใน
อนาคต อีกทั้งหากผู้เรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถทำให้ยังมีสิ่งแวดล้อมให้เราใช้ได้นานหรืออาจมี
การทดแทนขึ้นได้ในบางชนิดและใช้ได้อย่างไม่รู้จักหมด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ทรุด
โทรม หรือร่อยหรอหมดไป หรือเกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อม หรือถ้าเกิดมลพิษขึ้นและภาวะมลพิษที่เกิดขึ้นนั้นยัง
สามารถที่จะน้อยลงได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ยากถ้าหากไม่รู้จักหลักการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้หากผู้เรียน
บิดามารดาของผู้เรียน หรือผู้ปกครองของผู้เรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ จะทำให้ท้องถิ่นของผู้เรียนยังมี
ความเป็นธรรมชาติอยู่อย่างมากที่สุด และก็ย่อมแสดงออกถึงลักษณะนิสัยใจคอ ความสำนึกรัก และความ
สามัค คี ซึ่งยังทำให้เห็น วัฒ นธรรมที่ด ีงามของคนในพ้น ที่ท ้อ งถิ่น นั้น ๆ สามารถเป็น แหล่งศึก ษาเรีย นรู้ให้ก ับ
เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สนใจ อีกทั้งยังสามารถทำให้สภาวะของระบบเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอีก
ด้วย
นอกจากนี้ผ ลการศึก ษาปัจ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ ความตระหนัก ทางสิ่ง แวดล้อ มของนัก เรีย นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของโสมสกาว เพชรานนท์ และคณะ (2545) ที่ได้ทำการศึกษา
ระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของ
จังหวัด ลพบุรีแ ละสระบุรี และพบว่าปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ ระดับ ความตระหนัก ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายได้และ
การศึกษาของผู้ปกครอง ตัวผู้ปกครองเอง รวมถึงยังไม่สอดคล้องกับวาสนา ศิริม งคล (2556) ที่ได้ท ำการศึก ษา
ความตระหนัก เกี่ย วกับ ปัญ หาสิ่ง แวดล้อ มของผู้ป ระกอบการอุต สาหกรรมเซรามิก จังหวัด ลำปาง เมื่อ
ทำการศึก ษาปัจ จัย ที่ม ีผ ลต่อ ความตระหนัก เกี่ย วกับ ปัญ หามลพิษ สิ่งแวดล้อ ม พบว่า อายุ ระดับ การศึกษา
ภูมิลำเนาสถานภาพการประกอบการ ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ รายได้ต่อปีของโรงงาน
อุตสาหกรรม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของหทัยรัตน์
วัฒนพฤกษ์ (2545) ที่ได้ทำการศึกษาความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง และพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ส่วนทำให้ความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติแตกต่างกัน
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สรุปผลและเสนอแนะ

ผู้วิจัยพบว่า ความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของผู้เรียนนั้นอยู่ในระดับสูง และเมื่อแบ่งออก เป็น สามด้า น
คือด้านการรับรู้ทางสิ่งแวดล้อม ด้านเจตคติทางสิ่งแวดล้อม และด้านพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้เรียน
มีความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมด้านการรับรู้ทางสิ่งแวดล้อมและเจตคติทางสิ่งแวดล้อมในระดับสูง และมีความ
ตระหนักด้านพฤติกรรมทางสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยยังพบว่าความตระหนักทางสิ่งแวดล้อมของ
ผู้เรียนนั้นมีความแตกต่างกันในทุกปัจจัยทั้งเพศ อายุ รายได้ข องครอบครัว ผู้ป กครองที่อ าศัย อยู่ด ้วย ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง และเชื้อชาติ แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
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ผลของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่ อการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมของ
นักเรียนที่มีภาวะออทิซมึ ระดับอาการปานกลาง
The Effects of Movement and Rhythmic Activities on Social Interaction
of Students with Moderate Autism
พรต ชีพสมุทร์ 1* ดารณี อุทยั รัตนกิจ2 และปรียา บุญญสิริ3
Prot Cheepsamuth1*, Daranee Utairatanakit2 and Preeya Boonyasiri3

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่อการมีปฏิสมั พันธ์
ทางสังคมของนักเรี ยนที่มีภาวะออทิซึมระดับอาการปานกลาง กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรี ยนที่มีภาวะออทิซมึ ระดับ
อาการปาน จานวน 2 คน เลื อกแบบเจาะจง ผู้วิจยั จัดกิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ จานวน 32 ครัง้ ครัง้ ละ 20
นาที เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ใช้ เครื่ องมือ แบบบันทึกภาคสนามในสังเกตพัฒ นาการการมี ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม
ของนักเรี ยนในด้ านแสดงความสนใจร่ วมด้ วยการมอง การเลี ยนแบบ การปฏิ บตั ิตามข้ อตกลง ผลการศึกษา
พบว่านักเรี ยนทัง้ 2 คนมีพฒ
ั นาการของการมี ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมที่ดีขึน้ อย่างต่อเนื่องและนักเรี ยนสามารถ
กากับพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมได้ ด้วยตนเอง

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the effects of movement and rhythmic activities on
the social interaction of students with moderate autism. Two students with moderate autism were
purposively selected. All students participated in 20 minutes per sessions, four days per week for
eight weeks. The researcher observed the development of students’ social interaction components
which are making eye contact, imitating others’ behaviors, and following directions. Results indicated
that social interaction of two students improved continuously. The students were able to self-directed
their social interaction skills.

Key Words: movement and rhythmic activities, social interaction, moderate autism
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คานา
เด็กออทิสติกเป็ นหนึ่งในความพิการที่ต้องได้ รับการศึกษาที่แตกต่างไปจากเด็ก ทัว่ ไป การจัดการเรี ยน
การสอนต้ องจัดให้ ตรงตามความต้ องการจาเป็ นของเด็ก ความผิดปกติของการสร้ างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นของ
เด็กออทิสติกเป็ นอาการหลักที่สาคัญที่สุดในการวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะออทิซึม (ชาญวิทย์ พรนพดล, 2545)
ความบกพร่ องทางปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมส่งผลให้ เด็กออทิสติกขาดการรับรู้ จนไม่สามารถเรี ยนรู้ จากสิ่งแวดล้ อม
รอบตัว จึง เกิ ดความล่ าช้ า ในการเรี ยนรู้ และทาให้ โอกาสที่เด็ก ออทิส ติก จะได้ รั บข้ อ มูล เข้ า มาสู่ตนเองมี น้ อ ย
(ดุสิต ลิ ขนะพิชิตกุล, 2545:29) สอดคล้ องกับปั ญหาที่ผ้ ูวิจยั ได้ พบเมื่อ เด็กออทิสติกเข้ าสู่ระบบโรงเรี ยน จะไม่
ประสบผลสาเร็ จในการเรี ยน โดยเฉพาะเด็กออทิสติกระดับอาการปานกลาง เนื่องจากชอบแยกตัวอยูห่ ่างจาก
สังคมเพื่ออยู่คนเดียว ไม่สนใจบุคคลหรื อสิ่งแวดล้ อม มีความบกพร่ องทางการสร้ างปฏิ สมั พันธ์ ทางสังคมซึง่ เป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก (Kate, 2005)
วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก ออทิ ส ติ ก สร้ างปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม คื อ กา รสอนทัก ษะที่
เฉพาะเจาะจงในการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม ซึ่งทาได้ โดยการจัดสภาพแวดล้ อมที่ส นับสนุนให้ เกิดการมี
ปฏิ สัมพันธ์ กบั บุคคลและสิ่ งแวดล้ อม การกระตุ้นพัฒ นาการโดยครู เป็ นผู้ช่วยเหลื อเด็กให้ เกิดพฤติกรรมการมี
ปฏิ สัมพันธ์ รวมทังการตรวจสอบพั
้
ฒ นาการของเด็กออทิสติ กโดยการประเมิ นอย่างต่อเนื่องเพื่อหาปั จ จัยที่
ส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาการในสร้ างปฏิสมั พันธ์ทางสังคมของเด็กออทิสติก (McConnell, 2002) กิจกรรมส่งเสริ ม
การสร้ างปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมสามารถทาได้ โดยการร่วมกิจกรรมที่มีปฏิ สมั พันธ์ กบั ผู้อื่นหลากหลายรู ปแบบ เช่น
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมการออกกาลังกาย เป็ นต้ น
กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ เป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่ส่งเสริ มให้ เด็กได้ มีปฏิ สัมพันธ์ กบั ผู้สอนและผู้เรี ยน
ด้ ว ยกัน เป็ นกิ จกรรมแบบมี ส่ ว นร่ วม เพื่อให้ เด็ กมี ปฏิ สัมพัน ธ์ ต่อ กัน (กุล ยา ตันติ ผ ลาชีว ะ, 2551: 117) เมื่ อ
พิจารณาถึงตัวเด็กออทิสติกที่ยงั ขาดทักษะการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม ที่ใช้ ทกั ษะในการทางานที่ซบั ซ้ อน ดังนัน้
กิจกรรมในกลุ่มที่มีจานวนไม่มากจะทาให้ เด็กออทิส ติกทาได้ ดี และยังส่งเสริ มการรับรู้ สิ่งแวดล้ อ มรอบตัวทัง้
บุคคล สิ่ งของ สถานที่ โดยครู เป็ นผู้ ช่วยเหลื อ ให้ นักเรี ยนได้ แสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เหมาะแก่การเกิ ด
ปฏิ สัมพันธ์ นอกจากนันกิ
้ จกรรมการเคลื่ อนไหวและจังหวะ ประกอบด้ ว ยเสี ยงดนตรี ที่ไม่เน้ นความหมาย และ
สามารถออกแบบให้ ใช้ การเล่นที่มีลกั ษณะซ ้า เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวอย่างซ ้าๆ ไปกับทานองจังหวะง่ายๆ
โดยครู เป็ นต้ นแบบในการทากิจกรรม เป็ นการฝึ กให้ เด็กได้ มองตาม สังเกตผู้อื่น พร้ อมทังเลี
้ ยนแบบและปรับตัว
ตามลักษณะของกิจกรรมในการปฏิบตั ิคาสัง่ คาแนะนาเพื่อดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างประสบความสาเร็ จ ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงสนใจในการนากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาพัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของเด็กออทิสติก

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
เพื่อศึกษาผลของการใช้ กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะต่อการมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนที่มี
ภาวะออทิซมึ ระดับอาการปานกลาง

นิยามศัพท์
ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กออทิสติกแสดงออกในการตอบโต้ และมีปฏิกิริยาต่อกัน
และกันกับบุคคลอื่น 3 ด้ าน ได้ แก่ 1)การแสดงความสนใจร่วมด้ วยการมอง คือ การแสดงพฤติกรรมการมองตาม
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สิ่งที่ผ้ อู ื่นชี ้ชวนให้ ดู 2)การเลียนแบบ คือ การแสดงพฤติกรรมตามแบบภายใต้ กระบวนการที่ถกู เร้ าซึง่ เกิดจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผู้อื่ นและทาตาม และ 3)การปฏิ บัติตามข้ อตกลง คือ การแสดงพฤติกรรมตามข้ อ ตกลง
คาสัง่ คาแนะนาที่มีการกาหนดไว้ ล่วงหน้ า

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษา เป็ นนักเรี ยนที่มีภาวะออทิซมึ ระดับอาการปานกลาง ที่ศกึ ษาอยูใ่ นห้ องกลุ่มพิเศษ โครงการ
ความร่ ว มมื อท างวิ ช าการแล ะทางการวิ จั ย การจั ด การศึ ก ษ าพิ เ ศษ ระหว่ า งโรงเรี ยน ส าธิ ตแห่ ง
ม ห าวิ ท ย า ลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์ แ ล ะ โรงพ ย าบ า ล ยุ ว ป ระ ส าท ไว ท โย ป ถั ม ภ์ โรงเรี ย น ส าธิ ต แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา ภาคต้ น ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 คน ซึง่ ได้ รับการ
ยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้ าร่วมวิจยั ได้ มาจากการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (purposive selection)
นักเรี ยนคนที่ 1 เพศชาย อายุ 11 ปี มีระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ เฉลี่ย มีความบกพร่ องด้ านการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมคือ มีปฏิ สมั พันธ์ กบั ผู้อื่นน้ อย เหม่อลอย มีสมาธิ จดจ่อในการทากิจกรรมน้ อย ชอบพูดและ
เล่นคนเดียว ไม่สามารถมองตามสิ่ งที่ชี ้ชวนหรื อสบตากับผู้พูด เลี ยนแบบพฤติกรรมหรื อการทาตามอย่างในการ
ทากิจกรรมได้ น้อย ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรื อคาแนะนาในการทากิจกรรมต่างๆ
นักเรี ยนคนที่ 2 เพศชาย อายุ 11 ปี มี ระดับสติปัญญาต่ากว่าเกณฑ์ เฉลี่ ย มีความบกพร่องด้ านการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมคือ ไม่สบตากับผู้สนทนา มักจะหลบตา พูดและหัวเราะกับผู้อื่นในเรื่ องที่ตนเองสนใจ มี
สมาธิ ที่ดีในช่วงต้ นของกิจกรรมในระยะสันๆ
้ ไม่สามารถจดจ่อกับกิจกรรมได้ นาน เลียนแบบพฤติกรรมหรื อการทา
ตามอย่างในการทากิจกรรมได้ แต่เลื อกที่จะทาตามใจตนเองโดยไม่ทาตามตัวแบบ นักเรี ยนยอมรับและปฏิ บตั ิ
ตามข้ อตกลงได้ แต่ในบางครัง้ เลือกที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม เมื่อถูกขัดใจในสถานการณ์ต่างๆจะไม่สามารรถควบคุม
อารมณ์ แสดงพฤติกรรมร้ องไห้ และทิ ้งตัวนอนลงพื ้น
เครื่องมือวิจัย
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม
1.1 แผนการสอนกิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ เพื่อสร้ างการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม 3 ด้ านคือ 1)ด้ านการ
แสดงความสนใจร่ ว มด้ ว ยการมอง 2)ด้ า นการเลี ย นแบบ และ 3)ด้ า นการปฏิ บัติ ต ามข้ อตกลง กิ จ กรรม
ประกอบด้ ว ยการให้ นัก เรี ย นเคลื่ อ นไหวส่ ว นต่า งๆของร่ า งกาย การเคลื่ อ นที่ การแสดงท่า ทาง มี ป ฏิ กิ ริย า
ตอบสนองให้ สอดคล้ องกับจังหวะ เสี ยงดนตรี การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทุกแผนการสอนผู้วิจยั ใช้ การ
กระตุ้นเตือนกับการเสริ มแรงอย่างต่อเนื่อง มีทงหมด
ั้
32 แผน แผนละ 20 นาที จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 4 วัน วัน
จันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 8.10 น. – 8.30 น. เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ แสดงดังตารางที่ 1
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Table 1 Movement and rhythmic activities plan
Week
1

Content
Body (1)

2
3
4
5
6
7
8

Body (2)
Body (3)
Nature (1)
Nature (2)
Anmal(1)
Anmal (2)
Anmal (3)

Basic Movement Skill
Non Locomotor Movement
Locomotor Movement
Non Locomotor Movement
Locomotor Movement
Non Locomotor Movement
Locomotor Movement
Manipulative Movement

Social Interaction
Eye contact
Eye contact
Imitating others’ behaviors
Eye contact
Imitating others’ behaviors
Following directions

2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ใช้ ในเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพของพฤติกรรมการ
มีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม
2.2 แบบบันทึกภาคสนาม ใช้ ในการเก็บข้ อมูลความถี่ของการเกิด พฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ ทาง
สังคม
เครื่ องมือ ที่ใช้ ในการวิจยั ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ น้ ได้ ผ่ านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ว่า มี
คุณภาพและมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ในการวิจยั พร้ อมทังทดลองใช้
้
กบั นักเรี ยนที่มีภาวะออทิซมึ ที่มีความ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มที่ศกึ ษาก่อนนาไปใช้ จริ ง
วิธีการดาเนินการวิจัย การเก็บข้ อมูลวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น Single – Case Research Design ซึ่งผู้วิจยั มุ่งศึกษาผลของการสร้ างปฏิ สัมพันธ์
ทางสังคมของนักเรี ยนที่มีภ าวะออทิซึมระดับอาการปานกลาง จานวน 2 คน โดยใช้ กิจกรรมเคลื่ อนไหวและ
จังหวะในช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 8.10 น. –
8.30 น. การดาเนินการวิจยั มีลาดับขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้ วิ จัยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ มที่ ศึกษาก่อ นการจัดกิ จกรรมด้ ว ยการสัง เกตพฤติ กรรมการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมโดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อเป็ น baseline ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
2. ผู้วิจยั จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้ กบั กลุ่มที่ศกึ ษาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลา 8 สัปดาห์
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ขัน้ นา ผู้วิ จยั กล่ าวทักทายหรื อ ร้ อ งเพลงประกอบท่าทางในการสวัสดี ผู้ วิจัย สนทนากับนักเรี ยนถึง
กิจกรรม อุปกรณ์และข้ อตกลงในการทากิจกรรมทุกครัง้ ผู้วิจยั ทากิจกรรมการเคลื่ อนไหวอยูก่ บั ที่ ให้ นกั เรี ยน
ขยับอวัยวะเฉพาะส่วนที่ผ้ วู ิจยั กาหนดให้ ตรงตามกับจังหวะเสียงดนตรี ซึง่ ผู้วิจยั ต้ องการประเมินลักษณะอาการ
ของนักเรี ยนในแต่ละครัง้ ที่เริ่ มทากิจกรรมเพื่อ ปรับพฤติกรรมของนักเรี ยนให้ พร้ อมในการเข้ าร่ วมกิจกรรม โดย
เลื อกใช้ จงั หวะให้ เหมาะสมดังนี ถ้ ้ า นักเรี ยนมี ลักษณะอาการตื่นเต้ น อยู่ไม่นิ่ง ผู้ วิจัยต้ องใช้ จังหวะที่เร็ ว ตาม
ลักษณะที่นกั เรี ยนเป็ นอยูก่ อ่ นแล้ วค่อยๆลดจังหวะในการทากิจกรรมให้ ช้าลง หรื อ ถ้ านักเรี ยนมีลักษณะอาการ
เฉื่ อยชา นิ่งเฉย ผู้ วิจยั ต้ องใช้ จงั หวะที่ช้า ตามลักษณะที่ นกั เรี ยนเป็ นอยู่ก่อนแล้ วค่อ ยๆเพิ่มจัง หวะในการท า
กิจกรรมให้ เร็ วขึ ้น
ขัน้ สอน ผู้วิจัยสอนการทากิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะโดยวิธีการแนะนาวิ ธีก ารเคลื่ อนไหวตาม
ลักษณะของกิจกรรมดังนี ้ 1)ผู้วิจยั อธิ บายขันตอนการท
้
ากิจกรรม 2)ผู้วิจยั สาธิ ตให้ นกั เรี ยนได้ สงั เกต 3)ผู้วิจยั ร่วม
ปฏิบตั ิกบั นักเรี ยนเพื่อเป็ นแบบอย่าง 4)ผู้วิจยั ให้ นกั เรี ยนทากิจกรรมด้ วยตนเอง ผู้วิจยั ทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
แบบเคลื่อนที่ เริ่ มจากการเคลื่อนที่พื ้นฐานจากง่ายไปยาก การเลือกจังหวะและเสียงดนตรี ให้ เข้ ากับลักษณะการ
เคลื่ อนที่ต้องมีความชัดเจนในการกาหนดให้ เสี ยงจากเครื่ องดนตรี 1 ชนิดประกอบกับการเคลื่ อนที่ 1 ลักษณะ
และเปลี่ยนเสียงเครื่ องดนตรี ประกอบกับการเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนไปให้ แตกต่างกัน ผู้วิจยั ทากิจกรรมการเคลื่อนไหว
ประกอบอุปกรณ์ เริ่ มจากการทากิจกรรมที่มีอุปกรณ์ 1 ชิ ้นในการทากิจกรรมพร้ อ มกันเป็ นกลุ่ ม ผู้ วิจัยจะให้
อุปกรณ์ 1 ชิ ้นต่อ 1 คน เมื่อนักเรี ยนสามารถกากับพฤติกรรมของตนเองได้
ขัน้ สรุ ป ผู้วิจยั กับ นักเรี ยนทาการผ่อ นคลายร่ างกายด้ วยการนวดการยืดเหยียดและสนทนาร่ วมกัน
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ ทาและการปฏิบตั ิตนเพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ เกิดการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม
บทบาทของผู้วิจยั เมื่อนักเรี ยนไม่สามารถทากิจกรรมได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจยั จะทาหน้ าที่ในการกระตุ้นเตือน
โดยเริ่ มจากเริ่ ม จากกระตุ้น เตื อ นที่ เข้ มข้ นและค่ อ ยๆลดการกระตุ้ น เตื อ นออกตามศักยภาพของนักเรี ยนที่
ตอบสนองต่อการกระตุ้นเตือน ดังนี ้ เริ่ มต้ นขัน้ ที่ 1 จากการกระตุ้นเตือนทางกาย จับตัวนักเรี ยนหันหน้ าให้ มอง
จับมือให้ ทา สาธิ ตให้ ดู พร้ อมทังการกระตุ
้
้ นโดยใช้ วาจาคอยแนะนาชี ้แจง ขันที
้ ่ 2 การกระตุ้นเตือนด้ วยท่าทาง
เป็ นสัญลักษณ์ ที่ผ้ ูวิจยั และนักเรี ยนเข้ าใจกัน ในการบ่งบอกให้ นักเรี ยนแสดงพฤติกรรม กากับด้ วยการกระตุ้น
เตือนโดยวาจาควบคูก่ นั ไป ขันที
้ ่ 3 ใช้ การกระตุ้นเตือนด้ วยท่าทางเพียงอย่างเดียว
บทบาทของผู้วิจยั เมื่อนักเรี ยนสามารถทากิจกรรมได้ ด้วยตนเอง ผู้วิจยั ต้ องตอบสนองต่อพฤติกรรมการมี
ปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนด้ วยการเสริ มแรงในทุกขัน้ ตอนของการทากิจกรรมโดยให้ การเสริ มแรงทาง
สังคม การพูดชื่นชม แสดงสัญลักษณ์ยกนิ ้วโป้งให้ (เยี่ยม) ปรบมือให้ การกอด
3. ทาการสังเกตพฤติ กรรมการมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสัง คมโดยใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
หลังจากการจัดกิจกรรมทุกครัง้ โดยมีผ้ ชู ว่ ยวิจยั ทาการบันทึกข้ อมูลในระหว่างที่ผ้ วู ิจยั จัดกิจกรรมและถ่ายวีดีทศั น์
ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั นามาบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากทากิจกรรมหลังการจัดกิจกรรมและ
เก็บรวบรวมข้ อมูลแต่ละสัปดาห์ ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ ้น เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการปรับปรุ งการ
จัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
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4. เมื่อดาเนินการจัดกิจกรรมครบตามแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 8 สัปดาห์แล้ ว ผู้วิจยั
นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ ทงหมดไปวิ
ั้
เคราะห์เพื่อสรุ ปผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เนื ้อหาข้ อมูล เชิงคุณภาพจากแบบสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมของ
นักเรี ยนที่มีภาวะออทิซมึ ระดับอาการปานกลาง เพื่อทาการบรรยายผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ต่อการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยน
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลความถี่จากแบบบันทึ กภาคสนาม เพื่อ ศึกษาพัฒ นาการของพฤติกรรมการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมตลอดช่วงการจัดกิจกรรม

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลของการวิ เคราะห์เนื อ้ หาข้ อ มูล เชิงคุณ ภาพของการจัดกิ จกรรมเคลื่ อ นไหวและจัง หวะต่อ การมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนและผลของการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ของการเกิดพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมระหว่างการจัดกิจกรรม
ค่าร้ อยละความถี่ของการเกิดพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนคนที่ 1 และ 2 แสดงดัง
รู ปภาพที่ 1 และ 2
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Figure 1 social interaction of student 1
สัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 2 นักเรี ยนมีอาการเหม่อลอยและเล่นกับเสียงของตนเอง“อ้ อๆ” รวมถึงการพูด
ในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ทาอยู่ การแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนในการแสดง
ความสนใจร่วมด้ วยการมองเกิดขึ ้นจะเป็ นระยะเวลาเพียงสันๆหรื
้ อไม่มองตาม ผู้วิจยั ต้ องกระตุ้นเตือนตลอดเวลา
เป็ นไปอย่า งเข้ มข้ น แต่นักเรี ยนตอบสนองต่อ การช่วยเหลื อ น้ อ ยครัง้ ซึ่งทุกครั ง้ ที่ นักเรี ยนแสดงพฤติ กรรมที่
เหมาะสมออกมา ผู้วิจยั จะทาการเสริ มแรงทางสังคมโดยทันที และในสัปดาห์ที่ 3 นักเรี ยนร่วมทากิจกรรมได้ ดีขึน้
มาก โดยเฉพาะแสดงความสนใจด้ ว ยการมองที่นักเรี ยนสามารถทากิจกรรมได้ ด้ว ยตนเองได้ มากขึน้ และคง
ระยะเวลาในการจดจ่อร่วมกิจกรรมได้ นานขึ ้น ซึง่ ส่งผลต่อการพฤติกรรมการเลียนแบบและการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่
มีมากขึ ้น เนื่องจากการทาซ ้าๆที่ปฏิบตั ิร่วมกันมาเป็ นระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดการเรียนรู้และคุ้น
ชินในการทากิจกรรม มีทกั ษะในการทากิจกรรมสามารถคาดเดากิจกรรมที่ตนเองต้ องทาและสามารถทาได้ อย่าง
มัน่ ใจ รวมถึงนักเรี ยนตอบสนองต่อการช่วยเหลือกระตุ้นเตือนได้ ดีขึ ้น
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สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 5 ผู้วิ จยั เพิ่มความซับซ้ อ นในขัน้ ตอนของการทากิ จกรรมเพื่อเป็ นการต่อ
ยอดจากกิจกรรมที่นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิได้ แล้ วรวมถึง เริ่ มนาอุปกรณ์ เข้ ามาใช้ ในการทากิจกรรม แต่พฤติกรรม
การมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมของนักเรี ยนทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนลดน้ อยลงกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทังในด้
้ านปริ มาณ
และคุณภาพในการแสดงพฤติกรรม รวมถึงไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นเตือนช่วยเหลือจากผู้วิจยั นักเรี ยนเหม่อ
ลอย พูดและหัวเราะคนเดียว ขาดสมาธิ และค่อนข้ างทาตามใจตนเอง เมื่อได้ สอบถามกับผู้ปกครองก็ทราบว่าที่
บ้ านนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมการเล่นในสิ่งที่ไม่ควรเล่น ทังที
้ ่ร้ ูวา่ ไม่ควรทา อีกทังพู
้ ดคนเดียวและหัวเราะบ่อยครัง้
เช่นกัน เนื่องจากนักเรี ยนไปพบแพทย์และได้ รับการปรับเปลี่ยนยาประจาตัวที่รับประทานซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของนักเรี ยน
ผู้ วิจัยต้ อ งปรั บการทากิ จกรรมที่มีการเล่ นกับจัง หวะในการเร่ งและการลดจัง หวะให้ มี ความช้ า เร็ ว
เนื่องจากเมื่อจังหวะที่เร็ วขึน้ มากๆ นักเรี ยนจะเริ่ มควบคุมตนเองไม่ได้ จะเริ่ มส่งเสี ยงฮือๆ หัวเราะ โยกตัว และวิ่ง
กระโดดไปมาหรื อพุง่ ตัวเข้ ามาจับผู้วิจยั พร้ อมเรี ยกชื่อผู้วิจยั ด้ วยเสียงดังๆ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องใช้ จงั หวะที่คอ่ นข้ าง
ช้ าในการทากิจกรรมพร้ อมทังให้
้ การช่วยเหลื อกระตุ้นเตือนอย่างใกล้ ชิดอย่างเข้ มข้ นและทาการเสริ มแรงและ
ลงโทษตามการวางเงื่อนไขของการทากิจกรรมเพื่อเป็ นการกากับพฤติกรรมของนักเรี ยน
สัปดาห์ที่ 6และสัปดาห์ที่ 7 กิจกรรมการเคลื่อนไหวจังหวะเป็ นการใช้ ทกั ษะการเคลื่อนไหวอยูก่ บั ที่ การ
เคลื่ อ นที่ และประกอบอุป กรณ์ ผ สมผสานกันในการทากิ จกรรม ซึ่ง เน้ นให้ นักเรี ยนได้ แ สดงพฤติ กรรมการมี
ปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมทังด้
้ านการมอง การเลียนแบบ การฟั งและปฏิบตั ิตามคาสัง่ ในทุกขันตอนการท
้
ากิจกรรม
นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการทากิจกรรมมากเมื่อขึ ้นเวลาทากิจกรรมตามที่กาหนดนักเรี ยนจะเข้ า
มาบอกว่าไปทากิจกรรมกับผู้วิจยั ที่ห้องดนตรี และเดินไปรอที่ห้องเพื่อทากิจกรรม นักเรี ยนมีความสนใจและมี
ความพยายามในการทากิจกรรม มองและฟั งอย่างตังใจแต่
้
ยงั ขาดทักษะในการทากิจกรรมที่ผ้ ูวิจยั เพิ่มความ
ซับซ้ อน ซึ่งในตอนแรกต้ องให้ ช่วยเหลื อกระตุ้นเตือนและนักเรี ยนตอบสนองได้ ดี ผู้วิจยั ค่อยๆลดบทบาทในการ
ช่วยเหลือโดยถอนการช่วยเหลื อออกมา การแสดงออกถึงการมีปฏิ สมั พันธ์ ทางสังคมทัง้ 3 ด้ านของนักเรี ยนดีขึน้
มาก ผู้วิจยั สามารถดาเนินกิจกรรมได้ อย่างต่อเนื่อง จากการสังเกตพบว่านักเรี ยนมีความสนใจในเนื ้อหาที่เรี ยน
เรื่ องสัตว์ ชอบในการทากิจกรรมเรื่ องที่เกี่ยวกับสัตว์ การเคลื่ อนไหวเลี ยนแบบทางท่าของสัตว์ในแต่ละชนิดใน
ลักษณะต่างๆโดยเชื่อมโยงกับอวัยวะของนักเรี ยนให้ สมั พันธ์ กบั อวัยวะของสัตว์ นักเรี ยนมีอารมณ์ร่วมในการทา
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน
สัปดาห์ที่ 8 เนื ้อหาของกิจกรรมการเคลื่ อนไหวจังหวะเป็ นการทาต่อยอดจากสัปดาห์ที่ 7 โดยการเพิ่ม
ความซับซ้ อนในขัน้ ตอนปฏิบตั ิ มีการอธิ บายและบรรยายวิธีการทากิจกรรมยาวนานขึน้ มีการเพิ่มอุปกรณ์ที่มาก
ขึน้ นักเรี ยนมีความกระตือ รื อ ร้ นในการทากิ จกรรมเข้ า มาช่ว ยผู้ วิจัยในการเตรี ยมสถานที่จดั กิจกรรมจับวาง
อุปกรณ์ แต่ผ้ ูวิจยั เริ่ มการอธิ บายขัน้ ตอนที่ใช้ ระยะเวลานาน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีพฤติกรรมการพูดคนเดียวและ
เหม่อ ลอยไม่ส ามารถคงสมาธิ ความสนใจ รวมถึง ในการทากิ จกรรมที่ มีอุปกรณ์ ใหม่จะเร้ าให้ นักเรี ยนสนใจ
มากกว่าการทากิจกรรมกับผู้วิจยั จึงส่งผลให้ การแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมลดน้ อยลงในด้ าน
การมองและการเลียนแบบ
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Figure 2 social interaction of student 2
สัปดาห์ที่ 1และสัปดาห์ที่ 2 นักเรี ยนแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในการแสดงความสนใจ
ร่วมด้ วยการมองค่อนข้ างดี ซึง่ ผู้วิจยั จึงใช้ เป็ นตัวอย่างให้ เพื่อนได้ ทาตาม อีกทังยั
้ งทาการเสริ มแรงทางสังคมการ
พูดชื่นชม แสดงสัญ ลักษณ์ ยกนิ ว้ โป้ง ปรบมื อ และให้ ตัวแรงเสริ ม ทุติยภู มิที่เป็ นดาวทุกครั ง้ ที่ นักเรี ยนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม แต่การร่วมกิจกรรมในระยะเวลาจากัดเมื่อทากิจกรรมผ่านระยะเวลาหนึ่งแล้ ว(ไม่เกิน 1-2
นาที) นักเรี ยนจะทาตามใจตนเองและทาเสี ยงดัง พร้ อมหัวเราะรวมถึง มีอ าการเหม่อ ลอย ในกิ จกรรมที่ ต้อ ง
เคลื่ อนไหวในจังหวะที่เร็ ว นักเรี ยนจะทากิจกรรมพร้ อมกับส่งเสียง “อี๊”และหัวเราะ ผู้วิจยั จะเข้ าไปกระตุ้นเตือน
นักเรี ยนจะหยุดทาเสียง
ในพฤติ กรรมที่ไม่เหมาะสมที่นักเรี ยนแสดงออกมานัน้ อาจารย์ ไปให้ ความสนใจในพฤติ กรรมที่ ไม่
เหมาะสม นักเรี ยนจึงทาแสดงพฤติกรรมการเลียนแบบและการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ลดลง
สัปดาห์ที่ 3 นักเรี ยนมีความสนใจและพร้ อมที่จะร่ วมทากิจกรรมดีมาก การแสดงความสนใจด้ ว ยการ
มอง รวมถึงการฟั งอย่างตังใจเพื
้
่อจะทากิจกรรมได้ อย่า งถูกต้ อ งแต่นักเรี ยนยังแสดงพฤติกรรมการทาตามใจ
ตนเอง ผู้วิจยั ต้ องกระตุ้นเรี ยกชื่อและทาการกระตุ้นเตือนด้ วยท่าทางทาสัญลักษณ์ มือในการเตือน นักเรี ยนจะ
ควบคุมตนเองได้ ดีขึ ้น พฤติกรรมการส่งเสียง “อี๊” และหัวเราะของ นักเรี ยนในการทากิจกรรมเครื่องไหวที่มีจงั หวะ
เร็ ว ผู้ วิจัยได้ เพิ่มวิธี การในการตอบสนองต่อพฤติ กรรมไม่พึ่ง ประสงค์ นนั ้ โดยไม่ทาการสนใจที่ตัวพฤติ กรรม
แสดงออกที่ไม่เหมาะสมแต่ให้ ความสนใจในตัวพฤติกรรมที่ดีพร้ อมให้ แรงเสริ มของตัวแรงเสริ มทุติยภูมิที่เป็ นดาว
เพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนพยายามแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม ซึง่ ตัวแรงเสริ มทุติยภูมิที่เป็ นดาวมีผล
ต่อนักเรี ยนมาก จึงส่งผลให้ พฤติกรรมการมอง การเลียนแบบ และการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ได้ ดีขึ ้น
สัปดาห์ที่ 4และสัปดาห์ที่ 5 เริ่ มนาอุปกรณ์ เข้ ามาใช้ ในการทากิจกรรมและต่อยอดกิ จกรรมเดิ มให้ มี
ความซับ ซ้ อ นขึ น้ นักเรี ยนให้ ความสนใจกับ กิ จกรรมที่มี อุปกรณ์ มาร่ ว มทาด้ ว ยเป็ นอย่า งมาก จึง ทาให้ เกิ ด
พฤติกรรมการทาตามใจตนเอง ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งคาแนะนารวมถึงกิจกรรมที่เคยสามารถทาได้ ด้วยตนเองก็ไม่
ยอมทาหรื อคุณภาพและระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมน้ อยลง ผู้วิจยั ต้ องทาวางเงื่ อนไขในการทากิจกรรมการ
เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ เพื่อให้ นกั เรี ยนกากับตนเองไม่ให้ เล่นกับอุปกรณ์ตามใจตนเอง อีกทังในช่
้ วงสัปดาห์นี ้
เพื่อนที่ทากิจกรรมด้ วยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้ วผู้วิจยั ต้ องใช้ เวลาในการปรับพฤติกรรมเพื่อน นักเรี ยน
ให้ ความสนใจและมีความพยายามในการเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อน
สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 และสัปดาห์ที่ 8 นักเรี ยนมีความสนใจการทากิจกรรมเป็ นอย่างมาก จดจ่อกับ
การทากิจกรรม การแสดงพฤติกรรมการมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมในการมอง การลอกเลี ยนแบบ โดยเฉพาะการ
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ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ที่ทาได้ ดีขึน้ มาก เนื่องจากเนื ้อหาในกิจกรรมเกี่ยวกับสัตว์ ซึง่ นักเรี ยนมีสนใจมากการแสดงออก
ในท่าทางการทากิจกรรมอย่างมัน่ ใจและนักเรี ยนพูดอธิ บายในสิ่งที่ตนเองทาอยูด่ ้ วยความภาคภูมิใจ
นักเรี ยนมีพฤติกรรมการทาตามใจตนเองเมื่อสนุกมากตื่นเต้ นมากจะเริ่ มเล่นในสิ่ งที่ตนเองอยากจะทา
และหัวเราะ สิ่ งที่ผ้ ู วิ จยั เข้ า ไปช่วยเหลื อกระตุ้นเตื อ นเพียงเล็ กน้ อ ย นักเรี ยนก็ สามารถควบคุมตนเองและท า
กิจกรรมต่อไปได้ ด้วยตนเอง พฤติกรรมการส่งเสียง “อี๊”และหัวเราะ เริ่ มลดน้ อยลงและสามารถควบคุมตนเองใน
การหยุดพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการที่ นักเรี ยนได้ รั บการฝึ กด้ ว ยกิ จกรรมเคลื่ อ นไหวและจัง หวะ พบว่า ค่ า ความถี่ ข องการเกิ ด
พฤติกรรมการมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคม ด้ านการแสดงความสนใจร่วมด้ วยการมอง ด้ านการเลี ยนแบบ ด้ านการ
ปฏิ บัติตามข้ อ ตกลง มี ทิ ศทางในการพัฒ นาเพิ่ มขึ น้ ตลอดระยะ 8 สัป ดาห์ นักเรี ย นสามารถตอบสนองต่ อ
กระบวนการที่ผ้ วู ิจยั ใช้ ในการจัดกิจกรรม พร้ อมทังเรี
้ ยนรู้และสามารถแสดงพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม
ด้ วยตนเองได้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รุ จิพชั ญ์ อภิพฒ
ั น์กิตติกลุ (2556) ได้ ศกึ ษาผลของกิจกรรมดนตรี ที่
มีตอ่ ทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย พบว่าเด็กออทิสติกระดับปฐมวัย จานวน 6 คนได้ รับการจัด
กิจกรรมดนตรี ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า หลังการใช้ กิจกรรมดนตรี เด็กออทิสติ กระดับปฐมวัย มี
ทักษะทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง และจากงานวิจยั ของ Havlat (2006) ได้ ศกึ ษาผลของการจัดกิจกรรม
ดนตรี บาบัดโดยใช้ การปฏิ สมั พันธ์ การใช้ ทกั ษะการพูดและแบบสัญลักษณ์ของนักเรี ยนกลุ่มเด็กออทิสติกระดับ
ปานกลางพบว่าเด็กที่มีอ าการในกลุ่มออทิสติ กระดับปานกลางมี คะแนนหลังการทดสอบจากที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมดนตรี บาบัด มีพฒ
ั นาการการตอบสนอง และปฏิสมั พันธ์ เพิ่มขึ ้นทังการสบตา
้
ปฏิสมั พันธ์ ทา่ ทาง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ บทบาทของผู้ วิจยั ต้ องเป็ นแบบอย่า งในการทากิจกรรม สามารถ
ช่วยเหลื อด้ วยการกระตุ้นเตือน การเสริ มแรงให้ คาชม วิธีการใช้ อุปกรณ์ เครื่ องดนตรี ให้ ถูกต้ องตามทักษะที่จะ
นาไปใช้ ในการจัดกิจกรรม ฝึ กการสังเกตและคาดเดาเหตุการณ์ที่กอ่ ให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรี ยน
เพื่อที่จะแก้ ไขหรื อป้องกัน ผู้วิจยั ต้ องสามารถช่วยเหลือกระตุ้นเตือนนักเรี ยนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ทนั ที
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวติ ของนักศึกษาระดับอนุปริญญา
วิทยาลัยชุมชนพังงาด้ วยวิธีจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS
The Development of Academic Achievement in Science for Life Subject of Diploma Students
in Phang-nga Community College Using AMOS Active Learning Method
ธวัชชัย จิตวาริ นทร์ 1*
Tawatchai Jitwarin1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มี วตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ างและพัฒ นาวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS วิช า
วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต และ2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีเชิงรุ กแบบ AMOS และวิธีแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจ ัย
ประกอบด้ วย กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชันปี
้ ที่ 2 วิทยาลัยชุมชนพังงา จานวน 23 คน
จัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีเชิงรุ กแบบ AMOS และกลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ชันปี
้ ที่ 2
วิทยาลัยชุมชนพังงา อ าเภอตะกั่ว ป่ า จานวน 17 คน จัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิ ธีแ บบปกติ ผลวิ จัยพบว่า
1) วิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS มีขนตอนที
ั้
่สาคัญ 4 ขันตอน
้
คือ 1. กระตุ้นให้ ตื่นตัว 2. ยัว่ ให้ อยาก
เรี ยน 3. จัดกิจกรรมเชิงรุ กที่ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ 4. แลกเปลี่ ยนเพื่อสรุ ป 2) นักศึกษากลุ่มทดลอง มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่านักศึกษากลุ่ มควบคุม (p<.05) อีกทังมี
้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอีกด้ วย (p<.05)

ABSTRACT
This research aims to 1) create and develop AMOS active learning method in Science for Life
subject and 2) compare academic achievement, science attitude and satisfaction between 2 groups
of students, one group taught by AMOS and the other taught by traditional method. The research
sample consisted of the experiment group which includes 23 second-year students from Phang-nga
Community College taught by AMOS and the control group which includes 17 second-year students
from Phang-nga Community College Takuapa District taught by traditional method. The results shows
that 1) AMOS consists of 4 important steps namely, . 1 Activate 2. Motivate 3. Operate the active
activities with scientific method and 4. Share for conclusion 2) the students from the experiment
group, after being taught by AMOS, have higher academic achievement than the students from the
control group (p<.05). They also have positive science attitude and satisfaction toward teaching and
learning than students from the control group (p<.05).
Key Words: science, AMOS, active learning, science, community college
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คานา
วิท ยาลัย ชุม ชนพัง งาเป็ นสถาบันอุด มศึกษาที่มี พันธกิ จในการจัดการศึกษาระดับต่ า กว่าปริ ญ ญา
เปิ ดสอนในระดับอนุปริ ญญาตังแต่
้ ปีการศึกษา 2549 ซึ่งการศึกษาต่อในระดับอนุปริ ญญาของวิทยาลัยชุมชน
พัง งานัน้ นักศึ ก ษาในสาขาวิ ชาการศึ ก ษาปฐมวัย และสาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตรจะต้ อ งเรี ยนวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต จานวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเป็ นวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป การจัดการเรี ยนการสอนเป็ นชัว่ โมง
บรรยาย 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ใช้ เวลาจัดการเรี ยนการสอน 44 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา จากการนิเทศ และติดตาม
การจัดการเรี ยนการสอนของกลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพังงา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า ผู้สอน
รายวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ โดยส่ ว นใหญ่ จะสอนแบบบรรยาย และมอบหมายงานให้ นักศึ กษาค้ น คว้ า เพิ่ มเติ ม
เน้ นหลักการและทฤษฎี ไม่เน้ นให้ นกั ศึกษาใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา หรื อปฏิบตั ิการเพื่อค้ นหา
คาตอบ ซึง่ ผลจากการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวทาให้ นกั ศึกษาไม่สนใจ ในการเรี ยน และไม่สนใจเนื ้อหาวิชา
ที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ ทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทังส่
้ งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่า เกิดความไม่พงึ พอใจในการจัดการเรี ยนการสอน (วิทยาลัยชุมชนพังงา, 2558: 14 -15) ปั ญหาดังกล่าว
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของธวัชชัย จิตวาริ นทร์ (2559: 66-76) ที่ได้ ศึกษาปั ญ หา และความต้ อ งการในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิตของนักศึกษาระดับอนุปริ ญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ที่พบว่า
การจัดการเรี ยนการสอนมีปัญหาด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ไม่เน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ปฏิ บตั ิใช้ วิธีการ
ทางวิ ทยาศาสตร์ ใ นการแก้ ปั ญหา อีกทัง้ การจัดการเรี ยนการสอนส่ ว นใหญ่ เป็ นแบบปกติ ที่ ประกอบด้ ว ย 3
ขันตอน
้
คือ 1 ) ขันน
้ าเข้ าสู่บทเรี ยน 2) ขันสอน
้
และ3) ขัน้ สรุ ป ไม่เน้ นการใช้ ทกั ษะกระบวนการคิด ดังนันหากน
้
า
วิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบเชิงรุ ก (Active Learning) ซึ่งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีการใช้ เทคนิค
การสอนที่หลากหลายมาออกแบบแผนการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
ส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรี ยนและผู้เรี ยนกับผู้สอน ก็จะช่วยส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ น
ในการเรี ยนรู้ อีกทังยั
้ งช่วยส่งเสริ มความผูกพันของผู้เรี ยน เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ และปรับปรุ งแรงจูงใจของ
ผู้เรี ยนได้ อีกด้ วย (วัชรี เกษพิชยั ณรงค์ และน ้าค้ าง ศรี วฒ
ั นาโรทัย, 2558: 3)
จากปั ญ หาที่เกิด ขึ น้ กับการจัดการเรี ยนการสอน วิชาวิ ทยาศาสตร์ เพื่อ ชีวิ ต ส าหรั บนักศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ผู้วิจยั จึงได้ มีแนวคิดในการแก้ ปัญหาด้ วยการสร้ าง พัฒนาและใช้ วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS โดยมีฐานแนวคิดจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอน
เชิงรุ ก และแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ กที่ส่งเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ อีกทังมุ
้ ่งหวังให้ การ
จัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างแท้ จริ ง สามารถนาความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ และยังตอบสนองต่อเป้าประสงค์ของการศึกษาไทย (Goal of Education) ใน
ศตวรรษที่11 (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 1442: ซ-ฌ) ที่ว่า" การศึกษาไทยช่วยบ่มเพาะคนไทยให้ เป็ น
คนไทยที่มีศกั ยภาพกล่อมเกลาให้ เป็ นคนที่มีคุณธรรมจริ ยธรรมมีความสุขช่วยนาประเทศไปสู่ระดับการพัฒนา
อย่างสมดุลยัง่ ยืนพร้ อมกับเป็ นสังคมที่อยูด่ ีมีสุข (Well-Being Nation) " ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ าง และพัฒนาวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS ในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต สาหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริ ญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS และวิธีแบบ
ปกติ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีรายละเอียดของอุปกรณ์และวิธีการ ดังนี ้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับอนุปริ ญญา ชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย
ชุมชนพังงา ที่ลงทะเบียนเรี ยน วิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต รหัสวิชา ศท 0404 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา
1460 รวมทังสิ
้ ้น 40 คน ได้ แก่ นักศึกษาของสถานที่จดั การศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา จานวนทังสิ
้ ้น 23 คน และ
นักศึกษาของสถานที่จดั การศึกษาอาเภอตะกัว่ ป่ า จานวนทังสิ
้ ้น 17 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ มาจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยใช้ สถานที่จดั การศึกษาที่นกั ศึกษากาลังศึกษาเป็ นเกณฑ์ ใน
การจัดกลุ่ม จากนันจั
้ บสลากสุ่มประชากรเพื่อใช้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง คือ นักศึกษาระดับอนุปริ ญญาชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถานที่จดั การศึกษา
วิทยาลัยชุมชนพังงา จานวนทังสิ
้ น้ 23 คน ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ
AMOS ที่ ผ้ ู วิ จัยสัง เคราะห์ขึ น้ และผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เชี่ยวชาญมี 4 ขัน้ ตอน คื อ 1) กระตุ้ นให้ ตื่น ตัว
(Activate) 2) ยัว่ ให้ อยากเรี ยน (Motivate) 3) จัดกิจกรรมเชิงรุ กที่ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Operate the active
activities with scientific Method) และ 4) แลกเปลี่ยนเพื่อสรุ ป (Share for conclusion)
กลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาระดับอนุปริ ญญาชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสถาน ที่จดั การศึกษา
อาเภอตะกัว่ ป่ า จานวนทังสิ
้ ้น 17 คน ใช้ การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีแบบปกติ ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1) ขันน
้ าสู่บทเรี ยน 2) ขันสอน
้
และ3) ขันสรุ
้ ป
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีใช้ วิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS ทังนี
้ ้แผนการจัดการเรี ยนการ
สอนดังกล่าวสร้ าง พัฒนา และทดลองใช้ ให้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้ วจึงนาไปใช้ จริ งกับนักศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง
2.2 แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ ใช้ วิ ธีจดั การเรี ยนการสอนแบบปกติ ทัง้ นี แ้ ผนการจัดการเรี ยนการสอน
ดังกล่าวสร้ าง พัฒนา และทดลองใช้ ให้ มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 แล้ วจึงนาไปใช้ จริ งกับนักศึกษากลุ่ม
ควบคุม
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน-หลังเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต เป็ นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 5 ตัวเลื อก จานวน 50 ข้ อ มีค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนกตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคา่ ความ
เชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทังฉบั
้ บโดยใช้ สูตร KR 20 เท่ากับ 0.73
1.4แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบสังเกตแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ที่ใช้ เกณฑ์
การให้ คะแนนแบบรู บริ คส์แยกส่วน (Analytic Rubrics) 4 ระดับ สังเกต 6 พฤติกรรม ได้ แก่ 1) ความสนใจใฝ่ รู้
หรื อความอยากรู้อยากเห็น 2) ความรับผิดชอบความมุง่ มัน่ อดทน และเพียรพยายาม 3) ความมีเหตุผล 4) ความ
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มีระเบียบ และรอบคอบ 5) ความซื่อสัตย์ และ 6) ความใจกว้ าง ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดของ
ผู้อื่น มี ค่า ความเชื่อมั่นของแบบสังเกตทัง้ ฉบับ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้ อ งระหว่างผู้ ประเมิ น (Rater
Agreement Index : RAI) ตามวิธีของ Burry-Stock และคณะ (1996: 251-262) เท่ากับ 0.85
1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นแบบมาตรประมาณค่า
4 ระดับ วัดความพึงพอใจ 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านบรรยากาศในการเรี ยนรู้ 2) ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3) ด้ าน
สื่ อ การเรี ยนการสอนที่ใช้ และ 4) ด้ านเครื่ องมือ วัดผล มี ค่า ความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ จากการ
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α coefficient) เท่ากับ 0.21
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล
ก่อนเข้ าสู่บทเรี ยน ผู้วิจยั จะทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test) วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต กับนักศึกษา
้ ้ วิจยั
กลุ่มทดลอง และนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน จากนันผู
จัดการเรี ยนการสอน วิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต โดยใช้ วิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS ให้ แก่นกั ศึกษา
กลุ่มทดลอง และใช้ วิธีจดั การเรี ยนการสอนแบบปกติให้ นกั ศึกษากลุ่มควบคุมจัดการเรี ยนการสอนตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ใช้ เวลาจัดการเรี ยนการสอนจานวน 14 สัปดาห์ รวมใช้ เวลาในการ
จัดการเรี ยนการสอนทัง้ สิ น้ 44 ชัว่ โมง (ไม่นบั ชัว่ โมงในวันที่ ทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน) ในระหว่างการ
จัดการเรี ยนการสอนจะมีการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมลงในแบบวัด
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเสร็ จสิ ้นในชัว่ โมงสุดท้ ายให้ นกั ศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมทาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน จากนันให้
้ นกั ศึกษาทัง้ 2 กลุ่ม ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลัง
เรี ยน (Post-Test) แล้ วนาผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และคะแนนความ
พึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลอง และนักศึกษากลุ่มควบคุม มาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ t-test independent

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการพัฒนาวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา
การออกแบบและพัฒ นาวิธีจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ใช้ กระบวนการ
ออกแบบและพั ฒ นาตามแนวคิ ด ADDIE Model ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยขั น้ ตอน 5 ขั น้ คื อ 1) ขั น้ การวิ เ คราะห์
(analyze) 2) ขัน้ การออกแบบ (design) 3) ขัน้ การพัฒ นา(develop) 4) ขั น้ การน าไปใช้ (implement) และ
5) ขันการประเมิ
้
นผล (evaluate) มาใช้ เป็ นขันตอนหลั
้
กในการออกแบบโดยใช้ ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสซึม แนวคิด
การจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ ก และการจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ กที่ส่งเสริ มศักยภาพการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ มา
ใช้ เป็ นฐานแนวคิ ดในการออกแบบวิธี การจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ กในครัง้ นี ้ ซึ่งผลจากการศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องและจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ทาให้ ได้ มาซึ่งวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ ก
วิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต แบบ “AMOS” ที่ประกอบด้ วยขันตอนที
้
่สาคัญ 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 กระตุ้นให้ ตื่นตัว (Activate) เป็ นขัน้ ตอนที่ใช้ ใช้ กิจกรรมกระตุ้นการใช้ ความคิ ด กิจกรรม
เคลื่อนไหว ขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นระบบสมอง และระบบประสาทของผู้เรี ยนให้ เกิดการตื่นตัว และ
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เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยน ขันตอนนี
้
้สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมซึง่ จะเกิดขึ ้นได้
ดีเมื่อสมอง และระบบประสาทถูกกระตุ้นให้ ทางาน
ขันตอนที
้
่ 2 ยัว่ ให้ อยากเรี ยน (Motivate) เป็ นขันตอนน
้
าเสนอปั ญหา สภาพ ปรากฏการณ์ ข้ อโต้ แย้ งหรื อ
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาสาระ ขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความขัดแย้ งทางปั ญญา (Cognitive
conflict) หรื อเรี ยกว่าเกิดการเสี ยสมดุล ทางปั ญญา (Disequilibrium) ทาให้ เกิดความอยากรู้ อ ยากแก้ ปัญหา
ขัน้ ตอนนี ส้ อดคล้ อ งกับ การสร้ า งความรู้ ตามทฤษฎี คอนสตรัคติวิ สซึม ซึ่งจะเกิ ดขึ น้ ได้ เมื่อ มีการเปลี่ ยนปั จจัย
ภายนอกมาเป็ นสิ่งเร้ าภายใน
ขันตอนที
้
่ 3 จัดกิจกรรมเชิงรุ กที่ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Operate the active activities with scientific
Method) เป็ นขันตอนใช้
้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดกิจกรรมเรี ยนรู้เชิงรุ กด้ วยเทคนิคต่างๆ ให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลงมือปฏิ บตั ิ และได้ ใช้ ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา
ขันตอนนี
้
้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาการทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงสร้ างเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ อีกทังสร้
้ างความรู้ ความเข้ าใจด้ วยตนเองโดยให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่าง
ตื่นตัว (Active) ขันตอนนี
้
้สอดคล้ องกับแนวการจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ ก และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ เชิงรุ ก
ขันตอนที
้
่4 แลกเปลี่ยนเพื่อสรุ ป (Share for conclusion) เป็ นขัน้ ตอนใช้ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ที่ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ และสรุ ปเป็ นความรู้ของตนเองกับผู้เรี ยนคนอื่นๆ โดยใช้ เทคนิคต่างๆ เช่น การอภิ ปราย ตลาด
ความรู้ เป็ นต้ น จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนสรุ ปความรู้ที่ตนเองได้ รับอีกครัง้ ขัน้ ตอนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกการ
สรุ ปอ้ างอิงโดยใช้ หลักเหตุผลหรื อหลักตรรกศาสตร์ เลื อกแนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดจากข้ อมูลและหลักฐาน
ที่มีอยู่ ขันตอนนี
้
้สอดคล้ องกับการสรุ ปความรู้ของผู้เรี ยนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมซึง่ ผู้เรี ยนจะสรุ ปความรู้ เป็ น
ของผู้เรี ยนเองได้ จากการรับข้ อมูลใหม่จากสิ่งแวดล้ อมเข้ าไปไว้ ในโครงสร้ างทางปั ญญาและเกิดการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างทางปั ญญา
ผู้วิจยั ได้ นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีใช้ วิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS วิชา วิทยาศาสตร์ เพื่อ
ชีวิต ที่ไปใช้ กบั นักศึกษากลุ่มทดลอง ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
Table 1 The Efficiency of Instruction Plan based on AMOS Active Learning Method in Science for Life
Subject When Applied to the Experiment Group
Instruction Plan no. 1-15 based on AMOS Active Learning Method
Scores during study (n =23)
Test scores (n = 23)
E1/ E2
Full scores
S.D.
Full scores
S.D.
x
x
295
237.39
4.57
50
40.04
3.20 80.47/80.09
จากตารางที่ 1 สามารถคานวณหาค่าประสิทธิ ภาพของวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ได้ ดงั นี ้
E1 = (237.39/295) x 100 = 80.47
E2 = (40.04/50) x 100 = 80.09
วิ ธี จัด การเรี ย นการสอนเชิ ง รุ ก แบบ AMOSวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ชีวิ ต มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ
80.47/80.09 ซึง่ มีประสิทธิ ภาพในการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ 80/80
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ผลการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ ก
แบบ AMOS และนักศึกษาที่เรี ยนด้ วยวิธีจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีแบบปกติ
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อน และหลังการจัดการเรี ยนการสอน
ของนักศึกษากลุ่มทดลอง และนักศึกษากลุ่มควบคุม ผลที่ได้ แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี ้
Table 2 The Result of Academic Achievement Comparison between before-and-after Teaching
Science for Life Subject of the Experiment Group and the Control Group
Group
n
S.D.
Population variance
t
Sig. (1 tailed)
x
Before learning
Experiment 13
13.04 4.44
1.025
0.1560
F = 0.091
Sig. =0.218
Control
17
11.45 4.45
After learning
Experiment 13
40.04 3.10
F = 1.180
2.230*
0.000*
Sig. =0.184
Control
17
31.59 4.00
*p<0.04
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนของนักศึกษากลุ่มทดลองและ
นักศึกษากลุ่มควบคุมไม่แ ตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนค่าเฉลี่ ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
พบว่า นักศึกษาลุ่มทดลองมีคา่ สูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยคะแนนเจตคติทางวิ ทยาศาสตร์ ของนั กศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนด้ วย
วิธีเชิงรุ กแบบ AMOS และนักศึกษาที่จัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีแบบปกติ
ผู้วิ จยั ได้ วิเคราะห์ข้ อมูล เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยคะแนนเจตคติ ทางวิ ทยาศาสตร์ ข องนักศึกษากลุ่ ม
ทดลอง และนักศึกษากลุ่มควบคุม ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 3 ดังนี ้
Table 3 The Result of Average Science Attitude Score Comparison between the Experiment Group
and the Control Group
Group
n
S.D.
Population variance
t
Sig. (1 tailed)
x
Experiment 13 24.11
6.22
F = 0.261
9.063*
0.000
Sig. = 0.613
Control
17 69.35
7.28
*p<0.04
จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ ยคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรี ยนการสอนสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนั กศึกษาที่มีต่อวิธีจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ ก
แบบ AMOS และวิธีจัดการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีแบบปกติ
ผู้ วิ จัยได้ วิ เคราะห์ ผ ลความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ จัด การเรี ย นการสอนของนักศึ ก ษากลุ่ ม ทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ผลที่ได้ แสดงในตารางที่ 4 ดังนี ้
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Table 4 The Average Score of the Experiment Group and the Control Group’s Satisfaction toward
Science for Life Instruction
Satisfaction
Experiment group
Level
Control group
Level
(n =23)
(n =17)
S.D.
S.D.
x
x
Learning atmosphere
3.92
0.91
high
3.01 1.06 medium
Learning activities
4.02
0.83
high
3.48 1.01 medium
Instructional media
3.83
0.79
high
3.54 0.51
high
Measurement tools
3.55
1.02
high
3.44 1.05
high
Mean
3.39 1.04 medium
3.83
0.91
high
จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าเฉลี่ ยภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองมีค่าสูงกว่านักศึกษากลุ่ ม
ควบคุม และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้ า น พบว่า ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่ มทดลองมีร ะดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากในทุกด้ าน ส่วนนักศึกษากลุ่มควบคุมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากในด้ านสื่อการเรี ยน
การสอนที่ใช้ และด้ านเครื่ องมือวัดผลเท่านัน้ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของคะแนน
ค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองและนักศึกษากลุ่มควบคุมที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน ผลที่
ได้ แสดงในตารางที่ 5 ดังนี ้
Table 5 The Result of Average Satisfaction Score of the Experiment Group and the Control Group
toward Each Dimension
Satisfaction
Group
n
S.D. Population variance
t
Sig.
x
(1 tailed)
Learning
Experiment 13 3.92 0.91
F = 0.156
6.565* 0.000
atmosphere
Control
12 3.01 1.06
Sig. = 0.695
Learning
Experiment 13 4.02 0.83
F = 0.286
3.371* 0.001
activities
Control
12 3.48 1.01
Sig. = 0.596
Instructional
Experiment 13 3.83 0.79
F = 0.049
2.289* 0.014
media
Control
12 3.54 0.91
Sig. = 0.826
Measurement
Experiment 13 3.55 1.02
F = 0.384
0.040
0.485
tools
Control
12 3.54 1.09
Sig. = 0.539
Overview Mean Experiment 13 3.83 0.51
F = 0.180
3.379* 0.000
Control
12 3.39 1.04
Sig. =0.674
*p<0.04
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลองในด้ านบรรยากาศในการ
เรี ยนรู้ ด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อการเรี ยนการสอนที่ใช้ และด้ านภาพรวมความพึงพอใจมีคา่ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ ยคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนค่าเฉลี่ ย
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คะแนนความพึงพอใจด้ านเครื่ องมือวัดผลที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทังกลุ
้ ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุมใช้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน และแบบทดสอบที่ไม่แตกต่างกัน

สรุป
วิธีจัดการเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS วิ ชาวิทยาศาสตร์ เพื่อ ชีวิ ต ที่สร้ า งและพัฒ นาขึ น้ สาหรั บ
นักศึกษาระดับอนุปริ ญญาวิทยาลัยชุมชนพังงา มีค่าประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 โดยพบว่านักศึกษา
กลุ่มทดลองที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กแบบ AMOS มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยน มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมที่จดั การเรี ยนการสอนด้ วย
วิธีแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวเนื่องมาจากวิธีจดั การเรี ยนการสอนแบบ AMOS
เป็ นวิธีจดั การเรี ยนการสอนเชิงรุ กซึ่งใช้ กิจกรรมที่เน้ นการใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ลงมื อ
ปฏิ บตั ิ อีกทังให้
้ ผ้ ูเรี ยนได้ สรุ ปความรู้ เป็ นของตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับชัยวัฒน์ สุทธิ รัตน์ (1454 : 53) ที่กล่าวว่า
ถ้ าผู้เรี ยนได้ พดู ได้ ทาและนาไปใช้ ผู้เรี ยนจะเกิดแนวคิด การได้ รับความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งทาให้ เกิด
ความรู้ ที่ถาวรและยัง่ ยืนตลอดไปอีกทังท
้ าให้ ประสิทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนมีมากถึงร้ อยละ 54
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Assessment of Speech Signals from a Read-Aloud Imitating Native English Teacher
Technique for Improving English Intonation of Thai Students
in Faculty of Engineering, Kasetsart University
Piyawan Ratanavarinchai1* and Suphawut Malaikrisanachalee2

ABSTRACT
English is a stress-accent language, while Thai is a tonal language. Thai accent has neither
word stress nor sentence intonation and has different intonation patterns from English’s. Unlike Thai
lexical tones and intonation patterns, no extensive study has been done on English intonation patterns
in Thais. This study therefore focused on the improvement of Thai’s English intonation. In the study,
twenty undergraduate and graduate Thai students who were studying in the Faculty of Engineering,
Kasetsart University were selected as the participants representing native speakers of a tonal
language, while a native English teacher who was born and grew up in the USA and was teaching at
Kasetsart University Laboratory School, Kasetsart University was selected as English native language
speaker. A read-aloud imitating native English technique was introduced herein in order to improve
Thai student’s English intonation and accuracy. The speech signal productions from both non-native
and English native language speakers were assessed by using the speech analysis software. The
quantitative analysis results suggested that the Thai student participants’ sentence intonation patterns
were gradually improved after listening to a recording of the native English teacher speech for 2-3
repetitions. The degree of sentence intonation improvement gained was however dependent on each
participant.

Key words: read-aloud, intonation, speech signal, Thai accent
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INTRODUCTION
Teaching pronunciation and intonation has been largely ignored by both researchers and
instructors because of the expansion of communicative approaches for language teaching (Derwing
and Munro, 2005). Such communicative approaches focused on fluency and placed a lower value on
accurate pronunciation and intonation. Most education programs following these approaches did not
provide directions for teaching pronunciation and intonation. Although, phonological instruction has
been preferred for a long time, it missed what learners really need to improve general oral
proficiency. Some teachers often preferred to ignore learner’s pronunciation and intonation mistakes
as long as they could understand the learner’s intended meaning (Kang, 2010). The current status of
pronunciation and intonation instruction is that it is often not acknowledged as an independent
subject, but as an extra or supplementary activity. In Thailand, Thai learners are struggling with
learning English pronunciation and intonation (Rintaraj, 2003, Kanoksilapatham, 2007). Most
importantly, the majority of Thai student usually reads or speaks in Thai accent which has completely
different intonation patterns from English’s. In general, Thai is a tonal language. It has neither word
stress nor sentence intonation. Unlike Thai lexical tones and intonation patterns, no extensive study
has been done on English intonation patterns in Thais. In particular, research on how Thais (e.g.
native speaker of a tonal language) would improve their English intonation is somewhat rare,
especially the improvement gains at different treatment periods.
A number of scholars assigned a broad universal character to intonation; however, the
specific features of a particular speaker’s foreign language intonation seem to be very much
dependent on the mother tongue. The difference between English native and non-native language
speakers does not only result in the non-natives sounding ‘foreign’, but it could affect the message
transmitted regarding its information structure and meaning. Past research studies (Dwyer, 1983,
Stevick, 1989, Wallace 1992, Dalton and Seidlhofer, 1994, Grabielatos, 2002, Gibson, 2008, Beaken
2009, Huang, 2010) have shown that reading aloud is one of the effective and traditional methods to
the mother language teaching as well as provides many benefits to non-native language speakers. It
is undoubted that reading aloud is used both in the native and foreign language teaching.
This study therefore focused on whether or not a read-aloud imitating native English teacher
technique could improve the student’s English intonation. For instance, a remarkable high stress at
the end of the sentence could be corrected by this read-aloud technique and the sentence intonation
accuracy could be increased with the treatment periods. The implementation of quantitative analysis
using the speech analysis software for learning individual tone and intonation was considered in this
study in order to assess the sentence intonation of non-native and English native language speakers.
Such a quantitative analysis using the speech analysis software could reveal differences and
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similarities regarding the intonation produced from both non-native and English native language
speakers.

METHODOLOGY
A research activity called “read-aloud imitating native English teacher” technique was
introduced and conducted in this study. The activity consisted of (1) reading aloud 28 sentences
including 7 statements, 7 yes/no questions, 7 commands, and 7 wh-questions, and (2) imitating
native English teacher’s pronunciation and intonation. Such activity devoted to encourage Thai
students to read texts aloud before and after listening to the native English teacher at most two to
three repetitions and to imitate native English teacher’s pronunciation and intonation. A total of twenty
non-native language speaker participants were 5-female and 15-male Thai students who were
studying in the Faculty of Engineering, Kasetsart University. These twenty participants consisted of
fourteen undergraduate and six graduate students. Their age was ranged between 18 and 36 years.
All of them have not been bilingual student and never registered in any elective English pronunciation
course. A native English teacher who was born and grew up in the USA and was teaching at the
Kasetsart University Laboratory School, Kasetsart University was selected as English native language
speaker (e.g. baseline) for this research activity.
The data collection was divided into two sessions: a pre-test session (e.g. before listening to
a recording of the native English teacher speech) and a post-test session (e.g. after listening to a
recording of the native English teacher speech). In the pre-test session, each participant was asked
to read the prepared texts which consisted of four types of sentences e.g. statement, yes/no
question, command, and wh-question. Each type contained 7 sentences as the following: (1) Group 1
(statement): I saw my father hurry towards me; my friend has a nasty cold today; the students sing
Thai national anthem in front of the flag pole every morning; the farmers are very busy during the
harvest season; I haven’t got enough medication to last me; the walls of this room aren’t thick enough
to keep out the noise from outside; a 23-year old man was sentenced 5 months in jail, (2) Group 2
(yes/no question): are many bacteria resistant to penicillin?; does your nephew arrive on Thursday?;
can she drive a lorry?; have you read this report?; are you going to join our tour tomorrow?; are you
coming with me?; did you have a good time last weekend?, (3) Group 3 (command): give me that
wrapping paper!, drop the luggage here!, take that spanner with you!, don’t touch that valve!, don’t
lick the plate!, Look left and right before you cross the street!, fasten your seatbelt now!, (4) Group 4
(wh-question): where can I find the closest drive-through shop?, what is your strength?, which is your
screwdriver?, how much does this toothbrush cost?, how often do you go to the valley?, what is the
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symptom of food poisoning?, what is the highlight of the show? A total of 28 sentences were
assessed.
Prior to the activity, a native English teacher was asked to read the prepared texts and each
speech signal production was recorded as a baseline. During the activity, in the pre-test session,
each participant was asked to read the identical set of texts. The corresponding speech signal
productions from each participant were recorded. In the post-test session, the same participant was
asked to listen to a recording of the native English teacher speech and read the same texts over
again. This post-test session was repeated over again in order to study an improvement gained.
Finally, every speech signal production from twenty participants plus one native English teacher was
processed using the speech analysis software. A series of speech signals e.g. one set of record from
the pre-test session and two sets of record from the post-test session (after listening to a recording for
2-3 repetitions) were collected from twenty participants. Over 1,148 speech signal productions from
twenty participants (1 pre-test x 2 post-tests x 28 sentences x 20 participants) along with a baseline
speech signal production from one native English teacher (28 sentences) were assessed on the basis
of their sentence intonation patterns.

RESULTS AND DISCUSSION
As described in the methodology section, four types of sentence with rising-falling intonation
(e.g. statement, command, and wh-question) and falling-rising intonation (e.g. yes-no question) were
considered in the study. To demonstrate how these speech signals were assessed, some speech
signal samples obtained from the speech analysis software were illustrated in Figures 1-3. These
examples illustrated how speech signal productions from a native English teacher and Thai student
participants during the pre-test and post-test sessions were compared and interpreted for a given
sentence. For the sake of simplicity, the signal frequency of speech signal in Hz was plotted against
the elapsed time in seconds. Although the range of signal frequency (e.g. in the y-axis) might vary
with respect to the participant’s gender and age, the frequency’s interval (e.g. 40 Hz) was equally
scaled for comparison and assessment purposes.
Speech signals from the speech analysis software were able to reveal differences and
similarities regarding the sentence intonation produced between both native English teacher and Thai
students. Examples as shown in Figures 1-3 showed that the speech signals in the pre-test were
slightly different from those in the post-test. The sentence intonation patterns were gradually improved
after the participants have listened to a recording of the native English teacher speech for 2-3
repetitions. These particular examples also showed that the participant’s intonation pattern tended to
follow the native English teacher’s intonation pattern (e.g. a baseline speech) and the sentence
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intonation accuracy also tended to be increased with the treatment periods (e.g. number of listening
repetitions). Based on the results of this study, those aforementioned sentences with rising-falling and
falling-rising intonations could be improved by the read-aloud imitating native English teacher
technique. It is however noteworthy that the degree of sentence intonation improvement gained was
varied depending on each participant as well as type of sentence.
Statement: “I saw my father hurry towards me”

Statement: “I saw my father hurry towards me”
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160

160
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120
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Figure 1 Rise-fall speech signal production from the selected participant in the pre-test and post-test
sessions along with a native English teacher’s.
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Command: “Give me that wrapping paper!”

Wh-Question: “Where can I find the closest drivethrough shop?”
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Figure 2 Rise-Fall speech signal production from the selected participant in the pre-test and post-test
sessions along with a native English teacher’s.
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Yes/No-Question: “Are you coming with me?”

Yes/No-Question: “Are you going to join our tour
tomorrow?”
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Figure 3 Fall-rise speech signal production from the selected participant in the pre-test and post-test
sessions along with a native English teacher’s.

CONCLUSION
Most Thai students have troubles with common English conversation and effective
communication. Part of this problem is because Thai is a tonal language and has different intonation
patterns from English’s. Although both English pronunciation and intonation are important for effective
communication, the intonation is very important for communication as it can affect the message’s
information structure, meaning, emotions, attitudes etc. A few pronunciation mistakes do not matter
unless speaker has lots of problems with different letter sounds. However, if speaker use the wrong
intonation, the meaning of what speaker say can change. It is unnecessary to sound like a nativespeaker pronunciation but it is important to be clear and easy to understand. The sounds of words
change when speaking naturally because of stress and intonation for meaning and feelings.
Therefore, successful speaker needs to understand and use stress and intonation.
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Reading aloud is one of the effective and traditional methods to the mother language
teaching and can be also considered both in the native and foreign teaching. A number of past
studies (Dwyer, 1983, Stevick, 1989, Wallace 1992, Dalton and Seidlhofer, 1994, Grabielatos, 2002,
Gibson, 2008, Beaken 2009, Huang, 2010) supported many advantages of read-aloud practices for
developing foreign language reading and speaking skills. In the authors’ opinion, this method offers
an excellent tool for self-improvement outside of class. This study presents the assessment of speech
signal production from Thai students in the Faculty of Engineering, Kasetsart University before and
after applying the read-aloud imitating native English teacher technique in order to improve their
English intonation and accuracy. The quantitative analysis results from the speech analysis software
suggested that the Thai student participants’ sentence intonation patterns were gradually improved
after listening to a recording of the native English teacher speech for 2-3 repetitions. It is however
found in this study that the degree of sentence intonation improvement gained was varied depending
on each participant and type of sentence. Finally, the students can also take good advantages of
watching TV shows, movies, and YouTube videos in English to improve their English intonation. For
example, they can choose a short part of a show, repeat it line by line, try to match the tone, speed,
accent, and try to sound just like the native speakers on the show.
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ เรื่อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต
เพื่อส่ งเสริมทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
Development of the Cooperative Learning Activity Package of Problem Solving and the Internet
To Promote Skills in Using Information and Communication Technology for Grade 6 Students
อุเทน ชวดนุช1*
Utehn Chuadnoot1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหา
และอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน 3) ประเมินทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน กลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนเทศบาล
วัดมณี สถิ ตกปิ ฏฐาราม จังหวัดอุทัยธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้ แก่
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมือ แบบประเมิ นทักษะการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 4 ด้ า น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ คา่ ร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต มีประสิทธิ ภาพ 87.28 / 87.47 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนมีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
อยู่ในระดับมากและ 4) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ ว ยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมื อ ใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ABSTRACT
The objectives of this study were 1) to develop of the cooperative learning activity package 2) to
compare the learning achievement 3) to assess the students ability to use information and communication
technology and 4) to study the students satisfaction toward the cooperative learning package . Target groups
include grade 6 students Wat Manisatitkapittatharam Municipality. The instruments used in the research were
cooperative learning activity package. Assessment of skills in using information and communication technology.
And Satisfaction Assessment Form. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation and t-test
Dependent. Results of the study were; 1) Cooperative learning package have an effective 87.28 / 87.47. 2) The
learning achievement after was higher than before learning at the .01 level. 3 ) Students have skills in using
information and communication technology at the high level and 4) Student satisfaction with learning a set of the
cooperative learning package on problem solving and the Internet at the highest level.
Key words: Cooperative Learning package, Skills in Using Information and Communication Technology
*Corresponding author ; e-mail address : Uthen31@hotmail.com
1
1

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรี ยนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิ ฏฐาราม กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี
Teacher of Wat Manisatitkapittatharam Municipality, Uthaithani Municipality

212

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
ปั จจุบันเป็ นยุคที่โลกมี ความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว อันสื บเนื่อ งมาจากการใช้ เทคโนโลยี เพื่อ
เชื่อมโยงข้ อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้ าด้ วยกัน กระแสการปรับเปลี่ ยนทางสังคมที่เกิดขึ ้นในศตวรรษ
ที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตของสังคมอย่างทัว่ ถึง กรอบความคิดเพื่อการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับ
ความรู้ พื ้นฐานไอซีที ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อความรู้
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในบริ บทของการเรี ยนรู้นักเรี ยนต้ องใช้ เทคโนโลยีเป็ นเพื่อการเรี ยนรู้ เนื ้อหาและ
ทักษะ จะได้ ร้ ู จกั วิธี เรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา การใช้ ข้อ มูลข่ าวสารการสื่ อสาร การผลิ ตนวัตกรรมและการร่ ว มมื อ
ทางาน (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรื อง และคณะ, 2554 : 119) ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็ นทักษะ
หนึ่งที่มีความส าคัญ มากในศตวรรษที่ 21 ดังนัน้ ทุกคนต้ อ งมี ทักษะที่สาคัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสาร ซึ่งประกอบด้ วย 4 ทักษะ ดังนี ้ 1) การเข้ าถึงสารสนเทศ คือ การสื บค้ นอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและ
รู้ แหล่ง 2)การประเมินสารสนเทศ คือ การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ โดยมีแหล่งอ้ างอิงที่มีชื่อและชื่อสกุลจริ ง
3) การใช้ อย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง การใช้ สารสนเทศได้ อย่างชานาญ และ 4) การสร้ างสารสนเทศ คือ ใช้ อย่างมี
ความเข้ าใจจริ ยธรรมและถูกกฎหมาย ดังนัน้ ครู จึง ต้ อ งออกแบบการเรี ยนรู้ ใ ห้ นักเรี ยนมี ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (วิจารณ์ พานิช, 2555 : 19)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 66
“ผู้เรี ยนมีสิทธิ ได้ รับการพัฒนาขี ดความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้ มี
ความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองได้ อย่างต่อ เนื่อ ง
ตลอดชีวิต” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี , 2545 : 37-38) และแนวการจัด
การศึกษา หมวด 4 มาตรา 24 ได้ กาหนดการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้ นที่ “การจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรม
ให้ สอดคล้ องกับความสนใจ ความถนัดของนักเรี ยน ให้ ผ้ ูเรี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิ ให้ ทาได้
และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อม สื่ อการเรี ยนอานวยความสะดวกให้
ผู้เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และใช้ วิจยั เป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนรู้ ทงผู
ั ้ ้ สอนและผู้เรี ยนอาจเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน
จากสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย” จากกรอบนโยบายดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า รั ฐ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้โดย ผู้สอนต้ องจัดเนื ้อหาสาระ และกิจกรรมยึดหลักนักเรี ยนมีความสาคัญที่สุด นอกจากนี ้ยัง
สนับสนุนให้ มีการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ซึง่ ปั จจุบนั สื่อการสอนเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึง่ ที่มีส่วนสนับสนุน
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพราะสื่ อการสอนที่ดีสามารถช่วยทาให้ สิ่งที่ซบั ซ้ อนเข้ าใจได้ ง่าย
ขึ ้น ช่วยทาให้ มองเห็นกระบวนการบางอย่างที่ต้องใช้ เวลายาวนาน แต่สามารถลดระยะเวลาของกระบวนการนัน้
ให้ ใช้ เวลาสันลงได้
้
(มนตรี แย้ มกสิกร, 2551)
การเตรี ยมความพร้ อมสาหรับชีวิตในศตวรรษที่ 21 นักเรี ยนจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ วิธีทางานร่ วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การสอนทักษะในการทางานร่ วมกันจะช่วยเพิ่มคุณภาพของความร่ วมมือที่นกั เรี ยนต้ อง
ประสบและเรี ยนรู้ให้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น การจัดการเรี ยนการสอนที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถค้ นพบความรู้ต้องใช้ เทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลายที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนอย่างมีความสุข และสามารถสร้ างองค์ความรู้ ได้ โดย
รู ปแบบการสอนที่นา่ สนใจคือ วิธีการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เป็ นวิธีการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถแตกต่างกัน ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
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รู้ จกั ช่วยเหลื อกัน คนที่เก่งกว่าจะช่วยเหลือคนที่ออ่ นกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้ องร่ วมกันรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึง่ การเรี ยนที่ยึดหลักความสาเร็ จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็ นความสาเร็ จของ
กลุ่ม (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2545 : 22)
จากการศึกษาความต้ อ งการในการเรี ยนการสอน รายวิ ชา ง16201 เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การนาเสนอข้ อ มูล และจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรี ยนของนักเรี ยน จากการสัมภาษณ์ ครู ผ้ ูสอนระดับ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโรงเรี ยนสังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมื องอุทยั ธานี จังหวัดอุทัยธานี พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่ ข าดทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ถูกต้ อง สมาชิกไม่มีความรับผิดชอบในตนเอง นักเรี ยนไม่มีทกั ษะกระบวนการในการทางานกลุ่ม ไม่ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่มีความสามัคคี ไม่กล้ าแสดงออก และเพื่อให้ นกั เรี ยนปรับตัวเข้ าสู่วาระของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในส่วนของการจัดการศึกษากลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็ นสาระที่เกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อสื่ อสาร การค้ นหาข้ อมูลและการ
สืบค้ น การใช้ ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งเรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เป็ นเนื ้อหาที่นกั เรี ยนต้ องเรี ยนรู้
เพื่อให้ มีทกั ษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื ้องต้ น และเพื่อให้ นกั เรี ยนปรับตัวเข้ าสู่วาระของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (วิจารณ์ พานิช, 2554 : 19) แนวทางและการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว อาจทาได้ โดยสร้ างนวัตกรรม
การจัดการเรี ยนที่สามารถนามาช่วยพัฒ นาการเรี ยนการสอนในรู ปแบบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพราะชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นการนาสื่ อ การเรี ยนหลายอย่างประกอบกันจัดเข้ า ไว้ เป็ นชุด เรี ยกว่า สื่ อประสม (Multi
Media) เพื่อ มุ่งให้ นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ อ ย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ (บุญ ชม ศรี ส ะอาด, 2541 : 95) ชุดกิจ กรรม
การเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย คาแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรม แผนการจัดการเรี ยนรู้ ซึ่งเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ คูม่ ือครู บัตรกิจกรรม บัตรคาถาม สื่อการเรี ยนรู้ แบบทดสอบสาหรับการประเมินผล ดังนันนวั
้ ตกรรม
การจัดการเรี ยนประเภทชุดกิ จกรรม จึง มี ประโยชน์ส าหรั บการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพื่อ ช่ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการเรี ยนของนักเรี ยน ฝึ กความรับผิ ดชอบ ช่วยให้ นกั เรี ยนรู้ จกั เคารพยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สนับสนุนนักเรี ยนให้ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ ้น เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนศึกษาด้ วยตนเองทาให้ มีทกั ษะ
ในการแสวงหาความรู้ พิจารณาข้ อ มู ล ซึ่ง เป็ นการส่ ง เสริ มให้ นักเรี ยนเกิ ดทักษะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
จากเหตุผลและหลักการดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือ
เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรี ยน
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ มุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนประกอบกิจกรรมร่ วมกัน
ผู้เรี ยนจะสามารถช่วยเหลื อ กันและกันได้ ในระหว่างประกอบกิจกรรมการเรี ยน กระตุ้นให้ น ักเรี ยนได้ พัฒ นา
กระบวนการทางานกลุ่มและทักษะทางสังคม สนับสนุนนักเรี ยนให้ มีผมสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึน้ และเพื่อ
ส่งเสริ มทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ เป็ นทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริ ม
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์
80/80
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2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนด้ วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
3) เพื่อประเมินทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
หลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง
หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้ แ ก่ นักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนเทศบาลวัดมณี สถิตกปิ ฏฐาราม
กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมือ เรื่ อ ง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 5 ชุด ดังนี ้
ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหา
ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง การถ่ายทอดความคิดในการแก้ ปัญหา
ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่ อง พัฒนาการของอินเทอร์ เน็ต
ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่ อง การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง ความปลอดภัยในการใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
2. แบบประเมินทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อวัดทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 4 ด้ าน ได้ แก่
2.1 การเข้ าถึงสารสนเทศ หมายถึง การสืบค้ นอย่างรวดเร็ ว ถูกต้ องและรู้แหล่ง
2.2 ประเมินสารสนเทศ หมายถึง การตรวจสอบความน่าเชื่อถื อ โดยมีแ หล่ งอ้ างอิ งที่มีชื่ อ
ชื่อสกุลจริ ง
2.3 การใช้ อย่างสร้ างสรรค์ หมายถึง การใช้ สารสนเทศได้ อย่างชานาญ
2.4 การสร้ างสารสนเทศ หมายถึง ใช้ อย่างมีความเข้ าใจจริ ยธรรมและถูกกฎหมาย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 จานวน 30 ข้ อ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ
เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
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ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต
เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
Table 1 Performance is based on the 80/80 standard set of the cooperative learning activity package
Activity Points
Post-test Points
Unit No.
Total scores
E1
Total scores
E2
Unit 1
30
83.68
11
86.58
Unit 2
30
87.46
11
87.37
Unit 3
30
88.25
11
88.16
Unit 4
30
88.95
11
87.11
Unit 5
30
88.07
11
88.16
Total Average Percentage
87.28
87.47
E1/E2 = 87.28/87.47
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรียนด้ วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
Table 2 Comparative study results
µ
Testing
α
t
D
D2
Pre-test
22.11
11.1
184
1226
**18.14
Post-test
14.24
11.1
t.01 = 21611. , df =37
** At the 11.level of significance
3. ผลการประเมินทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลังเรี ยนด้ วย ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
Table 3 The mean and standard deviation of Information Technology and Communication Skills Assessment
Friends
Teacher
Self-assessment
Total
Skill
Unit
assessment
assessment
level
µ
µ
µ
µ
α
α
α
α
Unit 1
82.6 0.16 3.67 0.17 3.61 0.16 3.70 0.16 highest
Unit2
46.6 0.17 3.59 0.16 3.62 0.17 3.65 0.17 highest
Unit6
18.6 0.16 3.58 0.16 3.56 0.18 3.61 0.17 highest
Unit1
41.6 0.16 3.64 0.15 3.63 0.17 3.67 0.16 highest
Unit4
41.6 0.15 3.61 0.17 3.63 0.15 3.65 0.16 highest
Average
41.6 0.16 3.62 0.16 3.61 0.17 3.66 0.16 highest
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6
Table 4 The mean and standard deviation of the student’s satisfaction toward by using the
cooperative learning activity (n =38)
Evaluation Items
µ
summary
α
1. Encourage students to practice their information access skills
4.63
0.49
highest
correctly .Fast and know the source
2. Encourage students to practice assessment skills.
4.79
0.41
highest
6. Encourage students to practice their skills in choosing
4.50
0.56
highest
information creatively.
4. Encourage students to practice their skills in creating
4.58
0.50
highest
information in accordance with ethical and legal principles.
5. Encourage students to apply knowledge in daily life.
4.58
0.55
highest
6. The content set in the activity set is appropriate for the student's 4.66
0.53
Highest
ability level.
7. A package of activities using simple language .And understand 4.79
0.41
highest
quickly.
8. A series of activities to compile words.
4.53
0.56
highest
9. Time spent on activities is appropriate.
4.55
0.50
highest
10. The steps of the activity allow students to practice and
4.55
0.55
highest
understand more content.
11. Cooperative learning activities are interesting .Students work
4.66
0.48
highest
on their abilities and learn with pleasure.
12. The activities make students have fun learning.
4.50
0.69
highest
13. Cooperative learning activities make students more eager to
4.58
0.50
highest
learn.
14. The cooperative learning activity package encourage students
4.50
0.56
highest
to cooperate in group work.
15. Learning activities allow students to have discussions .And
4.58
0.50
highest
plan together before work.
16. Learning activities :Encourage students to listen to the
4.50
0.65
highest
opinions of others.
17. Students have discipline .Self-Responsibility for a Group's Work 4.58
0.68
highest
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Evaluation Items
18. Learning activities promote cooperation in working groups .
Solve common problems and learn as a team.
19. Students are proud of the work or the work of the group.
20. Students are satisfied with learning by the cooperative learning
package.
Overall satisfaction

µ
4.47

α
0.60

summary
highest

4.55
4.53

0.50
0.56

highest
highest

4.57

0.17

highest

สรุปและการอภิปรายผล
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมือ เรื่ อ ง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ มทักษะ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 มีประสิ ทธิ ภาพ 87.28 / 87.47
เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ผู้วิจยั มีความคิดเห็นว่า การวิจยั ครัง้ นี ้มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน โดยผู้วิจยั ได้ ออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมื อ ตามรู ปแบบของ
ADDIE Model ของชีล (seels, 1994) ซึง่ มีกระบวนการพัฒนาระบบที่เป็ นขันตอน
้
5 ขัน้ คือ ขันวิ
้ เคราะห์ ขันการ
้
ออกแบบ ขัน้ การพัฒนา ขัน้ การนาไปทดลองใช้ และขัน้ การประเมินผลและปรับปรุ ง ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนสามารถ
ตรวจสอบได้ ชดั เจน นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ จดั การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ร่ ว มกันคิ ดและทางานร่ ว มกัน จนสามารถตอบปั ญ หาได้ มี การแสวงหาความรู้ เพื่ อให้ ได้ มาซึ่ง คาตอบและ
ข้ อค้ นพบต่าง ๆ มีการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แสดงความคิดเห็นอภิ ปรายร่วมกันภายในกลุ่ม และได้ ลงมือปฏิบตั ิ
มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ได้ ร่วมกันคิดร่วมกันทางาน สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี (2554 : 96) ที่กล่าวว่า
การเรี ยนรู้ ที่ดีเกิดจากการสร้ างพลังความรู้ ในตนเองและด้ วยตนเองของผู้เรี ยน หากผู้เรี ยนได้ มีโอกาสได้ สร้ าง
ความคิ ดและนาความคิ ดของตนเองไปสร้ างชิน้ งาน โดยอาศัยสื่ อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสม จะทาให้ เห็ น
ความคิดนันเป็
้ นรู ปธรรมที่ชดั เจน
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตินนั ้ เป็ นผลของกระบวนการเรี ยนรู้
ที่มีกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นขันเป็
้ นตอนและส่งเสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่นาไปสู่เป้าหมายตามลาดับ ตลอดจนมีกิจกรรม
ที่นกั เรี ยนมีโอกาสศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การระดมความคิดการสอนเพื่อน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การสรุ ปความรู้
การทางานกลุ่ม (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา, 2547 : 177-181) โดยครู มีบทบาทหน้ าที่ในการเป็ นผู้อานวยความ
สะดวกในการเรี ยนรู้ด้านต่าง ๆ ให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง (วิญญู ทรัพยะประภา, 2556 : 5)
3. นักเรี ยนมีทกั ษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่วมมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นมีการจัดกิจกรรมที่นกั เรี ยนได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และนักเรี ยนมีทกั ษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ เป็ นทักษะหนึง่ ที่สาคัญมากในศตวรรษที่ 21 ซึง่ สอดคล้ องกับ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (2555 : 40-44) ที่ได้ กล่ าวว่า ครู ต้องออกแบบการเรี ยนรู้ ในศิ ษย์ มีทักษะเข้ าถึงและ
ประเมินสารสนเทศอย่างมีประสิทธิ ภาพ (ใช้ เวลาน้ อย) และมีประสิทธิ ผล (เข้ าถึงแหล่งที่ถูกต้ องเหมาะสม) ประเมิน
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สารสนเทศอย่างลึกซึ ้งครบถ้ วยรอบด้ วนและอย่างรู้ เท่าทัน ใช้ สารสนเทศได้ อย่างแม่นยาและสร้ างสรรค์ และมีความ
สมารถใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมดาเนินการสร้ างสื่อที่เหมาะสมกับการนาเสนอให้ หลากหลายวัตถุประสงค์
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมือ เรื่ อ ง หลักการ
แก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่ งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ส าหรับนักเรี ยนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นนันมี
้ กิจกรรมที่หลากหลายให้ นกั เรี ยนเกิดองค์ความรู้จากการปฏิบตั ิจริ ง มีการจัดกระบวนการกลุ่ม
ที่มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน ทาให้ นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนมากยิ่งขึ ้น มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองเพื่อผลงานของกลุ่ม นักเรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในชิ ้นงานหรื อผลงานจากการปฏิ บตั ิกิจกรรมกลุ่ ม
นักเรี ยนได้ ฝึกทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึง่ นักเรี ยนสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ก่อนใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์เน็ต
เพื่อส่งเสริ มทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารนี ้ ครู ผ้ ู สอนควรอธิ บายและชี ้แจงนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
ทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ให้ นักเรี ยนเข้ าใจและมีความรู้ เกี่ยวกับ ทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ ดีกอ่ น ซึง่ อาจทาได้ โดยการปฐมนิเทศให้ นกั เรี ยนก่อนที่จะเรี ยน
2. ในการนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แ บบร่ วมมือ เรื่ อ ง หลักการแก้ ปัญหาและอินเทอร์ เน็ต เพื่อส่งเสริ ม
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ ครู ผ้ สู อนต้ องศึกษาการปฏิบตั ิกิจกรรมให้ เข้ าใจอย่างชัดเจน
3. ครู ต้อ งคอยดูแลให้ คาแนะนาช่ว ยเหลื อ นักเรี ยนในขณะปฏิ บัติกิจกรรม เมื่ อนักเรี ยนทาเสร็ จแล้ ว
ครู ต้องตรวจผลงานแล้ วแจ้ งให้ นกั เรี ยนทราบและแก้ ไขข้ อบกพร่องทันทีที่พบ
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การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่ างพอเพียง
เรื่องการแข่ งขันมนุษย์เจาะ (Shaky Doll Competition) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6
STEM Education Teaching Management for Reinforce the Sufficient Attribute
in Topic of Shaky Doll Competition for the Matthayom 6 Students
นานทรี หุ้นเหีย้ ง1* ทรงกลด หุ้นเหี ้ยง2 และศิรัญญา เสนี1
Nantaree Hunhiang1*, Songklod Hunhiang2 and Sirunya Senee1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียง โดยศึกษาผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ กิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างซึง่ เรี ยนอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนรัษฎา จานวน 37 คน ซึง่ ได้ คดั เลือก
เนื ้อหาจากเรื่ องไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้าแม่เหล็ ก ในวิชาฟิ สิ กส์ 4 มาบูรณาการใหม่เป็ นเรื่ องการแข่งขันมนุษย์
เจาะ ใช้ เวลาในการทดลองจานวน 20 ชัว่ โมง ประกอบด้ วยแผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบกระตือรื อร้ นซึง่ เน้ นการลงมือ
ปฏิ บัติของนักเรี ยน จานวน 8 แผน โดยสัดส่ วนการประเมิ นผลจากการปฏิ บัติ กิจกรรมของนักเรี ยนต่ อการใช้
แบบทดสอบเป็ น 95% : 5% และในขันตอนสุ
้
ดท้ ายได้ มีการถอดบทเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้ วย
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี อย่ างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 2) ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้ อยละ 60) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3)
ประสิ ทธิ ภาพของหน่วยการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มี ค่าเท่ากับ
80.96/77.63
ABSTRACT
The purposes of this research were to develop a STEM Education learning unit to reinforce
the sufficient attribute, study of student’s activity results, achievements and satisfaction for the
unit management. This learning unit was created by integrating some contents of direct current and
electromagnetics in Physics, named “Shaky Doll Competition”, and then applied to 37 students in
Matthayomsuksa 6, Ratsada School and contained 8 active learning plans in 20 hours. The ratio
0f the evaluation for about activity results : test is 95% : 5%, and finally, the student had to analysis of
Sufficiency Economy Philosophy. It was found that after studying, the students had 1) activity results
and satisfaction for the unit management passed in good level with statistical significant level of .01
and 2) higher achievements than before studying with statistical significant level of .01. Moreover, the
efficiency of the lesson during studying and after studying was 80.96/77.63.
Key Words :STEM Education, sufficient attribute, activity results, achievements, unit management
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คานา
โรงเรี ย นรั ษ ฎาเป็ นสถานศึ ก ษาหนึ่ ง ที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในนาม
“สถานศึกษาพอเพียง” มีการกาหนดนโยบายภายในเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่บุคลากรทุก
คน เพื่อเสริ มสร้ างให้ เกิดคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง มีความรู้ความเข้ าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนาหลักคิด หลักปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา บูรณาการในการบริ หารจัดการ
การเรี ยนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจาวัน ก่อให้ เกิดความตระหนักและฝั งรากลึกภายใน
ตนเองและผู้อื่นอย่างยัง่ ยืนตลอดไป ซึง่ ความพอเพียงนันจะต้
้
องประกอบด้ วย 3 คุณลักษณะพร้ อมๆ กัน ได้ แก่
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค้ มุ กันที่ดีในตัว โดยการตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ให้ อยูใ่ นระดับพอเพียงนันต้
้ องอาศัยทังความรู
้
้ และคุณธรรมเป็ นพื ้นฐาน การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน พร้ อมรับต่อการเปลี่ ยนแปลงในทุกด้ าน ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้ อม ความรู้ และเทคโนโลยี (มูลนิธิชยั พัฒนา, 2553)
ในขณะที่สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒนาการศึกษาด้ านสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดทักษะและสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิตใน
สังคมปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและความก้ าวหน้ า ในศตวรรษที่ 21 โดยได้ กาหนดนโยบายเพื่อ
ส่ง เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ส ะเต็ มศึกษา พร้ อมกับได้ ใ ห้ ความหมายของคาว่าสะเต็ มศึกษาว่า “สะเต็มศึกษา
(STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บรู ณาการวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้ นการนาความรู้ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิต
จริ ง รวมทัง้ การพัฒ นากระบวนการหรื อผลผลิ ตใหม่ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการทางาน ” ซึ่งการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวทางของสะเต็ มศึกษาได้ นากระบวนการออกแบบเชิงวิ ศวกรรมศาสตร์ (Engineering
design process) มาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของการทางานเพื่อสร้ างสรรค์ชิ ้นงานหรื อวิธีการ (สสวท., 2558) นอกจากนี ้
สสวท. ยัง มี ก ารด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาศัก ยภาพครู เพื่ อ เป็ นผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แก่ครู ทมี่ าจากโครงการส่งเสริ มการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สควค.) แล้ วขยายผลไปยังครู ผ้ รู ่วมพัฒนา โรงเรี ยนรัษฎาก็เป็ นโรงเรี ยนหนึง่ ที่เข้ าร่วมโครงการ
ดังกล่าว และผ่านการประเมินจาก สสวท. แล้ ว
ผู้วิจยั ในนามของครู วิทยาศาสตร์ จากโครงการ สควค. ซึง่ ได้ ร่วมการดาเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู เพื่อเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยตลอด ได้ ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ เกิดผลที่ดีที่สุดแก่นกั เรี ยนในทุกๆ ด้ าน มีความสนใจ
ที่จะใช้ สะเต็มศึกษามาเป็ นกระบวนการหลักในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพี ย งให้ แก่ นั ก เรี ย น ด้ ว ยเห็ น ว่า นัก เรี ย นจะได้ ใ ช้ ท ั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ร่ ว มกับ ความรู้
ประสบการณ์ และทักษะด้ านอื่นๆ รวมไปถึงการปฏิ บัติกิจกรรมเป็ นกลุ่ ม ให้ ได้ พบกับสถานการณ์ ที่เชื่อมโยง
บทเรี ยนและชีวิตจริ ง ด้ วยองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึง่ จากการรวบรวมข้ อมูลและปั ญหาก่อนการทาวิจยั จากนักเรี ยนที่เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4 ในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งมีเนื อ้ หาเกี่ ยวกับไฟฟ้าสถิ ต ไฟฟ้ ากระแส ไฟฟ้าแม่เหล็ ก และคลื่ นแม่เหล็ กไฟฟ้า พบว่า
นักเรี ยนส่วนใหญ่ให้ ความสนใจเพราะรู้สึกว่ามีปรากฏการณ์หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องให้ พบเห็นอยูเ่ สมอ แต่
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จะมีปัญหาคล้ ายกันประการหนึ่งคือไม่สามารถนาความรู้ มาอธิ บายได้ มีผลต่อการนาความรู้ไปต่อยอดในด้ าน
อื่นๆ นักเรี ยนบางส่วนได้ ให้ ข้อเสนอว่าควรมีการนาอุปกรณ์ใกล้ ตวั มาศึกษาให้ เข้ าใจหลักการทางานมากกว่าการ
คานวณวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้ อนในโจทย์และข้ อสอบ
ผู้วิจัย จึงได้ ดาเนินการวิ จยั ในหัวข้ อ “การศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ า ง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ โดยได้ เลื อกเนื ้อหาวิชาหลักเป็ นฟิ สิ กส์ เพิ่มเติม 4 ใน
การจัดการเรี ยนรู้ ในลักษณะของการเรี ยนรู้ อย่างกระตือรื อร้ นแก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 37 คน ใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ทังนี
้ ้ จะได้ เป็ นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองในทางหนึง่ และ
หากมีวาระโอกาสอันสมควร จะได้ เผยแพร่แก่ผ้ อู ื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ
2. เพื่อศึกษาผลการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4
3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4 ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 หลังเรี ยนรู้เรื่ องการ
แข่งขันมนุษย์เจาะ โดยใช้ หน่วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่ อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6/1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
โรงเรี ยนรัษฎา อาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง จานวน 37 คน โดยการเลือกอย่างเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการสอน ประกอบด้ วย
1.1 แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการ
แข่งขันมนุษย์เจาะ วิชาฟิ สิกส์ 4 สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึง่ มีการใช้ วิธีและเทคนิคการสอน ตามที่
ได้ รับการอบรมมาจากโครงการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ โดย สสวท. และได้ เพิ่มเติมการน้ อมนาหลักคิดจากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณา
การด้ วย จานวน 8 แผน ดังโครงสร้ างหน่วยการเรี ยนรู้ในแผนภาพ Figure 1
2. เครื่ องมือรวบรวมข้ อมูล ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน และได้ ระคับคะแนน
IOC เป็ น 1.00 ประกอบด้ วย
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2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ในการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ วิชาฟิ สิกส์ 4 สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่ง
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้ อ
โครงสร้ างหน่ วยการเรี ยนรู้ เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่ างพอเพียง
ชื่อหน่ วยการเรี ยนรู้ การแข่ งขันมนุษย์ เจาะ ระดับชัน้ ม.6 เวลา 20 ชั่วโมง
แผนที่ 1 (2 ชัว่ โมง)
เรื่ อง รู้ จกั กับกระแสไฟฟ้า .
สาระสาคัญ สืบค้ น สังเกต
อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับ
การนาไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าใน
ตัวนาไฟฟ้า ด้ วยความสนใจใฝ่ รู้
และมีเหตุผล .

แผนที่ 2 (2 ชัว่ โมง)
เรื่ อง ความต้ านทานไฟฟ้าและ
แบตเตอรี่
สาระสาคัญ ทดลองและ
อภิปรายเกี่ยวกับ ความต้ านและ
กฎของโอห์ม และความต่างศักย์
ระหว่างขัวแบตเตอรี
้
่ .

แผนที่ 3 (3 ชัว่ โมง)
เรื่ อง การต่อตัวต้ านทานและ
แบตเตอรี่
สาระสาคัญ ทดลองเกี่ยวกับผล
การต่อตัวต้ านทานและแบตเตอรี่
.

แผนที่ 4 (2 ชัว่ โมง)
เรื่ อง การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสตรงเบื ้องต้ น
สาระสาคัญ ฝึ กแก้ ปัญหาโจทย์
ต่างๆ...

สาระการเรี ยนรู้

แผนที่ 8 (2 ชัว่ โมง)

นักเรี ยนใช้ กระบวนการกลุม่ ในการ ศึกษา
ออกแบบและสร้ างวงจรแม่เหล็กไฟฟ้ามนุษย์
เจาะ แล้ วแข่งขันกันว่าของกลุม่ ใดจะสามารถ
สร้ างวงจรแม่เหล็กไฟฟ้ามนุษย์เจาะทีส่ นั่ ได้
ต่อเนื่องและมีขนาดใหญ่ทสี่ ดุ โดยอาศัย
หลักการทางไฟฟ้ากระแสตรงและแม่เหล็ก
ไฟฟ้า ซึ่งนักเรี ยนจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับการนาไฟฟ้าของตัวนา ความต้ านทาน
และกฎของโอห์ม การต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ด้ วยแบตเตอรี่ การวัดปริ มาณต่างๆ ในวงจรด้ วย
เครื่ องวัดทางไฟฟ้า การสร้ างสนามแม่เหล็ก
เหนี่ยวนาจากกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนา รวมไป
ถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทเี่ กิดขึ ้นในการ
ทดลองหรื อรวบรวมข้ อมูลต่างๆ โดยมุ่งเน้ นการ
ทางานเป็ นกลุม่ และร่ วมกันประเมินผลในชัน้
เรี ยน และครูมีบทบาทสาคัญในด้ านการอานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยน และสอดแทรกหลักคิดจากปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยตลอด ทังนี
้ ้ เพื่อให้
เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู้ทไี่ ม่ม่งุ เน้ นการบรรยาย
แต่มีความท้ าทายให้ เกิดการค้ นพบและสร้ าง
องค์ความรู้แก่นกั เรี ยน รวมไปถึงได้ เสริมสร้ าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และจิตวิทยาศาสตร์

สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสือ่ สาร การคิด
การแก้ ปัญหา การใช้ ทกั ษะชีวิต
และการใช้ เทคโนโลยี

คุณธรรม จริยธรรม และค่ านิยม
1. จิตวิทยาศาสตร์
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง

เรื่ อง ถอดบทเรี ยนกันดีกว่า .
สาระสาคัญ ผลที่เกิดขึ ้นกับ
ผู้เรี ยนสอดคล้ องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
.
แผนที่ 7 (4 ชัว่ โมง)
เรื่ อง ออกแบบและสร้ างวงจร..
สาระสาคัญ ใช้ กระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
ความรู้ ต่างๆ สร้ างวงจร
แม่เหล็กไฟฟ้า .

แผนที่ 6 (3 ชัว่ โมง)
เรื่ อง กระแสไฟฟ้าทาให้ เกิด
สนามแม่เหล็ก
สาระสาคัญ ทดลองเกี่ยวกับ
สนามแม่เหล็กที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้า .

แผนที่ 5 (2 ชัว่ โมง)
เรื่ อง รู้ จกั กับแม่เหล็กและ
สนามแม่เหล็ก
สาระสาคัญ สืบค้ นและ
อภิปรายเกี่ยวกับแม่เหล็กและ
สนามแม่เหล็ก อย่างมี
วิจารณญาณ .

ภาระงานชิน้ งาน/
1. กิจกรรมสะเต็มศึกษา
“การแข่งขันมนุษย์เจาะ”
2. ใบกิจกรรม / แบบฝึ กทักษะ

Figure 1 Unit Structure and Lesson Plans.
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2.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4
2.3 แบบประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะ
อยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เรี ยนวิชาฟิ สิกส์ 4
วิธีดาเนินการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนทาการสอน (Pre-test) จัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 8 แผน ซึง่ มีขนตอนตามแนวคิ
ั้
ดสะเต็มศึกษาของ สสวท. ให้ นกั เรี ยนทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและฉบับเดิมอีกครัง้ (Post-test) และทาแบบประเมินความพึงพอใจ และ
แบบประเมินผลการปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยตลอด นาคะแนนที่รวบรวมได้ จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ก่อ นและหลังการสอนมาเปรี ยบเทียบโดยการวิเคราะห์ข้ อมูลด้ วยวิธีทางสถิติ และนาคะแนนที่
รวบรวมได้ จากแบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง หลังการสอนมาหาค่าเฉลี่ ยในแต่ละประเด็นและเปรี ยบเทียบกั บ
เกณฑ์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ผลการประเมินการปฏิบัตกิ ิจกรรม และความพึงพอใจต่ อการจัดการเรี ยนรู้
ของนักเรี ยนก่ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่ าง
พอเพียง
Table 1 Comparison of learning achievement, learning activity and satisfaction assessment of STEM
Education management.
Item

Before n  37

t1

X

Learning achievement
Activity assessment
Satisfaction assessment
*
t1

After n  37

7.30
-

S.D.

4.40
-

X

11.07
4.13
4.39

Criterion

t2

S.D.

3.73
0.21
0.29

14.19**
9 (60%)
2.62*
3.51 (good) 12.87**
3.51 (good) 15.24**

< .05, ** p < .01
represent t-test for Dependent Samples and t 2 represent t-test for One Sample

p

จาก Table 1 ซึ่งแสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ผลการประเมินการปฏิ บตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า
1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (ร้ อยละ 60) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2) นักเรี ยนมีผลการประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ผา่ นเกณฑ์ระดับดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ผ่านเกณฑ์ระดับดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการหาประสิทธิภาพของหน่ วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่ าง
พอเพียง
จาก Table 2 แสดงผลการหาประสิ ทธิ ภ าพของหน่ว ยการเรี ยนรู้ แบบสะเต็ มศึกษาเพื่อ เสริ มสร้ าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า หน่วยการเรี ยนรู้มีคา่ เฉลี่ ยของคะแนนจากการทาแบบฝึ กหัด
ระหว่างเรี ยนในแต่ละหน่วยของนักเรี ยนทุกคน E1  เท่ากับ 80.96 และมีคา่ เฉลี่ยของคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยนและงานชิ ้นสุดท้ ายของหน่วยการเรี ยนรู้ E2  เท่ากับ 77.63 แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิ ภาพของหน่วย
การเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง มีค่าเท่ากับ 80.96/77.63 ตามเกณฑ์
80/80
Table 2 The efficiency of the lesson during studying and after studying using the STEM Education
learning unit to reinforce the sufficient attribute.
Score Type
E1

E2

n

37
37

Full score
650
250

score
19,471
7,181

efficiency
80.96
77.63

ทังนี
้ ้ งานชิ ้นสุดท้ ายของหน่วยการเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นการถอดบทเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งผลที่ได้ นนั ้ สะท้ อ นให้ เห็นถึง ความรู้ ความเข้ าใจของนักเรี ยน และการน้ อ มนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ ในการเรี ยนรู้ หรื อในอีกทางหนึง่ การเกิดคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียงดังที่นกั เรี ยนได้ แสดงออกมา
นันก็
้ ชว่ ยให้ นกั เรี ยนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในวิชาฟิ สิกส์ได้ เป็ นอย่างดี

สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด (ร้ อยละ 60) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลการประเมินการปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ผ่านเกณฑ์ ระดับดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านเกณฑ์ระดับดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ประสิทธิ ภาพของหน่วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มี
ค่าเท่ากับ 80.96/77.63 อยูใ่ นเกณฑ์ 82.5 - 77.5
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อภิปรายผลการศึกษา
1. หน่วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริมสร้ างคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษย์
เจาะ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนได้ และผลการประเมินการปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้
ผ่านเกณฑ์ระดับดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากหน่วยการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวนี ้เป็ นการสอนบูรณา
การความรู้ แบบองค์รวมให้ สอดคล้ องกับการนาความรู้ไปใช้ ในชีวิตจริ ง ผ่านการเรี ยนรู้ด้วยการลงมือปฏิ บตั ิจริ ง
เพื่อเป็ นการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น บูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมเน้ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญโดยนักเรี ยน
สามารถลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองทาให้ นกั เรี ยนเกิดความรู้ความเข้ าใจ มีความสุขไปกับการ
เรี ยน และเห็นคุณค่าของการเรี ยนเพิ่มขึ ้น ซึง่ กิจกรรมเหล่านี ้นาไปสู่การพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ ดี
ยิ่งขึน้ สอดคล้ อ งกับทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของบรู เนอร์ ซึ่งกล่ าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนควรสร้ า งแรงจูงใจให้
นักเรี ยนอยากรู้ อยากเห็น และอยากค้ นพบ การเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ประสบการณ์ตรง จะช่วยเร้ าความสนใจ
ให้ นกั เรี ยนสามารถเชื่อมโยงข้ อเท็จจริ งและมีความสุขกับการเรี ยน ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สูงขึน้ (หยาดอรุ ณ , 2552) นอกจากนี ้ ยังมุ่งส่งเสริ มการทางานเป็ นกลุ่ม การนาเสนอผลงานและความคิดเห็น
เพื่อให้ นกั เรี ยนเกิดความคงทนในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยคานึงถึงศักยภาพในการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนแต่ละคน
จึงมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้ องการของนักเรี ยนที่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับทฤษฎี พหุปัญญา
ของการ์ ดเนอร์ ซึ่งกล่าวว่า นักเรี ยนมีความถนัดและแบบการเรี ยนรู้แ ตกต่างกัน ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ต้ องหลากหลายเพื่อให้ สอดคล้ องกับความหลากหลายทางสติปัญญาของนักเรี ยน อันส่งผลให้ นกั เรี ยนประสบ
ความสาเร็ จในการเรี ยนได้ ดีขึ ้น สาหรับการเรี ยนรู้แบบร่วมมือ พบว่า บุคคลต้ องมีการสื่อสารร่วมกัน เพื่อกระจาย
ความรู้ ทาให้ เกิดความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ และนาไปสู่ความราบรื่ นในการทางานกลุ่มร่ วมกันเป็ นทีม (ทวีศกั ดิ์,
2550)
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เรื่ องการแข่งขันมนุษย์เจาะ ผ่านเกณฑ์ระดับดีอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากครู มีความเป็ นมิตร
มีอารมณ์ขนั ให้ ความอบอุน่ และมีความเป็ นกันเองกับนักเรี ยนทุกคนอย่างเสมอภาค ซึง่ ช่วยเสริ มสร้ างบรรยากาศ
ในห้ องเรี ยนให้ เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ และไม่กดดันด้ วยความตึงเครี ยด จึงทาให้ นกั เรี ยนกล้ าซักถามเมื่อเกิดข้ อสงสัย
กล้ าคิด และกล้ าแสดงออก อีกทังมี
้ การเสริ มแรงด้ วยการให้ รางวัลและชมเชย เมื่อนักเรี ยนแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ซงึ่ ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน อีกทังสื
้ ่อและแหล่งการเรี ยนรู้ มีการผสมผสานกลวิธีการสอน
หลากหลาย กระตุ้ นความสนใจของนัก เรี ยน ได้ แ ก่ เกมบิ งโก วี ดิ ทัศ น์ DLIT Kahoot Plickers เป็ นต้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการและความแตกต่างของนักเรี ยน มุง่ เน้ นให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์ ตรงจากการลงมือ
ปฏิ บตั ิทดลองด้ วยตนเอง พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนสนุกสนานในการ
เรี ยนรู้ ซึง่ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นการตอบสนองความต้ องการของนักเรี ยนทาให้ นกั เรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ สอดคล้ องกับทฤษฎีของธรอนไดค์ (สุรางค์, 2556) กล่าวว่า ถ้ ามนุษย์กระทาสิ่งใดแล้ ว
เกิดความพึงพอใจก็มีแนวโน้ มที่จะกระทาสิ่งนันอี
้ ก แต่ถ้ากระทาสิ่ งใดแล้ วได้ ผลเป็ นที่ไ ม่พงึ พอใจ ก็มีแนวโน้ มที่
จะเลิ กทา ซึ่งหมายถึงว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ควรตอบสนองความต้ องการ ความสนใจและความพึงพอใจ
ของนักเรี ยน
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอยูอ่ ย่างพอเพียงของนักเรี ยนจากงานชิ ้นสุดท้ ายของหน่วยการเรี ยนรู้ นนั ้
เป็ นการถอดบทเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ผลที่ได้ นนสะท้
ั้
อนให้ เห็นถึงความรู้ ความเข้ าใจ
ของนักเรี ยน และการน้ อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการเรี ยนรู้ ตลอดเวลาในเรื่ องการแข่งขัน
มนุษย์เจาะ หรื อในอีกทางหนึง่ การเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงดังที่นกั เรี ยนได้ แสดงออกมานันก็
้ ชว่ ยให้
นักเรี ยนสามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในวิชาฟิ สิกส์ ได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากนักเรี ยนได้ ร่วมทากิจกรรมการ
เรี ยนรู้ แบบสะเต็ มศึกษาเพื่อ เสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง เรื่ องการแข่งขันมนุษ ย์เจาะ โดยครู ใ ห้
คาแนะนาในการดารงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคณ
ุ ธรรม สอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุธา
รส (2559) กล่าวว่านักเรี ยนส่วนใหญ่ได้ นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ โดยตลอด เช่น
การเลือกทาภาระงานในรายวิชา ให้ เหมาะสมตามกาลังกาย สติปัญญา เวลา และบริ บทอื่นๆ ที่ประกอบ ทังต้
้ อง
ตัดสิ นใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยการไตร่ตรอง ใช้ สติปัญญา มีสมาธิ มุ่งมัน่ ในการทางาน และช่วยเหลื อผู้อื่นเสมอ เป็ น
ผลให้ การปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นไปด้ วยความราบรื่ น มีบรรยากาศที่ดีในการดาเนินกิจกรรม นักเรี ยนมี
ความรับผิ ดชอบส่งงานตามที่กาหนด และผ่านการประเมินผลการทากิจกรรมโดยตลอด นอกจากนี ้ หน่วยการ
เรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อเสริ มสร้ างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มุ่งส่งเสริ มให้ นักเรี ยนตระหนักถึงการมี
ภูมิค้ มุ กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข นอกเหนือไปจากการตังใจเรี
้ ยนให้ มีความสาเร็ จ
ทางวิชาการแล้ ว ให้ นกั เรี ยนคานึงถึงประโยชน์ของการนาความรู้ที่ได้ เรี ยนไปใช้ ประโยชน์ เนื่องด้ วยวิชาฟิ สิกส์นนั ้
เป็ นวิชาที่นกั เรี ยนเห็นว่ายาก และความยากทาให้ น่าเบื่อ เกิดความท้ อแท้ ที่จะศึกษาและพัฒนาทักษะต่างๆ ใน
รายวิชา ครู จึงพยายามจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนได้ ผ่อนคลายจากความรู้สึกนัน้ เปิ ดใจที่จะเรี ยนรู้ และตังเป
้ ้ าหมาย
ที่จะเรี ยนเพื่อนาความรู้ไปใช้ งานให้ เห็นผลจริ ง เกิดเป็ นแนวทางให้ นาไปศึกษาต่อได้ และได้ เรี ยนรู้ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีความสุข
ข้ อเสนอแนะ
ในการจัดทาหน่วยการเรี ยนรู้ แบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริ มคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ควรมีการ
ปรึกษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทังด้
้ านสะเต็มศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนอกจากนี ้ผู้วิจยั
ได้ พยายามจัดกิจกรรมในรู ปแบบ Active Learning เพื่อตอบสนองกับความสนใจของนักเรี ยน จึงเป็ นการศึกษา
หลายทาง และผู้วิจยั ยังไม่ชานาญเท่าที่ควร ถือเป็ นโอกาสอันดีที่ได้ เรี ยนรู้ในครัง้ นี ้
ผู้วิจยั เห็นว่าการแข่งขันมนุษ ย์เจาะเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจ นักเรี ยนทาแล้ วมีความสนุกสนาน แต่ก็มี
ข้ อเสียในการใช้ เวลาพัฒนาผลงานให้ สาเร็ จ บางกลุ่มต้ องนากลับไปทาต่อนอกเวลาเรี ยน อาจมีผลต่อความเป็ น
ธรรมในการดาเนินการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษานี ้โดยภาพรวมมีอปุ นิสัยน่ารักและ
ไม่เคร่งเครี ยดกับคะแนนการแข่งขัน ต่างก็อยากให้ เพื่อนในชันท
้ างานให้ สาเร็ จ การดาเนินกิจกรรมจึงผ่านไปได้
ด้ วยดี
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ความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษพืน้ ฐานโดยใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษเรื่อง Sentence Building สาหรับครูผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ที่ไม่ ได้ สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี
The Ability in English Basic Sentence Writing through Skill Exercises on English Grammar
about Sentence Building for Non-English Majored Teachers teaching English in Primary
Schools, Phetchaburi Province
สริ ตา บัวเขียว1*
Sarita Buakhieo1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงทดลองนี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของครู ผ้ สู อน
วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้ สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จังหวัดเพชรบุรี จานวน 30 คน
ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง Sentence Building จานวน 18 ชัว่ โมง ในภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โดยพบว่าหลังจากที่ได้ รับการสอนโดยใช้ แบบฝึ กแล้ วครู มีคะแนนความสามารถใน
การแต่งประโยคภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนได้ รับการสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าแบบฝึ ก
มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 76.52/80.74 นอกจากนี ้ยังพบว่าครู มีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กอยูใ่ นระดับมากที่สุด

ABSTRACT
This experimental research was to study about the ability to write English basic sentences of
30 non-English majored teachers teaching English in primary schools, Phetchaburi province. The
teachers were taught through Skill Exercises on English Grammar about Sentence Building for 18
hours in the first semester of 2017 academic year. The results were revealed that the teachers’ ability
to write English basic sentences after being taught through the skill exercises was significantly higher
than that before being taught at the .01 level, the efficiency of the skill exercises met the criterion of
76.52/80.74,andthe teachers’ opinion about the skill exercises was at the highest level.
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คานา
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถสื่ อ สารได้ นนั ้ ถึงแม้ ว่าผู้ เรี ยนจะสามารถจดจ า
คาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ มากมาย แต่ถ้าผู้เรี ยนสื่ อสารออกไปเป็ นคา ๆ ก็ไม่ได้ หมายความว่าการสื่ อสารนันจะ
้
สมบูรณ์ ราบรื่ นหรื อ เข้ าใจได้ เสมอไปเทียบเท่า กับการสื่ อ สารด้ วยประโยคที่สมบูรณ์ และที่สาคัญถ้ าเป็ นการ
สื่อสารโดยใช้ การเขี ยนย่อมต้ องการประโยคที่ชดั เจนถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ มากยิ่งขึน้ ฉะนันสิ
้ ่งสาคัญของ
การเรี ยนภาษาอังกฤษก็คือผู้เรี ยนต้ องสามารถสร้ างประโยคที่ถูกต้ องตามหลักไวยากรณ์ ให้ ได้ เพราะผู้เรี ยนไม่
สามารถที่จะสื่ อสารเป็ นคาๆ หรื อ ท่องจาประโยคต่างๆ ไปใช้ ในการสื่ อ สารเท่านัน้ แต่ในทางกลับกันผู้เรี ยนที่
ต้ องการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษต้ องสามารถสร้ างประโยคได้ ด้วยตนเอง ซึง่ นัน่ หมายความว่าครู ผ้ สู อนต้ องสอน
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้ างประโยค
เซลลิ งเกอร์ (Selinker, 1992: 251-253)กล่าวว่าหากผู้เรี ยนต้ องใช้ ภาษาในขัน้ การสื่ อสารโดยยังไม่มี
ความรู้ พื ้นฐานไวยากรณ์ที่เพียงพออาจทาให้ การสื่อสารล้ มเหลว นอกจากนี ้ดิกคินส์และวูดส์ (Dickins& Woods,
1988) ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความสาคัญของไวยากรณ์ ไว้ อีกว่าผู้ที่เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองจะไม่เกิดความ
เข้ า ใจและไม่สามารถสื่ อสารในระดับสูงได้ ถ้าขาดความรู้ ทางระบบไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษ และวิธีประยุกต์
โครงสร้ างไวยากรณ์ เหล่านันในการสื
้
่ อสาร รวมถึงจินตนาสุจจานันท์ (2543) ได้ กล่าวสอดคล้ องกันว่าไวยากรณ์
เป็ นเหมือนกับกระดูกสันหลัง (backbone) ที่เป็ นพื ้นฐานช่วยให้ ผ้ เู รี ยนภาษาต่างประเทศประสบความสาเร็ จซึ่ง
สอดคล้ องกับ เวฟเวอร์ (Weaver, 1979 และ Weaver; McNally; &Moreman, n.d.) ที่กล่าวว่าไวยากรณ์ ชว่ ยให้
บุคคลเป็ นผู้ฟัง ผู้พดู ผู้อา่ นและผู้เขียนที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น
ผู้วิจยั พบว่าผู้เรี ยนจานวนไม่น้อยไม่สามารถสร้ างประโยคภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากไม่มีความรู้ ในการ
เรี ยบเรี ยงคาให้ เป็ นประโยค ผู้เรี ยนหลายคนเขียนงานส่งอาจารย์ชาวต่างชาติจะได้ รับคาแนะนาว่าให้ เรี ยงคาใหม่
เพราะอาจารย์ ชาวต่างชาติ ไม่ร้ ู ว่าผู้ เรี ยนใช้ คาภาษาอังกฤษที่เรี ยบเรี ยงตามหลักไวยากรณ์ ภาษาไทยท าใ ห้
ประโยคนันๆ
้ ไม่สามารถสื่อสารให้ เข้ าใจได้ ทังนี
้ ้เพราะว่าผู้เรี ยนไม่ได้ รับการสอนให้ เข้ าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ
สาคัญในการสร้ างประโยคได้ แก่ รู ปแบบประโยค (sentence pattern) คาชนิดต่างๆ (part of speech) และการ
ใช้ Tense เหล่านี ้เป็ นหลักไวยากรณ์สาคัญในการสร้ างประโยคที่ครู ต้องสอนและฝึ กฝนผู้เรี ยนให้ ชานาญ
กิ จ กรรมที่ ต้ อ งกระท าหลั ง การเรี ย นการสอนไวยากรณ์ คื อ การฝึ ก (practice) ครู จึ ง ควรจัด ให้ มี
แบบฝึ กหัดทัง้ ในชัน้ เรี ยน และการบ้ า น อย่างหลากหลายครอบคลุมเนื อ้ หาที่เรี ยน (นิเทศ การเรี ยนการสอน
ปรัชญา พรบ, 2551)ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้ างแบบฝึ กหัดและพบว่ามีงานวิจยั
หลายเรื่ อ งที่แก้ ไขปั ญหาการเรี ยนรู้ โดยใช้ แ บบฝึ กทักษะ (skill exercises) และพบว่าได้ ผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี
ดังเช่น ดารุ ณี อินทุฤทธิ์ (2552) ที่ทาวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาการเรี ยนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเรื่ อง Present Simple
Tense ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้ แบบฝึ กผลการวิจยั พบว่า ร้ อยละ 84 ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้ ผ้ ูเรี ยนบรรลุผลสาเร็ จและส่วนที่สาคัญที่สุดได้ แก่ ครู ผ้ ูสอน ทังนี
้ ้ผู้เรี ยนจะ
ประสบความสาเร็ จไม่ได้ เลยถ้ าครู ผ้ ูสอนไม่ใช่ผ้ ูที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ ที่ตนเองรับผิ ดชอบสอนอย่าง
แท้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ อ งกับโบแชมป์ (Beauchamp, 1975:164) ที่ กล่ า วว่า กระบวนการที่ส าคัญ ที่สุ ด ในการน า
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หลักสู ตรไปใช้ คื อ การแปลงหลักสู ตรไปสู่ การสอน และ การจัดสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ยนเพื่อ ให้ ครู ได้
พัฒนาการเรี ยนการสอนเพราะครู เป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุด
การศึ กษาขัน้ พื น้ ฐานมี ค วามส าคัญ เป็ นอย่ า งยิ่ ง เพราะจะเป็ นรากฐานส าคัญ ในการก้ า วสู่ ร ะดับ
การศึกษาที่สู งขึ น้ ถ้ าผู้ เรี ยนมี พืน้ ฐานความรู้ ที่ไม่มีคุณภาพ ผู้ เรี ยนจะมี ปัญหาในการเรี ยนระดับสูง ขึน้ จาก
ความสาคัญดังกล่าวการศึกษาในระดับขัน้ พื ้นฐานจึงควรได้ รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อให้
เป็ นการศึกษาที่มีคุณภาพที่สุด โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพครู ผ้ วู ิจยั มีประสบการณ์ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ (coach)
ในการพัฒนาตนเองของครู ผ้ ูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและพบว่าประเด็นที่ครู ส่วนใหญ่ต้องการ
คาแนะนาได้ แก่ นักเรี ยนไม่สามารถสร้ างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ และเมื่อวิเคราะห์สาเหตุพบว่า ครู
ไม่ได้ สอนผู้เรี ยนให้ ครบองค์ประกอบของการสร้ างประโยคแต่เน้ นคาศัพท์ ซึง่ ในความเป็ นจริ ง การสร้ างประโยค
จะต้ องมีความรู้ทงค
ั ้ าศัพท์ โครงสร้ างประโยคและการใช้ Tense ซึง่ ครู ผ้ สู อนต้ องมีความรู้เรื่ องเหล่านี ้เป็ นอย่างดี
ด้ วยเช่นกัน
จากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นในด้ านความสาคัญของการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสร้ างประโยคไปใช้ ในการสื่อสารที่ไม่อาจละเลยการเรี ยนการสอนด้ านไวยากรณ์ได้ และสาคัญที่สุดคือตัว
ครู ผ้ สู อน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงต้ องการพัฒนาครู ผ้ สู อนวิชาภาษาอังกฤษในการศึกษาขันพื
้ ้นฐานระดับประถมศึกษาที่
ไม่ได้ สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจในการสร้ างประโยค
ภาษาอังกฤษ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ สอบถามอย่างไม่เป็ นทางการกับนักศึกษาที่เรี ยนรายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง
การสร้ างประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานและครู ผ้ ูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยพบว่าทังสองกลุ
้
่มมีความเห็นว่า
สอดคล้ องกันว่าการทาแบบฝึ กหัดมากๆ มีผลต่อพัฒนาการด้ านการสร้ างประโยค และแบบฝึ กหัดควรมีเฉลย
คาตอบให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตรวจสอบ ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง
Sentence Building ที่ประกอบด้ วยเนื ้อหาสาคัญในการสร้ างประโยคได้ แก่ คาชนิดต่างๆ (part of speech) แบบ
แผนของการเรี ยบเรี ยงคาให้ เป็ นประโยค (sentence pattern) และกาลเวลา (tense) แล้ วทดลองใช้ กบั ครู ผ้ สู อน
ภาษาอั ง กฤษระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ ไม่ ไ ด้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอัง กฤษ เพื่ อ ให้ ครู มี ค วามรู้
ความสามารถ ในการสร้ างประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐาน เพราะครู มีความสาคัญที่สุดในการจัดการเรี ยนการสอน

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง Sentence Building นี ้มีเป้าหมายสาคัญเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถสร้ างประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานได้ ทงนี
ั ้ ้ในการสร้ างประโยคมีเนื ้อหาสาคัญที่ต้องเรี ยนรู้ ได้ แก่ ชนิด
ของคา (part of speech) การเรี ย บเรี ย งคาให้ เ ป็ นประโยคถู ก ต้ อ งตามแบบแผน (sentence pattern) และ
กาลเวลา (tense) ที่เกิดเหตุการณ์ ดังนันจึ
้ งนาไปเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบฝึ ก โดยแบบฝึ กนี ้ประกอบด้ วย
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จานวน 4 ชุด ได้ แก่ชุดที่ 1 เรื่ อง Part of Speech เนื ้อหาเกี่ยวกับคาชนิดต่างๆ ชุดที่ 2 เรื่ อง Sentence Pattern
เนื ้อหาเกี่ยวกับโครงสร้ างของประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐาน ได้ แก่ ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คาถาม คาสั่ง ขอร้ อง
และอุทาน ชุดที่ 3 เรื่ อง Tense เนื ้อหาเกี่ยวกับประเภทของ Tense โครงสร้ าง Tense และการใช้ Tense ชุดที่ 4
เรื่ อง Sentence Building เนื ้อหาเกี่ยวกับการฝึ กปฏิบตั ิในการแต่งประโยคพื ้นฐานภาษาอังกฤษ
2. แผนการจัดการเรี ยนการสอนที่ใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง Sentence Building
มีจานวนทังหมด
้
6 แผนๆ ละ 3 ชัว่ โมงโดยแต่ละแผนจะใช้ แบบฝึ กเป็ นสื่อในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขี ยนประโยคภาษาอังกฤษพืน้ ฐานแบบอัตนัยจานวน 50 ข้ อ
ประกอบด้ วยการแต่งประโยค บอกเล่า ปฏิเสธ คาถาม คาสัง่ ขอร้ อง และการแปลงประโยคจากภาษาไทยเป็ น
ภาษาอังกฤษ หาคุณภาพโดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญประเมินและหาค่า IOC
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เรื่ อง Sentence Building
การดาเนินการวิจัย
1. ปฐมนิเทศก่อนการดาเนินการทดลองสอนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมครู กลุ่มตัวอย่าง
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ครู กลุ่มตัวอย่างด้ วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขี ยน
ประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานแบบอัตนัย จานวน 50 ข้ อ
3. ดาเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ใช้ แผนการสอนจานวน
6 แผนๆ ละ 3 ชัว่ โมง รวมระยะเวลาในการทดลองสอน18 ชัว่ โมง
4. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้ วยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการ
เขียนประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานแบบอัตนัย จานวน 50 ข้ อฉบับเดียวกับก่อนเรี ยน
5. สอบถามความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเรื่ อ ง
Sentence Buildingโดยทาแบบสอบถามหลังการทดลองเสร็ จสิ ้นลง

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการแต่ งประโยคภาษาอังกฤษก่ อนและหลังการทดลอง
เปรี ยบเทียบความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานได้ แก่ บอกเล่า ปฏิเสธ คาถาม คาสัง่
หรื อขอร้ อง และอุทานของครู กลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองโดยการหาค่า t – test Dependentพบว่าครู
กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษพื ้นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทังนี
้ ้อาจมาจากสาเหตุที่วา่ แบบฝึ กนี ้สร้ างขึ ้นอย่างมีหลักเกณฑ์ และมีระบบที่ทาให้ แตกต่าง
จากแบบฝึ กหัดทัว่ ๆไปได้ แก่ การกาหนดเป้าหมายชัดเจน เนื ้อหาจัดเรี ยงอย่างสอดคล้ องกันตามลาดับจากง่าย
ไปยาก มีกิจกรรมหลากหลาย มีเฉลยคาตอบ และมี คู่มือให้ คาแนะนาในการใช้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนทางานได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ ได้ แก่ 1) แบบฝึ กสอดคล้ อ งกับหลักการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ ที่
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กล่าวว่าต้ องมี การฝึ กการใช้ (drill practice) หรื อ การฝึ กฝน (practice) ต้ อ งให้ มีแบบฝึ กหัดทังที
้ ่ทาในชัน้ เรี ยน
และการบ้ าน อย่างหลากหลายครอบคลุมเนื ้อหาที่เรี ยน มีการใช้ ภาพและยกตัวอย่างง่ายๆ (นิเทศ การเรี ยนการ
สอน ปรัชญา พรบ, 2551 และสมยศ เม่นแย้ ม, ม.ป.ป.) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั หลายเรื่ องได้ แก่งานวิจยั ของ
สุพรรษา ทิพย์เที่ยงแท้ (2557) เรื่ องการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้ ข้อมูล
ท้ องถิ่นชะอาสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 พบว่านักเรี ยนสามารถเขี ยนประโยคภาษาอังกฤษได้ ดีกว่า
เดิมตอบคาถามได้ ถกู ต้ องนักเรี ยนที่อยู่ในระดับปานกลางและอ่อนอาจจะใช้ เวลาในการทาแบบฝึ กช้ ากว่ าแต่ก็
เข้ าใจเรื่ องที่เรี ยนได้ มากขึ ้นโดยนักเรี ยนมีทกั ษะในการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กทักษะการเขี ยนอยู่ใน
ระดับมาก นอกจากนี ้แมคพีค (McPeake, 1979 อ้ างถึงใน บัง อรแก่นจันทร์ , 2544: 101) ได้ ศึกษาผลการเรี ยน
จากแบบฝึ กอย่างเป็ นระบบตังแต่
้ เริ่ มศึกษาจนถึงความสามารถในการอ่านและเพศที่มีตอ่ ความสามารถในการ
สะกดคาของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนประถมศึกษาเมือง Scitaute และ Massachusetts จานวน
129 คนพบว่าทุกกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ในการสะกดคาสูงขึน้ ยกเว้ นนักเรี ยนชายที่มีความบกพร่องด้ านการอ่านและ
พบว่าแบบฝึ กช่วยปรับปรุ งความสามารถในการสะกดคาของนักเรี ยนทุกคนแต่เวลา 12 สัปดาห์ไม่เพียงพอที่จะ
ทาให้ เกิดการถ่ายโยงการเรี ยนรู้ในการสะกดคาไปสู่คาใหม่ที่ยงั ไม่ได้ ศกึ ษาและคะแนนของนักเรี ยนหญิ ง สูงกว่า
นักเรี ยนชายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตินอกจากนี ้การอ่านมีความสัมพันธ์ กบั ความสามารถในการสะกดคา2)
แบบฝึ กมีความสอดคล้ องตามหลักการการเสริมต่อการเรี ยนรู้ (Scaffolding Technique) กล่าวคือผู้เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งได้ ถ้าได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้ ไปสู่ระดับที่เป็ นไปตามศักยภาพของตนเองดังแนวคิดทฤษฎีเรื่ องระยะของการพัฒนา หรื อ Zone of Proximal
Development ที่ Vygotskyได้ กล่า วว่า ZPD เป็ นบริ เวณที่เชื่อ มต่อ ระหว่า งความสามารถของเด็ กที่ส ามารถ
เรี ยนรู้ หรื อกระทากิจกรรมสาเร็ จได้ ด้วยตนเอง กับบริ เวณที่เด็กจะสามารถประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู้ ได้ ก็
ต่อเมื่อมีผ้ ทู ี่มีศกั ยภาพสูงกว่าให้ ความช่วยเหลือซึง่ อาจจะเป็ นผู้ใหญ่หรื อเพื่อน (Peers) ก็ได้ ตามแนวความคิดนี ้
Vygotskyเชื่อว่าเด็กสามารถเรี ยนรู้วิชาใด ๆ ก็ได้ แม้ วา่ เรื่ องเหล่านันจะอยู
้
ใ่ นระดับที่เหนือกว่าระดับความสามารถ
ของเด็ ก ถ้ า ครู ผ้ ู ส อนนาการเสริ ม ต่อ การเรี ยนรู้ มาใช้ โดยครู ผ้ ู ส อนอาจสร้ างแรงจูง ใจ แนะแนวทาง หรื อ
สนับสนุนเมื่อทากิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้ จากการศึกษาพบว่าถ้ าปราศจากการแนะแนวทาง และการปฏิ สมั พันธ์
ทางสังคมการเรี ยนรู้และการพัฒนาการจะล้ าหลัง (Bruner, 1978และ Vygotsky, 1978)
ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษเรื่ อง

Sentence Building

จากการทดลองเพื่อ หาประสิ ทธิ ภ าพของแบบฝึ กโดยใช้ ค่าสถิติ E1/E2 พบว่ามีประสิ ทธิ ภ าพเท่ากับ
76.52/80.74 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 70/70 โดยอาจเป็ นเพราะแบบฝึ กนี ้มีการกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม
คือเท่ากับ 70/70 ซึ่งสอดคล้ องตามหลักการที่ว่า เนื อ้ หาวิชาที่เป็ นทักษะให้ กาหนดเกณฑ์ ประสิ ทธิ ภาพ 70/70
(การกาหนดเกณฑ์ ประสิ ทธิ ภ าพ, ม.ป.ป.) นอกจากนี ผ้ ้ ูวิ จยั ได้ ส ร้ างแบบฝึ กตามหลักการสร้ างแบบฝึ กได้ แ ก่
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(มานะ สกุลภักดี, ม.ป.ป.)1) มีการยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ และมีการตังจุ
้ ดประสงค์อย่างชัดเจนซึง่ แบบฝึ กนี ้มี
องค์ประกอบดังกล่าวอย่างครบถ้ วนและได้ รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาอังกฤษและเห็นชอบแล้ ว
ทังด้
้ านวัตถุประสงค์ เนื ้อหา และประเด็นที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ 2) เป็ นแบบฝึ กเสริ มทักษะที่ไม่ยากไม่
ง่ายจนเกินไป และนาเสนอใบความรู้ และใบงานที่ค่อยๆ เสริ มเพิ่มความรู้ ทีละเล็กทีละน้ อยตามลาดับจากง่ายๆ
ไปสู่ที่ซบั ซ้ อนขึน้ เพื่อให้ เป็ นแนวทางหนึง่ ที่ช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนซึง่ สอดคล้ อง
กับแนวคิดของบรู เนอร์ (Bruner, 1978) ที่กล่าวว่าลาดับขันการเรี
้
ยนรู้ นี ้เป็ นเหมือนขันบั
้ นไดคือมีการก้ าวและมี
การหยุดพัก ก่อนจะก้ าวขึ ้นสู่ขนต่
ั ้ อไปต้ องมีการเรี ยนรู้ในเรื่ องหนึง่ ๆ เสียก่อนเหมือนกับเพื่อใช้ เป็ นแรงผลักดันให้
ก้ าวขึ ้นต่อไปได้ ลาดับขันเหล่
้ านี ้ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับอายุแต่ขึ ้นอยูก่ บั สิ่งแวดล้ อม และถ้ ามีการสอนที่เหมาะสมแล้ ว
ทุกเรื่ องสามารถสอนได้ กบั ทุกระดับอายุ 3) มีการศึกษาขันตอนต่
้
าง ๆในการสร้ างแบบฝึ กเสริ มทักษะ ปั ญหาและ
ข้ อบกพร่องของผู้เรียน 5) มีรูปภาพประกอบ ซึง่ ผลการวิจยั นี ้มีความสอดคล้ องกับพรธิ ภา ตรี ถนั (2552) ที่ศกึ ษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียน เรื่ อง วันสาคัญทางวัฒนธรรมตะวันตก กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์
75/75 งานวิจยั ของปรานอม แก้ วสุข (2552) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้
แบบฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดศาลาดินสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาอ่างทอง พบว่าแบบฝึ กมีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 78.99/77
ผลการศึกษาความคิดเห็นของครู กลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อแบบฝึ ก
การศึกษาความคิดเห็นของครู ด้วยการใช้ แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่า เฉลี่ ย (X)และพบว่า ครู กลุ่ ม ตัว อย่ างมี ค วามคิ ดเห็น อยู่ในระดับ มากที่สุ ด ส าหรั บสาเหตุ อ าจ
สอดคล้ องกับทีร่ ัชนีพิทกั ษ์ญาติ(2546 : 20) ได้ กล่าวไว้ วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นมีหลายประการรวมทัง้
ประสบการณ์ ดงั นัน้ ครู กลุ่มตัว อย่างมี ประสบการณ์ ที่ดี ด้านผลการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กจึงย่อมมีแนวโน้ มว่าจะมี
ความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ดีตอ่ เรื่ องนันๆ
้ สอดคล้ องกับเพ็ตตี ้ (Petty,1963 : 469 - 472) ที่กล่าวว่าประโยชน์ของ
แบบฝึ กช่วยในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคลการให้ เด็กทาแบบฝึ กที่เหมาะสมกับความสามารถจะช่วยให้ เด็ก
ประสบความสาเร็ จในด้ านจิตใจมากขึ ้น
สรุ ป
ความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษของครู ผ้ ูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ไม่ได้
สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้ แบบฝึ กทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่ อง Sentence Building โดย
วัดจากคะแนนแบบทดสอบ พบว่าคะแนนหลังการใช้ แบบฝึ กสูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และพบว่าแบบฝึ กมีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 76.52/80.74 และครู กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อแบบฝึ กอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด
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การบ่ งชีส้ มรรถนะของบัณฑิตเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี
Identification of Student Competency in Undergraduate Chemistry for Teaching Development
จันทิมา ปั ทมธรรมกุล1* และสายลม สัมพันธ์ เวชโสภา1
Chantima Pathamathamakul1* and Sailom Sampanvejsobha1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจโดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือเก็บข้ อมูล มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของบัณฑิ ตต่อสมรรถนะที่จาเป็ นของบัณฑิ ตสาขาวิ ชาเคมี และการจัดการเรี ยนการสอนของ
สาขาวิชาเคมี กลุ่มตัวอย่า งของการวิจยั นี ้คือบัณฑิ ตภาควิชาเคมี จานวน 91 คน จากการวิเคราะห์เนื ้อหาใน
ประเด็นความรู้และทักษะที่จาเป็ นต่อการทางาน พบว่ากลุ่มความรู้ ทางเคมีเป็ นสิ่งที่บณ
ั ฑิตระบุถงึ มากที่สุดเป็ น
อันดับ 1 รองลงมาคือกลุ่มทักษะ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผลความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ความรู้ ทักษะจากการเรี ยนสาขาวิชาเคมี พบว่า โดยภาพรวมบัณฑิ ตเห็นว่าได้ รับการพัฒนาทังด้
้ านความรู้ และ
ทักษะทางเคมี และด้ านทักษะทัว่ ไปในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณารายกลุ่มความรู้และทักษะพบว่า มีเพียง
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบซึ่งบัณฑิ ตเห็นว่าได้ รับการพัฒนาในระดับมาก การเรี ยน
การสอนแบบให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเป็ นสิ่งที่บณ
ั ฑิตต้ องการให้ ภาควิชาเคมีทาเป็ นอันดับ
แรกมากที่สุดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา และนอกจากสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ทักษะทัว่ ไปเป็ น
สิ่งสาคัญอย่างมากซึง่ หลักสูตรจาเป็ นต้ องฝึ กและเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยน

ABSTARCT
This survey research aimed to study the chemistry graduates’ opinion towards essential
competencies in chemistry-related workforce and their suggestions for teaching and learning
development. According to a content analysis, the results of 91 responses revealed that chemical
knowledge was the most mentioned critical employability skills in chemistry-related industry, followed
by interpersonal and responsibility skill. Self-assessment part indicated that interpersonal and
responsibility skill was the only skill which graduates thought they have developed at high level. The
graduates mostly suggested that chemistry teaching should adopt Work Integrated Learning approach
as the first priority. The study suggested that early preparation of generic skills should be one of the
first priorities in pipeline curriculum.

Key Words: chemistry, competence, stakeholder analysis, teaching
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คานา
อุตสาหกรรมเคมีมีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็ นพื ้นฐานสาหรับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอื่นๆ และเกี่ยวข้ องกับปั จจัยพื ้นฐานในชีวิตประจาวันค่อนข้ างสูง การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเคมีโดยการ
สร้ างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ และทักษะในระดับมาตรฐานเป็ นสิ่งสาคัญอย่างมากเพื่อให้ ประเทศ
ไทยมี ความสามารถในการแข่ง ขันที่มั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาหรับแนวโน้ มในอนาคตที่เ ทคโนโลยี ระบบ
อัต โนมัติ (Automation Technology) จะมี ค วามสามารถในการท างานและแก้ ปั ญหาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพสูงยิ่ งขึ น้ (สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย, 2560) หนึ่งในกลไกของการพัฒนาคนคื อระบบ
การศึกษาซึ่งจาเป็ นต้ องปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความจาเป็ นของการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ได้
แนวคิดสาคัญของการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ถกู นาไปใช้ ออกแบบหลักสูตรมากยิ่งขึน้ คือ การเน้ น
สาขาวิชาและเนื ้อหาวิชาเป็ นหลัก (disciplines / subjects centered) ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผู้เรี ยนอีกต่อไป
แต่ต้อ งเป็ นหลั กสู ตรที่เ น้ นพัฒ นากระบวนการทางทักษะหรื อ ประสบการณ์ (process skill or experience
curriculum) ที่สมั พันธ์ กบั สังคม และการประกอบอาชีพด้ วย (Stuckey et al., 2013) อย่างไรก็ตาม คุณภาพของ
การศึกษาซึ่งควรวัดในมิติของการเตรี ยมความพร้ อมให้ ผ้ ูเรี ยนมีทกั ษะที่นอกเหนือจากความรู้ และทักษะทาง
วิชาการ (soft skills) มากขึ ้นนัน้ ยังคงเป็ นปั ญหาหลักที่ปรากฏได้ ทวั่ ไปอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาจานวนไม่น้อย
แม้ แต่ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว (Tran T.T., 2013)
การขาดแคลนแรงงานที่มีทกั ษะซึ่งจาเป็ นต่อการทางานในอุตสาหกรรมเคมีเป็ นวาระสาคัญที่หลาย
ประเทศให้ ความสาคัญเพื่อเร่งแก้ ไข (Royal Society of Chemistry, 2013) และช่องว่างในทักษะและความรู้ ที่ต่า
กว่า มาตรฐานหรื อ ไม่ตรงกับความต้ องการของตลาดแรงงานเป็ นความท้ าทายส าหรับทุกภาคส่ว น รวมถึง
สถาบันการศึกษา งานวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาถึงความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมีในสถาบันการศึกษาแห่งหนึง่ การ
วิเคราะห์ความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (stakeholder’s need analysis) จากผู้สาเร็ จการศึกษาสามารถให้
ความเห็นเชิงป้อนกลับที่บง่ ชี ้คุณภาพของการเรี ยนการสอนได้ เป็ นอย่างดี (Spady, W., 1994) และเป็ นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ เพื่อบ่งชี ้สมรรถนะที่คาดหวังของบัณฑิตในบริ บทเฉพาะของศาสตร์ ทาง ข้ อมูลความคิดเห็นดังกล่าว
จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษาและผู้สอนเพื่อทบทวนสถานภาพของหลักสูตรและประเด็นสาคัญที่
ต้ องพิจารณาแก้ ไขเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้สาขาวิชาเคมีตอ่ ไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตต่อสมรรถนะที่จาเป็ นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตต่อการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาวิชาเคมี
3. เพื่อนาเสนอสมรรถนะและข้ อเสนอแนะที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาการเรี ยนการสอนสาขาวิชาเคมี
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การศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ที่จบการศึกษาระหว่างปี การศึกษา 2540-2559 ของ
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มหาวิ ทยาลัยในกากับของรั ฐบาลแห่งหนึ่ง ในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่งมี รายชื่อ และที่อ ยู่ซึ่ง สามารถติ ดต่อ ได้ ใ น
ฐานข้ อมูลของภาควิชา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิ จัยนี เ้ ป็ นการวิ จัยแบบส ารวจ (survey research) เครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้ วิจัยได้ ส ร้ า งขึ น้ จากการทบทวนเอกสารเกี่ ยวกับสมรรถนะของบัณฑิ ตสาขาวิชาเคมี ของ
Higher Education Academy: UK Physical Sciences Centre (2010) แ ล ะ ก ร อบ ม า ตร ฐ า นคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Frameworks) เพื่อกาหนดโครงร่ างแบบสอบถาม และสรุ ป
เนื ้อหาหลักที่เกี่ยวกับสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี จากนันเสนอให้
้
ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านการสอนสาขาวิชาเคมี
และผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ตรวจสอบความตรงด้ านเนื ้อหาของแบบสอบถาม และนาข้ อคิดเห็นมาใช้
เพื่อปรับปรุ งรายการคาถาม
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 2
ข้ อ ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ใช้ ในการทางาน โดยเป็ นคาถามปลายเปิ ด ตอนที่ 3 ส่วนที่
1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ /ทักษะจากการเรี ยนสาขาวิชาเคมี แบ่งเป็ น ด้ านความรู้และทักษะทาง
เคมี ประกอบด้ วย ความรู้ทางเคมี 4 ข้ อ และทักษะปฏิบตั ิการทางเคมี 4 ข้ อ ด้ านทักษะทัว่ ไป ประกอบด้ วย ทักษะ
การคิด 6 ข้ อ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ 5 ข้ อ และทักษะการสื่ อสาร 3 ข้ อ รวม
จานวน 22 ข้ อ แบบสอบถามใช้ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ ไม่มีประโยชน์ น้ อย
ปานกลาง และมาก โดยกาหนดค่าคะแนนเป็ น 0 1 2 และ 3 ตามลาดับ ตอนที่ 3 ส่วนที่ 2 สิ่งที่ต้องการให้ ภาควิชา
เคมี ทามากที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อ พัฒ นาความรู้ แ ละทักษะของนักศึกษา เป็ นคาถามแบบเลื อกตอบ โดย 1
หมายถึงต้ องการมากที่สุดเป็ นอันดับ 1 และ 3 หมายถึงต้ องการมากที่สุดเป็ นอันดับ 3 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บข้ อมูล โดยแจกแบบสอบถามในรู ปแบบกระดาษกับบัณฑิ ตภาควิชาเคมีในวัน
ประชุมบัณฑิตของภาควิชาที่จดั ขึน้ ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 และได้ จดั ทาแบบสอบถามในรู ป แบบออนไลน์
สาหรับบัณฑิ ตที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมงานประชุมดังกล่าว รวมจานวนแบบสอบถาม 400 ชุด แบบสอบถามที่ได้ รับการ
ตอบกลับและใช้ งานได้ มีจานวนทังสิ
้ น้ 91 ชุด แบ่งเป็ นแบบสอบถามในรู ปแบบกระดาษ จานวน 60 ชุด และ
แบบสอบถามในรู ปแบบออนไลน์ จานวน 31 ชุด คิดเป็ นอัตราการตอบกลับร้ อยละ 22.75
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่เพื่อหาค่าร้ อยละ และวิเคราะห์แบบสอบถามที่ใช้ มาตราส่วน
ประมาณค่า โดยหาค่า เฉลี่ ยเลขคณิ ต (mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จากนัน้ แปลความหมาย
ของคะแนนเป็ น 4 ระดับ (บุญชม ศรี ส ะอาด, 2539) ได้ แ ก่ ค่าเฉลี่ ย 2.50-3.00 = มาก ค่าเฉลี่ ย 1.50-2.49 =
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 = น้ อย และ ค่าเฉลี่ย 0.00-0.49 = ไม่มีประโยชน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ด้ วยการวิเ คราะห์เนื อ้ หา ค้ นหารู ปแบบ หาความเชื่อมโยงระหว่างข้ อมูล เพื่อ สรุ ปประเด็ นหลัก (theme) และ
นาเสนอในรู ปแบบของความถี่
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้และทักษะที่ใช้ ในการทางาน และการพัฒนาความรู้ ทักษะ
จากการเรี ยนสาขาวิชาเคมี
จากแบบสอบถามที่ได้ รับการตอบกลับ 91 ชุด จาแนกสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามอายุได้ ดงั นี ้กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 41.80 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 29.70 อายุ 41-50 ปี คิด
เป็ นร้ อยละ 24.20 อายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 ไม่ระบุ คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 และจาแนกสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างตาแหน่งงานได้ ดงั นี ้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นนักวิเคราะห์/นักวิจยั คิดเป็ นร้ อยละ 28.60 รองลงมาคือ
ตาแหน่งการขายและการตลาด คิดเป็ นร้ อยละ 24.20 ตาแหน่งอาจารย์/นักวิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 9.90 ตาแหน่ง
วิศวกร คิดเป็ นร้ อยละ 7.70 ตาแหน่งอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 และไม่ระบุ คิดเป็ นร้ อยละ 4.4
ผลการวิเคราะห์เนื ้อหาในประเด็นความรู้และทักษะ 5 อันดับแรกที่จาเป็ นต่อการทางาน พบว่ามีจานวน
374 ความเห็น สามารถจัดกลุ่มและจาแนกความรู้/ทักษะได้ เป็ น 8 กลุ่มใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Frequency and percentage of the first five priorities of essential knowledge and skills for the
chemical-related industry
Knowledge/Skill
Frequency
Percentage Ranking
Chemical knowledge
137
36.63
1
Interpersonal and
53
14.17
2
responsibility skill
Laboratory skills
45
12.03
3
Cognitive skills/ Problem
39
10.43
4
solving skills
Other related knowledge
32
8.56
5
English communication
26
6.95
6
Communication skills
23
6.15
7
Other generic skills
19
5.08
8
กลุ่มความรู้ ทางเคมีเป็ นความรู้ /ทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานซึ่งบัณฑิ ตระบุถึงมากที่สุดเป็ นอันดับ 1
(จานวน 137 ความเห็น, ร้ อยละ 36.63) เช่น ความรู้ พื ้นฐานทางเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีประยุกต์ อันตรายและ
ความปลอดภัยของสารเคมี รองลงมาคือ กลุ่มทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ แก่ การ
วางแผน การทางานเป็ นทีม และการเป็ นผู้นา (จานวน 53 ความเห็น, ร้ อยละ 14.17) และทักษะการปฏิบตั ิการ
(จานวน 45 ความเห็น, ร้ อยละ 12.03) เช่น การใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์วิเคราะห์ และการเตรี ยมสารละลาย
ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยความคิดเห็นต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะจากการเรี ยนสาขาวิชาเคมี พบว่า โดย
ภาพรวมบัณฑิตเห็นว่าได้ รับการพัฒนาทังด้
้ านความรู้และทักษะทางเคมี และด้ านทักษะทัว่ ไปในระดับปานกลาง
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณารายกลุ่มความรู้และทักษะ พบว่า ส่วนใหญ่ได้ รับได้ รับการพัฒนาในระดับปานกลาง ยกเว้ น
เพียงกลุ่มทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ ซึง่ ได้ รับการพัฒนาในระดับมาก ดังแสดงใน
ตารางที่ 2
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Table 2 Mean and standard deviation of knowledge and skill gain
Category

Knowledge and skills Mean

SD

Level

2.21

.51

Moderate

Chemical skill

2.34

.58

Moderate

Cognitive skill

2.39

.59

Moderate

Interpersonal and
responsibility skill
Communication skill

2.53

.52

High

2.11

.72

Moderate

Professional Chemical knowledge
Generic

Total average (SD)
(Level)
2.28 (.50)
(Moderate)
2.34 (.55)
(Moderate)

ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้ ภาควิชาเคมีทามากที่สุด 3 อันดับแรก
ผลการวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการให้ ภาควิชาเคมีทามากที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของ
นักศึกษา พบว่าการเรี ยนการสอนแบบให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเป็ นสิ่งที่บณ
ั ฑิ ตระบุในอันดับ
แรกมากที่สุด (จานวน 22 ความเห็น, ร้ อยละ 24) รองลงมาคือ การรับฟั งความต้ องการของตลาดแรงงานและนา
ข้ อมูลที่ได้ รับไปใช้ จริ งในการพัฒนาหลักสูตร (จานวน 21 ความเห็น, ร้ อยละ 23) และการฝึ กอบรมนักศึกษาด้ าน
วิชาชีพ เช่น ฝึ กอบรมทักษะการปฏิ บัติงานด้ านสิ่ ง แวดล้ อม การฝึ กอบรมเรื่ องการผลิ ต การควบคุม และการ
จัดการสารเคมีอนั ตราย (จานวน 20 ความเห็น, ร้ อยละ 22) เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าประเด็นที่บณ
ั ฑิ ต
ต้ องการให้ ภาควิชาเคมีทามากที่สุด คือการรับฟั งความต้ องการของตลาดแรงงานและนาข้ อมูลที่ได้ รับไปใช้ จริ ง
ในการพัฒนาหลักสูตร (จานวน 51 ความเห็น) รองลงมาคือ จัดการเรี ยนการสอนแบบสหวิทยาการ ซึ่งเชื่อมโยง
เนื ้อหาความรู้และการพัฒนาทักษะของศาสตร์ ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง (จานวน 50 ความเห็น) ดังแสดงในตารางที่ 3
Table 3 Frequency (Percentage) of the first three priorities to enhance student knowledge and skills
Areas
1st priority
2nd priority
3rd priority
Total
Professional skill training
20 (22)
15 (17)
10 (11)
45
Non-professional skill training
9 (10)
16 (18)
6 (7)
31
Work Integrated Learning
22 (24)
15 (17)
10 (11)
47
Stakeholder hearing
21 (23)
12 (13)
18 (20)
51
Multidisciplinary teaching
14 (16)
14 (16)
22 (24)
50
Research collaboration
9 (10)
15 (17)
8 (9)
32
ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่นๆ
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ ภาควิชาเคมีปรับปรุ งมากที่สุด โดยจาแนกและจัดกลุ่มคาตอบ
ของบัณฑิ ตภาควิชาเคมี จานวนทังหมด
้
33 ความเห็น พบว่าเป็ นข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้มากที่สุด จานวน
25 ความเห็น (ร้ อยละ 75.76) แบ่งเป็ น การสอนความรู้ และทักษะทางเคมี เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมโลกและความก้ า วหน้ าทางเทคโนโลยี และการมี ความรู้ พืน้ ฐานอื่ นๆ เพื่อ สร้ างโอกาสการเป็ น
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ผู้ประกอบการด้ วย ตัวอย่างข้ อเสนอแนะ เช่น “Technology ใหม่ know-how ใหม่ ควรเน้ นเรื่ อง cosmetic, green
product, สิ่งแวดล้ อม ,biodegradable product” เราสามารถผันตัวเองให้ เป็ นเจ้ าของธุรกิจได้ ทาให้ ทางเลือกการ
ทางานทางสายนี ้กว้ างขวางขึ ้น น่าจะมีหลักสูตรการตลาดหรื อต่อยอดธุ รกิจเพิ่มด้ วย” รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การสื่ อสารภาษาอัง กฤษ เพราะต้ องใช้ ในการทางานและสร้ างโอกาสในด้ านความก้ าวหน้ าทางวิชาชีพ และ
ความรู้ และทักษะอื่นๆ ซึง่ เป็ นทักษะชีวิต (life skills) ตัวอย่างข้ อเสนอแนะ เช่น “ในการทางานร่ วมกับคนอื่นใน
สังคมต้ องใช้ การปรับตัวสูง นักศึกษาจบใหม่ต้องมีความพร้ อมทังความรู
้
้ และพร้ อมเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ พร้ อมรับการ
เปลี่ ยนแปลง” “อยากให้ บัณฑิ ตเคมีมีความรู้ และมี ความอ่อนน้ อมถ่อมตน รับฟั งความคิ ดเห็นต่าง สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดีในสังคมปั จจุบนั ”

อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาเคมี พบว่ากลุ่มความรู้ทางเคมีเป็ นสิ่งทีม่ บี ณ
ั ฑิตระบุ
ว่าจาเป็ นต่อการทางานเป็ นจานวนมากที่สุด แต่ขณะเดียวกันบัณฑิตเห็นว่าการเรี ยนการสอนของภาควิชาช่วย
พัฒนาให้ ผ้ ูเ รี ยนมี ความรู้ ทางเคมี ได้ เพียงระดับปานกลาง เช่นเดียวกับทักษะทางเคมี และทักษะการคิด เมื่ อ
พิจารณาร่ วมกับความเห็นที่ บณ
ั ฑิ ตต้ อ งการให้ การสอนของสาขาวิ ชาเคมีปรับตัวให้ เท่าทันความรู้ ทางเคมี ที่
ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลกและความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี จึงเป็ นการเน้ นย ้าถึงช่องว่าง
ระหว่างความรู้ และทักษะทางเคมีที่บณ
ั ฑิตต้ องการพัฒนาทังความรู
้
้ และทักษะที่เพียงพอในสถานการณ์ ของการ
ทางานจริ งมากขึ ้นจากการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี สภาวะดังกล่าวสอดคล้ องกับปั ญหาหลักที่พบใน
การเรี ยนการสอนทางสาขาวิชาเคมีซึ่งพบว่ายังมีหลักสูตรจานวนมากที่ให้ ความสาคัญกับการสอนความรู้ แบบ
เน้ นเนื อ้ หา (content-based) และไม่ได้ เ ชื่อ มโยงการพัฒนาทักษะกับการทางานจริ ง (Stuckey et al., 2013)
เช่นเดียวกับ Gilbert J.K. (2007) ซึง่ พบว่าการสอนวิชาเคมีในระดับอุดมศึกษายังเน้ นเนื ้อหามากเกินไป (over loaded with content) ไม่เชื่อมโยงแนวคิดทางเคมีกบั สถานการณ์จริ งและความรู้อื่นๆ เพื่อการแก้ ปัญหา (lack of
transfer) และยังเป็ นการสอนความรู้แบบแยกส่วน (isolated facts)
นอกจากความรู้ และทักษะทางเคมี แล้ ว ทักษะทัว่ ไปเป็ นสิ่ ง สาคัญอย่างมากซึ่ง หลักสูตรควรฝึ กและ
เตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ ูเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ซึง่ เป็ นทักษะที่มีบณ
ั ฑิตระบุถงึ ความจาเป็ นในการทางานมากเป็ นอันดับสองรองจากความรู้ทางเคมี สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ HEA (2010) ซึง่ พบว่าแม้ เป็ นทักษะทัว่ ไปแต่มีความสาคัญกับการทางานในสาขาอาชีพทาง
เคมี และบัณฑิตยังไม่ได้ รับการฝึ กฝนจากหลักสูตรอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ในครัง้ นี ้พบว่า
กลุ่มทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็ นเพียงกลุ่มทักษะเดียวที่บณ
ั ฑิตเห็นว่าได้ รับการ
พัฒนาในระดับมาก ในขณะที่ความรู้และทักษะอื่นๆ ได้ รับการพัฒนาในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากทักษะกลุม่
นี ้เป็ นทักษะทางสังคมซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การมีมนุษย์สมั พันธ์
การเข้ าสังคม การรับฟั งผู้อื่น และการเข้ าใจตนเองและผู้อื่น ซึง่ บัณฑิตมีโอกาสได้ รับการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ
จากกระบวนการทางานกลุ่มตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยเฉพาะเมื่อเรี ยนปฏิบตั ิการเคมีซงึ่ กาหนดให้ ผ้ เู รียน
ต้ องเรี ยนรู้ ผ่านการทางานร่ วมกันเป็ นคูห่ รื อทีม (lab mate) ในขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม
การทดลองนันๆ
้ นอกจากนี ้ทักษะกลุ่มนี ้เป็ นทักษะทางสังคมซึง่ ไม่ได้ จากัดการเรี ยนรู้ ด้ วยเวลาและสถานที่ ดังนัน้
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ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนที่ภาควิชาได้ จดั ขึน้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมรุ่ นพี่สอนรุ่ นน้ อง และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรต่างๆ จึงสามารถส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบได้
ด้ วยเช่นกัน
จากข้ อคิดเห็นที่บณ
ั ฑิตต้ องการให้ จดั การเรี ยนการสอนแบบให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
เป็ นอันดับแรกมากที่สุ ด ชีใ้ ห้ เ ห็นว่าสิ่ ง ที่บัณฑิ ตคาดหวัง ไม่เพียงแต่ส ะท้ อ นถึง เนื อ้ หาความรู้ เท่า นัน้ แต่ยัง
เกี่ ย วข้ องกับ กระบวนการเรี ย นการสอนและการบริ หารจัดการหลั กสู ต รซึ่ ง บู ร ณาการความคาดหวัง ของ
ตลาดแรงงานให้ เป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้ และทักษะที่เท่าทันกับสถานการณ์ จริ งด้ วย สอดคล้ องกับ
ข้ อเสนอแนะของ HEA (2010) ซึง่ ระบุถงึ การพัฒนาบัณฑิตสายวิชาชีพเคมี ว่าควรเน้ นฝึ กฝนทักษะทัว่ ไปด้ วยการ
สร้ างนวัตกรรมของการสอนที่เชื่อมโยงสิ่ งที่เ รี ยนกับการทางานจริ ง มากกว่าการเน้ นให้ ความรู้ Cai Y. (2012)
เสนอว่าการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ เกิดความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรู ปแบบต่างๆ นอกจากเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมแก่ผ้ เู รี ยนก่อนเข้ าสู่ตลาดแรงงานแล้ ว การเชื่อมโยงหลักสูตรและการสอนกับตลาดแรงงาน ยัง
ส่งผลดีตอ่ ทัศนคติของนายจ้ างหรื อผู้ประกอบการในองค์กรนันๆ
้ ที่มีตอ่ การคัดเลือกบัณฑิตเข้ าทางานอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ชี ้ว่าการเรี ยนรู้ กลุ่มความรู้ อื่นๆ ที่ไม่ใช่ความรู้ด้านเคมีโดยตรงเป็ นสิ่งที่หลักสูตร
ควรเตรี ยมความพร้ อมให้ บณ
ั ฑิตเช่นกัน เช่น ความรู้ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง การตลาด
และการบัญชี เพราะแม้ จะเป็ นสายงานทางเคมีแต่การมีความรู้ในศาสตร์ อื่นๆ เป็ นการฝึ กให้ บณ
ั ฑิตมีความรู้รอบ
เห็นถึงความสัมพันธ์ ของสาขาวิชากับบริ บทอื่น และการทางานในสถานการณ์จริ ง ซึ่งจะช่วยให้ การปฏิบตั ิงานที่
ใช้ ความรู้ หรื อทักษะเฉพาะทางเคมีมีประสทธิ ภาพขึ ้นได้ โดยการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เหล่านี ไม่
้ จาเป็ นต้ อง
สอนเป็ นวิชาแยกกัน แต่สามารถทาให้ เป็ นการเรี ยนรู้แบบบูรณาการที่ผ้ เู รี ยนจะได้ มีความรู้ ฝึ กทักษะ และพัฒนา
ทัศนคติเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้ ความรู้อีกด้ วย

สรุป
จากการวิ เคราะห์ความคิดเห็นของบัณฑิ ตต่อ สมรรถนะที่จาเป็ นของบัณฑิ ตสาขาวิชาเคมี แสดงถึง
ช่องว่างที่มีอยูใ่ นหลายด้ านโดยเฉพาะระหว่างมุมมองที่บณ
ั ฑิ ตประเมินถึงระดับความจาเป็ นของความรู้ทางเคมี
ในการทางาน กับระดับการพัฒนาความรู้ทางเคมีที่ได้ รับจากการเรี ยนการสอน ขณะที่มีความสอดคล้ องกันใน
มุมมองต่อทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบซึง่ บัณฑิตเห็นว่าเป็ นทักษะที่มีความสาคัญใน
อันดับต้ นๆ และการเรี ยนการสอนของภาควิชาเคมี สามารถส่งเสริ มให้ บณ
ั ฑิ ตมีทกั ษะดังกล่าวได้ ในระดับสู ง
ข้ อเสนอแนะของบัณฑิ ตที่ต้องการให้ ภาควิชาทามากที่สุดเป็ นอันดับแรกเพื่อ พัฒนาการเรี ยนการสอน คือการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบเรี ยนรู้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. นอกจากสมรรถนะวิชาชีพทางเคมีแล้ ว ทักษะทัว่ ไปเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมากซึง่ หลักสูตรควรเตรี ยม
ความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยน การเรี ยนการสอนสาขาวิชาเคมีควรปรับใช้ วิธีการสอนที่ เชื่อมโยงการฝึ กฝนทักษะทัว่ ไป
กับกระบวนการฝึ กทักษะเฉพาะทางเคมีด้านต่างๆ ซึง่ ผลการวิจยั ชี ้ว่ารู ปแบบการเรี ยนการสอนของภาควิชาเคมี
ส่ง เสริ มการพัฒ นาทักษะความสัมพันธ์ ร ะหว่า งบุคคลและความรั บผิ ดชอบได้ ดี ควรต่อ ยอดให้ นาไปสู่ การ
ออกแบบเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อ (Collaborative learning) และการเรี ยนรู้ แบบเพื่อ นช่ว ยเพื่อ น
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(Peer learning) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการปลูกฝั งทังทั
้ กษะทางสังคม และได้ พฒ
ั นาความรู้และทักษะทางเคมีมาก
ยิ่งขึ ้นไปพร้ อมกัน
2. การสร้ างเครื อข่ายร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยสาคัญทีส่ นับสนุน
ให้ สถาบันการศึกษาสามารถเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่ผ้ เู รี ยนสาหรับสถานการณ์ ที่มีแนวโน้ มว่าจะซับซ้ อน และ
ต้ องการนวัตกรรมการแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น ผลการวิจยั ชี ้ว่าการพัฒนาหลักสูตรและการเรี ยนการ
สอนที่จะสามารถปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง ต้ องบูรณาการทังความรู
้
้ และทักษะเฉพาะทางร่วมกับความรู้
ของศาสตร์ อื่นๆ และทักษะทัว่ ไปด้ วย ซึ่งหมายความถึงการปรับตัวของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
หลายมิติ เช่น กระบวนทัศน์ของการจัดการเรี ยนรู้ การออกแบบหลักสูตร และบทบาทของผู้สอน โดยสร้ างการมี
ส่วนร่วมจากภาคอุตสาหกรรมได้ ในทุกขันตอน
้
เช่น การแลกเปลี่ยนความเห็นในการทบทวนหลักสูตรในฐานะผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย การเป็ นพื ้นที่เรี ยนรู้ และผู้อานวยการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. เก็ บข้ อมูล จากผู้ มีส่ วนได้ ส่ว นเสี ยกลุ่ มต่า งๆ ตามกรอบแนวคิ ดของ Stuckey et al. (2013) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความเห็นของกลุ่ มที่มี ความเกี่ ยวข้ อ งกับ สาขาวิ ชาเคมี ใ นสถานภาพต่า งๆ โดยพิจารณาถึง 3
องค์ ประกอบ ได้ แ ก่ การพัฒ นาผู้ เรี ย น (individual) การพัฒ นาสัง คม (societal) และการประกอบอาชี พ
(vocational)
2. เก็บข้ อ มูล แบบผสานวิธี โดยใช้ วิ ธีการเก็บข้ อ มูลเชิง คุณภาพร่ ว มกับข้ อมูล เชิงปริ มาณ เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเจาะลึกมากยิ่งขึ ้นสาหรับการวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลที่ได้
จากการสารวจด้ วยแบบสอบถาม และการทาแบบสารวจเพียงอย่างเดียวยัง มีข้อจากัดด้ านอัตราการตอบกลับ
และความน่าเชื่อถือของข้ อมูล
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้ างพืน้ ฐานทางเรขาคณิต
โดยการสอนด้ วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP)
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
A Study of Methematics Learning Achievement on Basic Geometric Construction through The
Geometer’s Sketchpad (GSP) of Matthayomsuksa one students at Thungsong Wittaya School
เจษฎา แป้นแก้ ว 1* วัชรากร ทองช่วย1 และทรงวิทย์ ฤทธิกณ
ั ฑ์ 1
Jedsada Paenkaew1*, Watcharakorn Thongchuay1 and Songwit Rittikan1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ต่อการสอน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานเรขาคณิตด้ วยโปรแกรม GSP
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนทุง่ สง
วิทยา จานวน 33 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต
โดยสอนด้ วยโปรแกรม GSP แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบสอบถาม
ความพึง พอใจ เรื่ อ ง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต โดยใช้ โปรแกรม GSP ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนเรื่ องการสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยการสอนด้ วยโปรแกรม GSP หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ าง
พื ้นฐานทางเรขาคณิตด้ วยโปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมากที่ ( X = 4.23 , S.D. = 0.23 จากระบบ 5 คะแนน )

ABSTRACT
This study aims to compare learning achievement on geometric construction before and after
learning through GSP and explore the satisfaction of matthayomsuksa one students towards learning
Basic Geometric Construction after learning through GSP. The sample was 33 mathayomsuksa one
students at Thungsong Wittaya School, semester 1, academic year 2017. The instruments were
lesson plans on Basic Geometric Construction through GSP, Pre-test and Post-test on Basic Geometric
Construction and questionnaire on satisfaction towards learning Basic Geometric Construction through
GSP. The results of the study displayed students’ learning achievement towards learning through GSP
was higher than before statistically significant difference at .01. And students’ learning satisfaction
towards learning through GSP was at the highest level revealed by mean ( X = 4.23 , S.D. = 0.23)
Keyword: Basic Geometric Construction, the Geometer's Sketchpad (GSP)
Corresponding author; e-mail address: sun103024@gmail.com
1
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
1
Bachelor of Education Program in Mathematics, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
*

247

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
คณิตศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู้ที่บรรจุอยูใ่ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่สถานศึกษาต้ องใช้ เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิตศาสตร์ จงึ ต้ องคานึงถึงนักเรี ยนเป็ นสาคัญ การจัดการเนื ้อหาสาระต้ องสอดคล้ องกับวุฒิภาวะของนักเรี ยน
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งจากการลงมือปฏิบตั ิ ฝึ กให้ นกั เรี ยนวิเคราะห์และแก้ ปัญหา
มีความคิดสร้ างสรรค์ มองเห็นประโยชน์และคุณค่าของคณิ ตศาสตร์ สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ มีเหตุผล
แก้ ปัญหาได้ ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ (ดวงคา แดงคงรอด และ อุษาวดี จันทรสนธิ , 2555)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ มีสาระหนึง่ ที่สาคัญนัน่ คือเรขาคณิ ตซึง่ เป็ นวิชาหนึง่ ที่มีบทบาทในการ
ฝึ กทักษะการคิ ดหาเหตุผ ล และทักษะการแก้ ปัญหาที่ ส ามารถนาไปประยุกต์ ใ ช้ ใ นการเรี ยนการสอนและ
ชีวิตประจาวัน และช่วยพัฒนาให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มีเหตุผล ทางานเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอน ลักษณะโจทย์บางรู ปแบบ
ยังช่วยพัฒนาความสามารถด้ านการสารวจเพื่อค้ นพบ การตังข้
้ อคาดการณ์ การสืบเสาะหาเหตุผลสนับสนุนข้ อ
คาดการณ์ ทังนี
้ ้เพื่อนาไปสู่ข้อสรุ ปที่นาไปใช้ แก้ ปัญหาในที่สุด (เยาวภา ผูกสมัคร, 2554)
ปั จจุบนั การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง พื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยเฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับการสร้ างทาง
เรขาคณิ ตโดยใช้ ว งเวี ยนและสันตรง ยัง เป็ นปั ญหาที่เ กิดขึ น้ กับทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอน ส าหรั บการสร้ างรู ปทาง
เรขาคณิ ตบนกระดานหน้ าชันเรี
้ ยน ถ้ าอุปกรณ์ไม่พร้ อมครู ผ้ สู อนจาเป็ นต้ องสร้ างรู ปทางเรขาคณิ ตโดยใช้ ชอล์ ก
หรื อปากกาเขี ยนบนกระดานโดยไม่มีเครื่ องมือช่วยในการสร้ างรู ป รู ปที่ได้ จากการสร้ างไม่ส มบูรณ์ เ ท่าที่ควร
ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่ อน สาหรับโรงเรี ยนบางแห่งที่มีอปุ กรณ์วงเวียนและสันตรงใช้ ในการ
เรี ยนการสอน ถ้ าครู ผ้ สู อนไม่มีความชานาญในการสร้ างรู ปเรขาคณิตบนกระดานหน้ าชันเรี
้ ยน อันเนื่องมาจากวง
เวียนและสันตรงที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างมีขนาดใหญ่กว่าวงเวียนและสันตรงที่ใช้ สร้ างรู ปเรขาคณิตบนสมุด
ของนักเรี ยน ทาให้ รูปเรขาคณิ ตที่สร้ า งมีความบิดเบีย้ วหรื อมี สเกลไม่ถูกต้ อ ง นอกจากนี ้ครู ผ้ ูสอนอาจยื นบัง
นักเรี ยนบางคนในบางครัง้ ทาให้ นกั เรี ยนมองไม่เห็นบางขันตอนของการสร้
้
างอีกทังการใช้
้
วงเวียนและสันตรงบน
กระดานหน้ าชันเรี
้ ยน ทาให้ เสียเวลาในการสร้ างรู ปเรขาคณิตค่อนข้ างมาก จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ มีนกั การ
ศึกษาพยายามหาแนวทางที่จะแก้ ปัญหาโดยการสร้ างสื่ อหรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน มาใช้ ประกอบการ
เรี ยนการสอน โปรแกรมที่น่า สนใจและมี ประสิ ทธิ ภ าพ โปรแกรมหนึ่ง ที่ใ ช้ ใ นการจัดการเรี ยนการสอนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ได้ แ ก่ โปรแกรมจีโอมิ เตอร์ ส เก็ ตช์แ พด (The Geometer’s Sketchpad Program) หรื อ จี เ อสพี
ตัวอย่างของการนา GSP มาใช้ ประโยชน์ ได้ แก่ การสร้ างแบบจาลองต่าง ๆ เพื่อใช้ เป็ นสื่อการสอนทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การนาเสนองานที่เป็ นภาพกราฟฟิ กเคลื่อนไหวโดยมีปมแสดงการท
ุ่
างานต่าง ๆ การสร้ างรู ปต่าง ๆ เพือ่
ประกอบเอกสารการสอนของครู หรื อการทาการบ้ านของนักเรี ยน (ตรี ภพ สุทธิ กาศนีย์ และ อังสนา จัน่ แดง, 2550)
จากข้ อ มูล ดังกล่า วข้ างต้ น เพื่ อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ า งทางเรขาคณิ ตของ
นักเรี ยนให้ สูงขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ มีจดั การเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ให้ กบั นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 แทนการจัดการเรี ยนรู้ แบบเดิม ซึ่งเป็ นการสอนโดยใช้ กระดานดา อีกทังยั
้ งเป็ นการพัฒนา
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีและยังเป็ นการสร้ างความพึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ ให้ กบั นักเรี ยนอีกด้ วย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต ก่อนและหลังเรี ยนโดย
การจัดการเรี ยนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิตด้ วย
โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต ด้ วยโปรแกรม GSP
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับดี

วิธีการวิจยั
ประชากร
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนทุง่ สงวิทยา จานวน 2 ห้ องเรี ยน
นักเรี ยนจานวน 67 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
โรงเรี ยนทุง่ สงวิทยา จานวน 1 ห้ องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 33 คน ซึ่งได้ มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร
ข้ างต้ น โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต ด้ วยโปรแกรม GSP
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 5 แผน เวลา 5 คาบเรี ยน
2. แบบทดสอบก่อน - หลังเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต เป็ นข้ อสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ ใช้ เวลาทาข้ อสอบ 50 นาที
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทาง
เรขาคณิตด้ วยโปรแกรม GSP
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการสร้ า งพืน้ ฐานทางเรขาคณิ ต สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนทุง่ สงวิทยา โดยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยโปรแกรม GSP ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. สุ่มนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง มาจานวน 1 ห้ องเรี ยน จากจานวนทังหมด
้
2 ห้ องเรี ยน โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling)
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2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยใช้
แบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างและพัฒนาขึ ้น
3. ดาเนินการสอนนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้นใช้ เวลา
10 คาบเรี ยน ทังหมด
้
10 แผนการจัดการเรี ยนรู้
4. นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรี ยน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้น
เรขาคณิต ซึง่ เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับก่อนเรี ยน
5. นักเรี ยนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทาง
เรขาคณิตด้ วยโปรแกรม GSP
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิตก่อนและ
หลังเรี ยน โดยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยโปรแกรม GSP สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที (t-test Dependent samples)
2. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต
ด้ วยโปรแกรม GSP โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วแปลความหมาย

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยการจัดการเรี ยนรู้ด้วยโปรแกรม GSP
ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียด
แสดงดัง Table 1
Table 1 The result of statistics Independent-Sample t-test
Scores
Pre test
Post test

Numbers of student
34
34

Mean
6.18
8.35

S.D.
2.15
2.84

t
5.93

Sig.
.000**

** P < .01

2. ความพึง พอใจของนัก เรี ยนที่มีต่อ การจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อ ง การสร้ างพืน้ ฐานทางเรขาคณิ ตด้ ว ย
โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.23 ,S.D. = 0.23) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีความพึงพอใจ อยูใ่ นระดับมากทังหมด
้
ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ข้ อ 7 สื่อ GSP ที่ใช้
กระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน ( X = 4.49 ,S.D. = 0.56) ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดรองลงมา คือ ข้ อ 6
ระยะเวลาในการเรี ยนมีความเหมาะสมที่ทาให้ เข้ าใจเนื ้อหา ( X = 4.48,S.D. = 0.66) รายละเอียดดัง Table 2
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Table 2 Students satisfaction toward learning by using The Geometer’s Sketchpad : GSP
Satisfaction

Mean S.D.

Interpretation

Content
1. Contents are too easy to study.
2. Interesting content.
3. Student can apply the knowledge in their daily life.
Total
Learning Activities

4.21
4.32
3.97
4.17

0.88
0.53
1.06
0.27

High
High
High
High

4. Students understand contents well from activities.
5. Students can take part in learning activities.
6. Period of time is suitable for understanding the content.
Total
Instruction Media

3.82
4.26
4.48
4.19

1.00
0.86
0.66
0.17

High
High
High
High

7. GSP instruction media make student interested in studying.
8. GSP instruction media follow content.
9. I can be understand well by GSP Instruction media.
10. Students get advantage from GSP instruction media.
11. Students feel good teaching with GSP instruction media.
Total
Measurement and Assessment

4.49
4.38
4.38
4.47
4.12
4.37

0.56
1.02
0.65
0.56
0.88
0.21

High
High
High
High
High
High

12. Assessment follows content.
13. Students feel satisfied when they get mark from assignment.
14. Students can know score.
15. Teacher always admires students when they can do activities
and assignment well.
Total
Overall satisfaction

3.97
4.21
4.47
3.91

0.97
0.91
0.66
0.90

High
High
High
High

4.14
4.23

0.14
0.23

High
High
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อภิปรายผล
การจัดการเรี ยนรู้ ด้ ว ยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่ อ ง การสร้ างพื น้ ฐานทาง
เรขาคณิต ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1โรงเรี ยนทุง่ สงวิทยา สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต โดยการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยโปรแกรม
GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรี ยนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูง กว่าก่อ นเรี ยน เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้ เนื่อ งจากการสอน
นักเรี ยนด้ วย โปรแกรม GSP ทาให้ นกั เรี ยนมองเห็นภาพได้ ชดั เจน เป็ นรู ปธรรม ฝึ กปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง เกิดทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทาให้ คะแนนเฉลี่ ยหลังเรี ยนอยูท่ ี่ 8.35 คะแนน โดยคะแนนเพิ่มขึ ้นเฉลี่ ย 2.17
คะแนน สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สอดคล้ องกับ อานาจ เชื ้อบ่อคา (2547) ได้ ทา
การวิ จัยเรื่ อ ง ผลการใช้ โปรแกรม GSP ที่มีต่ อ ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง พาราโบลา ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จานวน 48 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง พาราโบลา
หลังจากได้ รับการสอนโดยใช้ โปรแกรม GSP สูงกว่าก่อนได้ รับการสอนด้ วยโปรแกรม GSP อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิ ต โดยการ
สอนด้ วย โปรแกรม GSP ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.23, S.D.=0.23 ) เนื่องจาก
สามารถนาเสนอภาพเคลื่อนไหว (Animation) มาใช้ อธิ บายวิธีการสร้ าง ทาให้ ง่ายต่อการเข้ าใจกระบวนการและ
ขันตอนการสร้
้
างในแต่ละขัน้ ตอน โดยครู ผ้ สู อนสามารถใช้ สื่อการสอนในแต่ละขัน้ ตอน สอนซ ้าขันตอนเดิ
้
มโดย
การย้ อนกลับการสร้ าง ได้ อย่างรวดเร็ ว ทาให้ เนื ้อหาที่เรี ยนมีความน่าสนใจ เกิดเจตคติที่ดีตอ่ วิชาคณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับยูซิฟ (Yousif) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ GSP มีผลต่อเจตคติของนักเรี ยนโดยที่ให้ กลุ่มทดลองเรี ยนด้ วย
โปรแกรม GSP ส่วนกลุ่มควบคุมเรี ยนด้ วยวิธีปกติ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติต่อวิชาเรขาคณิตสูง
กว่ากลุ่มควบคุม (เยาวภา ผูกสมัคร, 2554)

สรุป
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต โดยการสอนด้ วยโปรแกรม GSP หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้
เรื่ อง การสร้ างพื ้นฐานทางเรขาคณิต ด้ วยโปรแกรม GSP อยูใ่ นระดับมาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ โปรแกรม GSP ผู้สอนจะต้ องจัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์การเรี ยน
(วงเวียน สันตรง) และควรมีการแนะนาก่อนเรี ยน เพื่อให้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
2. การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละคาบควรให้ เวลากับผู้เรี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิในแต่ละขันตอนอย่
้
างเต็มที่
ไม่ควรเร่งในขันตอนการฝึ
้
กปฏิบตั ิของนักเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาผลการใช้ สื่ อ ที่ส ร้ างขึ น้ กับนักเรี ยนกลุ่ ม ที่ใ ช้ สื่ อ กับ กลุ่ มที่ไม่ใ ช้ สื่ อ เพื่อ เปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน
2. ควรมีการศึกษาสื่อที่สร้ างจากโปรแกรม GSP ไปใช้ ประกอบกับนักเรี ยนชันอื
้ ่น และเนื ้อหาอื่นในวิชา
คณิ ตศาสตร์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เช่น การแปลงทางเรขาคณิต พื ้นที่ผิวและปริ มาตร
ฯลฯ
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ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Effects of the Computer-Assisted Instruction Development thru the Internet
by using Problem-Based Learning, Chaiyaphum Rajabhat University
วิระพงศ์ จันทร์ สนาม1* และอุมาวดี เดชธารงค์ 1
Wirapong Chansanam1* and Umawadee Detthamrong1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การ
จัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน ให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 90/90 และ 2) เปรี ยบเทียบคะแนนการเรี ยนก่อนและ
หลังการเรี ยน ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก 1 ห้ องเรี ยน
จานวนนักศึกษา 16 คน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ย
สอน และแบบทดสอบก่อ นเรี ยนและหลังเรี ยน สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ได้ แก่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิ ติทดสอบที ผลการวิ จัยพบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่ านเครื อข่ าย
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน มีคา่ เท่ากับ 90.83/90.15 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้
คือ 90/90 และ 2) คะแนนการเรี ยนหลังจากการเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) develop a computer-assisted instruction thru the internet
using problem-based learning on the 90/90 efficiency standard and 2) compare the second-year students’
scores before and after learning. The populations used in this research are 16 students in one class of
Chaiyaphum Rajabhat University, first semester of the 2017 academic year. The research instruments were
a computer-assisted instruction, pre-test, and post-test. Descriptive analysis, standard deviation, and t-test
for dependent samples were used to analyze the data of this study. Research findings revealed that 1) the
efficiency of developed computer-assisted instruction thru the internet using problem-based learning is
90.83/90.15; the efficiency of the 90/90 standard and 2) the posttest scores on the computer-assisted
instruction thru the internet using problem-based learning is significantly higher than pretest scores at the
0.05 level.
Key Words: computer-assisted instruction, problem-based learning, information system for retail business management
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คานา
จากรายงานผลการด าเนิ น งานระดับหลั กสู ต ร (มคอ. 7) ประจาปี การศึก ษา 2559 ของหลั กสู ต ร
บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ าปลีก คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึง่ จัดทาขึ ้น
เพื่อรายงานการดาเนินงานประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร ตามองค์ ประกอบและเกณฑ์
มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจาปี การศึกษา 2558 ที่มีจานวน 6 องค์ประกอบ โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรได้ ให้ ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาที่สาคัญอย่างหนึง่ คือ ควรมีมาตรการ
ในการส่งเสริ มพัฒนาคณาจารย์ในการพัฒนาความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ (Learning Outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ TQF และโดยเฉพาะ
หมวดที่ 5 ข้ อมูลผลการเรี ยนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร ในรายงานข้ อมูลผลการเรี ยน
รายวิ ช าของหลัก สู ตรในรายวิ ชา ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจัด การธุ รกิ จค้ า ปลี ก รหัส วิ ช า 4057201 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 จากคะแนนแบบ 4.00 ระดับ ซึง่ เกิดจากการ
จัดการหลั กสู ต รการเรี ยนการสอนที่ยัง ไม่ ส ามารถท าให้ ผ้ ู เรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ เกิ ด ทัก ษะที่ต้ อ งเป็ นไปตาม
เป้าประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชาได้ (คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, 2559)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนึ่ง ที่นาเสนอองค์ความรู้อย่างเป็ นระบบ
และเป็ นขัน้ ตอนตามหลักสู ตรการเรี ยนรู้ โดยนาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาช่วยในจัดการและนาเสนอ ซึ่ง
ปั จจุบนั วงการศึกษาได้ ให้ ความสนใจและตื่นตัวในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนเพื่อนามาใช้ ในการ
เรี ย นการสอนเป็ นอย่ า งมาก ให้ ส ามารถตอบสนองการเรี ย นรู้ ในลั ก ษณะต่ า ง ๆ ที่ จ ะน าไปสู่ การพัฒ นา
ความสามารถทางด้ า นสติ ปัญ ญาของผู้ เรี ยนแต่ล ะคนได้ อ ย่า งเต็ มที่ ในยุคของการศึกษาที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนจัดเป็ นนวัตกรรมการศึกษาที่ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการ
สื่อสารมาใช้ ในการจัดการเกี่ยวกับข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่ อนไหว เสี ยง และการปฏิ สมั พันธ์ ผสมผสานกัน
อย่างกลมกลืน และเป็ นระบบ เพื่อนาเสนอเนื ้อหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอย่างมีแบบแผน ตาม
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยนทาให้ การนาเสนอองค์ความรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และตอบสนองผู้เรี ยนได้ เป็ น
อย่ า งดี โดยเน้ นความแตกต่ า งของผู้ เรี ย นเป็ นหลั ก ส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นการสอนเป็ นเรื่ อ งที่ ส ะดวกและมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น (มนต์ชยั , 2554)
ดังนัน้ ผู้วิจยั มีความสนใจในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านอินเทอร์ เน็ต รายวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิจค้ าปลี ก เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้ าปลีกเบื ้องต้ น
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน เพื่อต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง อันจะ
ส่งผลให้ ผ้ ู เรี ยนมี ความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิ บัติง านได้ ตรงตามเป้าหมาย รวมถึงเป็ นการแบ่งเบาภาระของ
อาจารย์ผ้ สู อน สามารถให้ คาแนะนากับผู้เรี ยนได้ อย่างเต็มที่ อีกทังสามารถสอนได้
้
ครอบคลุมเนื ้อหาและทันเวลา
ทาให้ กระบวนการเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิ บตั ิงานและ
นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามปรัชญาของหลักสูตรและตอบสนองนโยบาย
4.0 ของรัฐบาลในการเตรี ยมคนเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 อันเป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
มัน่ คง และยัง่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1) เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหา
เป็ นฐานให้ มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 90/90
2) เพื่ อ เปรี ย บเทีย บคะแนนการเรี ย นของนักศึ ก ษาระหว่า งก่อ นเรี ยนและหลั ง เรี ยน ด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุ รกิจค้ าปลี ก เรื่ อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้ าปลีกเบื ้องต้ น โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
นักศึกษาที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการธุรกิจค้ าปลีก เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการธุรกิจค้ าปลีกเบื ้องต้ น โดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน

ขอบเขตการวิจัย
1. ด้ านประชากร คื อ นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 2 สาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
2. ด้ านเนื ้อหา คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านอินเทอร์ เน็ต วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ธุรกิจค้ าปลีก เรื่ อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้ าปลีกเบื ้องต้ น

ระเบียบวิธีวจิ ยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ประเภทการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองโดยการสร้ างและหาประสิทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน แล้ วนาไปทดลองใช้ กบั นักศึกษา
โดยการออกแบบการวิจยั เชิงทดลองเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนการเรี ยนของนักศึกษาก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2. ประชากร
2.1 ประชากร คือ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 สาขาวิ ชาการจัดการธุ ร กิจค้ าปลี ก คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 1 ห้ องเรี ยน นักศึกษา
จานวน 16 คน
2.2 ตัวแปรของการวิจยั ได้ แก่
2.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
2.2.2 ตัว แปรตาม ได้ แ ก่ คะแนนการเรี ยนด้ ว ยบทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอนบน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
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3. เครื่ องมือการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
3.1 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้ าปลีก ตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้ า
ปลีก พ.ศ.2558
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่
3.2.1 แบบทดสอบวัดคะแนนการเรี ยน
3.2.2 แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในแต่ละหน่วยย่อย จานวน 3 หน่วย คื อ
เรื่ อง บทบาทสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการนาระบบสารสนเทศไปใช้ ใน
องค์กร
3.2.3 แบบประเมิ น คุ ณ ภาพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
4. การหาคุณภาพเครื่ องมือ
4.1 ผู้ วิจยั ศึกษาเอกสาร ตารา วิเคราะห์เนื อ้ หาและโครงสร้ า งหลักสู ตร จากนัน้ พัฒ นาเป็ น
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ ระบบบริ หารจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ด้ วย
เว็บไซต์ https://www.edmodo.com/home#/group?id=25678457 แล้ วนาไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกต้ องด้ านการสร้ างและการออกแบบการเรี ยนการสอนบนเว็บ จานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบโดยใช้ แบบ
ประเมิ นคุณ ภาพที่เป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิ ธีข องลิ เคิ ร์ท (Likert) ผลการประเมิ น
คุณภาพเท่ากับ 4.56 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพระดับดีมาก
4.2 แบบทดสอบวัดคะแนนทางการเรี ยน ผู้วิจยั ศึกษาเนื ้อหา วิธีการสร้ างแบบทดสอบ จากนัน้
ดาเนินการสร้ างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จานวน 40 ข้ อ นาไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้ าน
เนื ้อหาจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาแล้ วนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ได้ ค่า
เท่ากับ 0.93

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การดาเนินการทดลองใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยดาเนินการตาม
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. นักศึกษาประกอบกิจกรรมโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เพื่อการทาการศึกษาด้ วยตนเองที่ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และห้ องสมุดของมหาวิทยาลัยในชัว่ โมงที่วา่ ง หรื อ
คอมพิว เตอร์ ส่ วนตัวที่ บ้ า นของแต่ล ะคน ข้ อ มู ล จากการทดลองจะถูกบันทึกเก็ บไว้ เป็ นฐานข้ อ มูล ทุกครั ง้ ที่
นักศึกษาเข้ าประกอบกิจกรรมภายใต้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ผ้ ูวิจยั ให้ ไว้ กบั นักศึกษาแต่ละคน
2. การปฐมนิเทศ ได้ จดั ให้ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ ออธิ บายวิ ธี การเรี ยนด้ วยเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
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3. การดาเนินการทดลอง
3.1 ให้ นกั ศึกษาทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนในหน่วยการเรี ยนรู้ ที่จะทาการศึกษา
3.2 ให้ นกั ศึกษาปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยกาหนดเวลาที่ใช้ ในการศึกษาไม่เกินบทเรียนละ 3 ชัว่ โมง ซึง่ สามารถเรี ยนเวลาไหนก็ได้
แต่รวมแล้ วไม่เกิน 9 ชัว่ โมง
3.3 หลังจากศึกษาครบทุกหน่วยการเรี ยนรู้ แล้ ว ให้ นกั ศึกษาทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เคราะห์ ข้อ มูล ได้ แบ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน ตามวัตถุประสงค์ ข องการวิจ ัย
ประกอบด้ วย
1. วิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ทาการวิเคราะห์หาประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
โดยการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพของกระบวนการ (𝐸1) จากคะแนนที่ได้ จากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน กับ
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (𝐸2) จากคะแนนทดสอบหลังเรี ยนของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในแต่ละหน่วย
ย่อย ตามเกณฑ์ (𝐸1 /𝐸2 ) ตังเกณฑ์
้
ไว้ ท่ี 90/90 โดยยอมรับความคลาดเคลื่อน ∓ 2.5 การหาประสิทธิ ภาพของ
กระบวนการใช้ สูตรของมนตรี (2551)
∑𝑿
]
[
𝑵
× 𝟏𝟎𝟎
𝑬𝟏 =
𝑨

เมื่อ

𝐸1
∑𝑋
𝑁
𝐴

แทน ค่าประสิทธิ ภาพของกระบวนการเรี ยนรู้
แทน ผลรวมของคะแนนกิจกรรมระหว่างเรี ยนของผู้เรี ยนทุกคน (𝑁 คน)
หมายถึง จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ การประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนครัง้ นี ้
หมายถึง คะแนนเต็มของกิจกรรมระหว่างเรี ยน
∑𝑭
[
]
𝑵
𝑬𝟐 =
× 𝟏𝟎𝟎
𝑩

𝐸2
∑𝐹

หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ การเรี ยนรู้
หมายถึง ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากแบบทดสอบหลังเรี ยนจากชุดการสอน

ของผู้เรี ยนทุกคน (𝑁 คน)
𝑁
𝐵

หมายถึง จานวนผู้เรี ยนทีใ่ ช้ ในการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอนครัง้ นี ้
หมายถึง คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน

2. การวิเคราะห์หาคะแนนการเรี ยนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การวิเคราะห์เพื่อหาคะแนนการเรี ยนจากแบบทดสอบวัดการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักศึกษา โดยการนาคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาหาค่ าเฉลี่ ยและ
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เปรี ยบเที ยบค่ า เฉลี่ ย โดยใช้ ส ถิ ติ ท ดสอบที แบบกลุ่ ม ตัว อย่ า งไม่ เป็ นอิ ส ระต่อ กัน (t-test for dependent
samples) ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปทางสถิติ โดยตังเกณฑ์
้
นยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ได้ ผลดังต่อไปนี ้
1. ผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต พบว่า ได้ ผลประสิทธิ ภาพตาม
มาตรฐาน 𝐸1 /𝐸2 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
Table 1 The result of efficiency criterion in 𝐸1 /𝐸2 standard
Efficiency
Total Score
xˉ
S.D.
Process efficiency (𝐸1)
30
27.00
0.69
Outcome efficiency (𝐸2)
40
36.06
1.53
Efficiency of computer assisted instruction thru the Internet is 90.83/90.15

Percentage of mean
90.83
90.15

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ (𝐸1) คิดเป็ นร้ อยละ 90.83 และประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ (𝐸2) คิดเป็ นร้ อยละ 90.15 ดังนัน้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ สอนจึง
มีประสิทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 90/90 ตามที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนทางการเรี ยนที่เรี ยนด้ ว ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่ านเครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ต โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยก่อนเรี ยนมีคะแนนค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 19.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
6.361 และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.725 ซึง่ คะแนนหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน ดังตารางที่ 2
Table 2 The result of before and after learning by computer assisted instruction thru the Internet
Items
Knowledge
C.V.
*P < 0.05

After (N=16)
xˉ
S.D.
36.06
1.526
(90.15%)
4.232

Before (N=16)
xˉ
S.D.
19.94
6.361
(49.85%)
31.901

df
15

t

P

8.725 0.000*

จากตารางที่ 2 ผลปรากฏว่า ก่อนเรี ยนมีคะแนนทางการเรี ยนร้ อยละ 49.85 หลังเรี ยนมีคะแนนทางการ
เรี ยนเป็ นร้ อยละ 90.15 เมื่อพิจารณาพบว่าหลังเรี ยนนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้นกว่าก่อนเรี ยน และก่อน
เรี ยนมีการกระจายของคะแนนมากกว่าหลังเรี ยน เมื่อวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังเรี ยน
พบว่า คะแนนหลังเรี ยนนักศึกษามีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ แสดงผล
การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคูร่ ะหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนในรู ปกราฟ ดังแสดงในภาพที่ 2
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Figure 2 Paired data plot graph between before and after learning

สรุปผลและอภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่ านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน สามารถอภิปรายผล ได้ ดงั นี ้
1. ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน มีประสิทธิ ภาพ 90.83/90.15 หมายความ
ว่า นักศึกษาได้ คะแนนเฉลี่ยจากการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต แบบทดสอบย่อย
ท้ ายหน่วยการเรี ยนหลังเรี ยนจบในแต่ละหน่วย โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐาน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ
90.83 และได้ คะแนนเฉลี่ ย จากการแบบทดสอบหลั ง การเรี ย น คิ ด เป็ นร้ อยละ 90.15 แสดงว่ า บทเรี ย น
คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ นเทอร์ เน็ต โดยใช้ ก ารจัดการเรี ยนรู้ แ บบปั ญหาเป็ นฐานที่ส ร้ างขึ น้ มี
ประสิ ทธิ ภ าพเป็ นไปตามเกณฑ์ 90/90 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี ้เนื่อ งมาจากการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานประกอบด้ วย การกาหนดปั ญหาโดยให้ นกั ศึกษาทาความเข้ าใจกับปั ญหา และ
ออกแบบดาเนินการศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการแก้ ปัญหานัน้ พร้ อมกับนาความรู้ ที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ ามา
สังเคราะห์เป็ นความรู้ใหม่ โดยใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นเครื่ องมือช่วยในการเรี ยน จากนัน้
นามาสรุ ปและประเมินค่าของคาตอบ จัดการนาเสนอความรู้ ผา่ นสื่อกลางการเรี ยนการสอนด้ วยอินเทอร์ เน็ต และ
ประเมินผลงานที่เกิดจากการเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน สอดคล้ องกับแนวคิดของชัยวัฒน์ (2556) ที่กล่าวว่า
การเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐานเป็ นการเรี ยนรู้ที่มีผ้ ูเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง กลวิธีการเรี ยนการสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานคือกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนใช้ ปัญหาหรื อสถานการณ์ ที่ต้องการปรับปรุ งเป็ นหลักในการแสวงหาความรู้
โดยใช้ การหาความรู้ ได้ แก่ กระบวนการแก้ ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ และกระบวนการค้ นความหาความรู้เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐานอันเป็ นการแก้ ปัญหานัน้ (ชัยวัฒน์, 2556)
2. ประสิทธิ ผลของกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐานมีค่าเท่ากับร้ อยละ 90.15 แสดงว่านักศึกษามี
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อัตราการเรี ยนรู้ที่ก้าวหน้ าขึ ้นจากพื ้นฐานความรู้เดิมที่มีอยูแ่ ล้ วหลังผ่านประสบการณ์จากการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดุสิต และ วัตสาตรี (2560) ได้ ทาการวิจยั โดยการพัฒนาการ
ฝึ กอบรมแบบนาตนเองบนเว็บ โดยใช้ เทคนิคการสอนงาน พบว่า การคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล (E.I.) เพื่อ
ประเมินความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนได้ คา่ ดัชนีประสิทธิ ผลเท่ากับ 0.84 ซึง่ แสดงว่าผู้เรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้
หลังจากการใช้ ระบบการเรี ยนการสอนหรือสื่อที่สร้ างขึ ้น 0.84 หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84 แสดงให้ เห็นว่าสื่อและระบบ
การเรี ยนการสอนในงานวิจยั เป็ นสื่อที่มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิ ผล
3. ผลการเรี ยนรู้หลังเรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยใช้ การจัดการ
เรี ยนรู้ แบบปั ญหาเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรี ยนซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รัตนาพร และ จรัญ (2559) ได้ ทาการ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนบนเครื อข่ายในรู ปแบบ 2.5D เรื่ องอินโฟกราฟิ ก พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ของการ
เรี ยนหลัง เรี ยนด้ ว ยบทเรี ยนมี ค่า เฉลี่ ยสู งกว่า ก่อ นเรี ยน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากการเรี ยนด้ วยบทเรี ยนอยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก (xˉ = 4.47, S.D.= 0.50) ซึง่ เป็ นไปตาม
สมมติ ฐ านที่ ตั ง้ ไว้ ทั ง้ นี อ้ าจเนื่ อ งมาจากผู้ เรี ย นทุ ก คนให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ การจัด กิ จ กรรมเป็ นอย่ า งดี มี
บุคลิ กลักษณะ มี ความรู้ ความสามารถ และมีศกั ยภาพที่ส่งเสริ มต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และที่
สาคัญ คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบปั ญหาเป็ นฐาน
เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิ ภาพในการนามาใช้ เพื่อการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ แก่
ผู้เรี ยนได้ อย่างดียิ่ง
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การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูวทิ ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
The Using of information Technology and Communication in Teaching Activities
to Create the Motivation for Learning of Pre-service Science Teacher
Lampang Rajabhat University
ดวงจันทร์ แก้ วกงพาน1*
Duangjan Kaewkongpan1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ ประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาความพึงพอใจการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ 2) เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ ในการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาสร้ าง
สื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2560 จานวน 47 คน สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อ มูลได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน สาหรับนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ ยเท่ากับ 4.39 อยูใ่ นระดับ
มากที่สุดและด้ านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ABSTRACT
This research aimed to study 1) the satisfaction of using the information technology and
communication in teaching and learning activities and 2) the motivation of learning from using the
information technology in teaching activities. The population in this research were used the 47 preservice science teacher who enrolled in Building of Science Learning Innovative Media course in
academic year 2017. The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation. The
research revealed that the satisfaction of using of information technology and communication in
teaching activities for pre-service science teachers was at highest level, the mean score was 4.39
and behavioral motivation was attained in the highest level, the mean score was 4.23.

Key Words: Information Technology and Communication, Psychological, Pre-service Science Teachers
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คานา
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้ เข้ ามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน การพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ กับ คนทุกเพศ ทุกวัย จึง มี ความส าคัญ ส าหรั บการท างานการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ จะช่วยให้ การทางานนันมี
้ คณ
ุ ภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
เนื ้อหาในบทนี ้จะมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ทราบถึงความหมายและพัฒ นาการ ความสาคัญ บทบาท ขอบข่ายของ
เทคโนโลยีการศึกษา และทักษะสาคัญของผู้เรี ยนแห่งศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็ น
ศาสตร์ ที่ผสมผสานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางวิทยาการและสารสนเทศศาสตร์ ช่วยในการค้ นหาสารสนเทศ
การติดต่อสื่ อสาร การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ การสร้ างสรรค์งาน ช่วยให้ สามารถทางานได้ เต็มศักยภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ความสาคัญของเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา ได้
กล่าวไว้ วา่ รู ปแบบในการเรี ยนการสอนแตกต่างไปตามกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ที่มีเทคโนโลยีเป็ นตัวขับเคลื่อนให้ เกิด
ความเปลี่ ยนแปลง และเป็ นที่ยอมรับว่าการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ในการพัฒนาการ
สอนให้ มีประสิทธิ ภาพเป็ นวิธีการแก้ ปัญหาอย่างหนึง่ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2547)
การสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนโดยการนาสื่ อ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ช่ว ย
ส่งเสริ มให้ การเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนไม่เครี ยด เกิดความสนุกสนาน ซึง่ การใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีทางเลือกในการเรี ยนรู้ได้ หลากหลาย จะเห็นได้ จากทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทกั ษะหนึง่ ที่มี
ความสาคัญที่ผ้ เู รี ยนควรมี คือ ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึง่ ประกอบด้ วยเป้าหมาย 3 ด้ าน ได้ แก่
1) ด้ า นสารสนเทศ (Information) เน้ นทักษะการเข้ า ถึง และรู้ แ หล่ งสารสนเทศ ประเมิ นความน่า เชื่อ ถื อ ของ
สารสนเทศ และสามารถนาสารสนเทศไปใช้ อย่างสร้ างสรรค์ 2) ด้ านสื่ อ (Media) เน้ นทักษะการเข้ าถึง วิเคราะห์
ประเมิน และสร้ างสื่อในรู ปแบบต่าง ๆ 3) ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้ นทักษะการใช้ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีเครื อข่ายในการจัดการข้ อมูล (รสสุคนธ์ , 2557) จัดเป็ นกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ เป็ นเครื่ องมือหรื อสื่ อที่กระตุ้นความสนใจของเด็กช่วยส่งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู้ ได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ อย่า งไรก็ ตามการที่เด็ กจะสามารถใช้ ง านหรื อ เรี ยนรู้ เรื่ องราวผ่ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ ก็ขึ ้นอยู่กบั ครู ผ้ ูสอนว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ ผ่านสื่อชนิดนี ้ได้ มากน้ อยเพียงไร จึงนับ
ได้ วา่ ครู เป็ นบุคคลสาคัญในการส่งเสริ มพัฒนาการเด็กให้ พฒ
ั นาตามขีดศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยครู ต้องยึด
พัฒนาการของเด็กเป็ นหลักสาคัญคานึงถึง วัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (คณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) อีกทังสุ
้ ทธนู ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยสมรรถนะที่ส่งผลลัพธ์ การเรี ยนและ
การรับรู้ เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยของนิสิ ตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่า ปั จจัยสมรรถนะของนิสิตอยู่ใ น
ระดับสูง คือทัศนคติต่อการเรี ยน โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ความสนุกในการเรี ยนและแจงจูงใจ (สุทธนู,
2559) นอกจากนี ้นุชศรา ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาห้ องสมุดและทักษะการเรี ยนรู้ สารสนเทศ
โดยการใช้ สื่อสังคมออนไลน์สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี พบว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
ที่ใช้ สอนผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ในวิชาห้ องสมุดและทักษะการเรี ยนรู้ สารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
(นุชศรา, 2559) และดวงสุดา ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับแนวคิดการ
จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ICT พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ICT เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการ
สอน โดยยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ มีการบูรณาการการเรี ยนการสอนที่นาไปสู่การประยุกต์ใช้ จริ งมีการสร้ างความ
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ร่วมมือและสังคมเครื อข่ายของอาจารย์ผ้ ูสอนที่นาความรู้ ด้าน ICT ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนและส่งเสริ มการ
ช่วยเหลื อกันเองในกลุ่มอาจารย์ผ้ ูสอนและผู้เรี ยน รวมถึงการสร้ างเครื อข่ายกับภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ าสู่สังคมแห่งการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรี ยนการสอนอย่างมี
ศักยภาพ (ดวงสุดา, 2553)
จากความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้วิจยั ได้ นาเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ ที่หลากหลาย อีกทังยั
้ งเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่
ไม่ตงึ เครี ยดจนเกินไป ย่อมส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุข และเกิดการเรี ยนรู้ ได้ ยา่ งเต็มตามศักยภาพของผู้เรี ยน การ
ใช้ สื่อเทคโนโลยีสานสนเทศในการจัด กิจกรรมการการเรี ยนการสอน สาหรับนักศึกษาครู นอกจากเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ มแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้แล้ วยังเป็ นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษา
จะออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ สื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2. เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้การใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

วิธีการวิจยั
รู ปแบบการวิจัย ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ทาการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยเก็บข้ อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methodology) และเชิงปริ มาณ (Quantitative Methodology)
กลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณ ฑิ ต ที่ล งทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการสร้ างสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 47 คน ชาย 8 คน และหญิง 36 คน
ขอบเขตด้ านเนื ้อหาที่ศึกษา ได้ แก่ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน สาหรับนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เนื ้อหาที่ใช้ ในการศึกษา คือ การสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ การประเมินสื่อการสอน การเขียนโครง
ร่างการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ การออกแบบสื่อการสอน การทดลองใช้ สื่อการสอน และการ
วิเคราะห์ผลการทดลองใช้ สื่อการสอน ใช้ เวลาในการสอนทังหมด
้
15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1. แบบวัดความพึงพอใจการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน สาหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
2. แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้เกี่ยวกับการเรี ยนรู้การใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
264

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาศึกษาศาสตร์

วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน ดังนี ้
1. สร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยน
การสอนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเรี ยนการสอน
2. นาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเรี ยนการสอน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื ้อหา โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับลักษณะพฤติก รรมที่มีคา่ ดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) ตังแต่
้ 0.50 ขึ ้นไป นาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่าง ข้ อ คาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่ง มีข้อ คาถาม มีดัชนีความ
สอดคล้ องตังแต่
้ 0.50-1.00 ถือว่านามาใช้ ได้
3. นาแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเรี ยนการสอน ไปเก็บข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและนาข้ อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยคานวณค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4. แบบสัมภาษณ์การใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เกณฑ์ การประเมินระดับความคิดเห็น
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.20 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.40 - 4.19 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.60 - 3.39 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.80 - 2.59 หมายถึง น้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.79 หมายถึง น้ อยที่สุด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลของแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการ
บรรยาย (Descriptive Statistics) ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ Multi-method Evaluation (Baxter and
Lederman, 1999)

ผลการวิจยั
ข้ อมูลเชิงปริ มาณเกี่ ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใช้ สื่อ เทคโนโลยีส านสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน สาหรับนักศึกษาในรายวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนวิทยาศาสตร์
Table 1 The satisfaction of using information Technology and communication in teaching activities
List of evaluation
1. Learning activities
- Individual analysis of learner
- Communicate learner’s expectation to learner
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Mean

S.D.

4.38
4.30

0.52
0.60

4.34

0.53
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Table 1 The satisfaction of using information Technology and communication in teaching
activities (cont)
List of evaluation
Mean
S.D.
4.34
0.52
- Providing information, guidance, resources for further knowledge
4.42
0.49
- Flexibility and diversity of learning activities
4.44
0.50
- Encourage interactions between instructors and students both in
and out classroom
4.38
0.52
- Acceptance the different ability and learning methods of students
4.46
0.52
- Promoting students' self-learning skills
4.33
0.54
- Encourage students to create their own knowledge
4.41
0.50
- Summarizing the relationship between the subjects and related
subjects to apply in daily life
4.40
0.53
2. Learning Support
4.46
0.50
- Help to learning of instructional media and innovation
4.40
0.49
- Quality of instructional media, technology and innovation
4.38
0.50
- Various of instructional media and technology
4.41
0.55
- Modern instructional media and technology
4.37
0.60
- Sufficient of book, textbook, and printed media in library
4.39
0.53
Total
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน พบว่า ค่าเฉลี่ยด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ 4.38 รายการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ การส่งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีคา่ เท่ากับ 4.46 และด้ านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 รายการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ การช่วยเหลือการเรียนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่ใช้ มีคา่
เท่ากับ 4.46
Table 2 Result and Interpretation of behavioral motivation about using information Technology and
communication in teaching activities
Mean Level of opinion
List of behavioral motivation
- Clearly target on learning in every class
- Always ask the instructor when get curious
- Always trying and intend to study
- Feel determined and patient in all assignment
- Feel upset when got a failure in working
- Always research to gain new knowledge
- Can describe the details of assignment to others
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4.25
4.13
4.20
4.62
4.06
4.40
3.81

Excellent
Good
Excellent
Excellent
Good
Excellent
Good
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Table 2 Result and Interpretation of behavioral motivation about using information Technology and
communication in teaching activities (cont)
Mean Level of opinion
List of behavioral motivation
- Feel proud when finished assignment in time
- Feel difficult and can’t finish the assignment
- Listen to others comments and adapt for effective development
- Still intend even in the difficult topic
- Recheck the details before submit the assignment
- Improve the assignment after got the lecture’s feedback
- Apply the knowledge to gain more the benefits
- Feel active and enthusiastic to study

Total

4.20
4.10
4.55
4.04
4.43
4.04
4.30
4.25
4.23

Excellent
Good
Excellent
Good
Excellent
Good
Excellent
Excellent
Excellent

จากตารางที่ 2 พบว่าด้ านพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ตอ่ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดการเรี ยนการสอนสาหรับนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ พบว่าค่าเฉลี่ ยรวมมีคา่ เท่ากับ 4.23 อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณารายการประเมินพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ที่ตอ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการใช้ สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรี ยนการสอน พบว่ารายการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีจานวน 9 ข้ อ และพฤติ กรรมแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ อยู่ในระดับมาก มี จานวน 6 ข้ อ รายการประเมิ นพฤติกรรม
แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ ที่มีคา่ เฉลี่ ยมากที่สุดคือ ข้ าพเจ้ ามีความมุ่งมัน่ และอดทนในงานที่ได้ รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับมากที่สุด และรายการประเมินพฤติกรรมแรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ที่มีค่าเฉลี่ ยน้ อยที่สุด คื อ
ข้ าพเจ้ าสามารถอธิ บายงานที่ได้ รับมอบหมายให้ เพื่อนเข้ าใจได้ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.81 อยูใ่ นระดับมาก
จากการสัมภาษณ์ การนาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอน พบว่า
พบว่า นักศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรี ยน ซึ่งจะเห็นได้ ว่าในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนันครู
้ ผ้ สู อนนันได้
้ มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนในห้ องเรี ยนให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอนย่อมส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงจูงใจใฝ่
เรี ยนรู้ ที่ดีต่อรายวิชานันๆ
้ ดังเช่นจากภาพกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นการนาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ใน
การเรี ยนการสอน ช่วยเร้ าความสนใจให้ กบั นักเรี ยน และจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนใน
รายวิชานี ้ พบว่า การนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเรี ยนการสอน นักศึกษากล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้ นทุกครัง้
ในการเรี ยนรายวิชานี ้ เนื่องจากอาจารย์มีกิจกรรม เทคนิคและสื่ อใหม่ๆ มาใช้ ในการเรี ยนการสอนเสมอ ทาให้
รู้ สึกอยากมาเรี ยนทุกคาบ” ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับโดย
การใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในคาบที่ทาการสอน

Figure 1 Learning activities from using information technology
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อสร้ าง
แรงจูงใจในการเรี ยนรู้ สาหรับนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พบว่า พฤติกรรมด้ านความ
พึงพอใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.39 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึง่ จะเห็นได้ ว่าการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนนันส่
้ งผลให้ นกั ศึกษามีความพึงพอในใจการเรี ยนการสอน การออกแบบกิจกรรมของครู ผ้ สู อน ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนสาคัญในการกระตุ้นความสนใจในการเรี ยนรู้ของ
ผู้เรี ยน รู้ จกั นาเทคโนโลยี ที่มีอยู่มาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการเรี ยนการสอน อาทิเช่น การสื บค้ นเนื ้อหา
สาระ เนื ้อหาบทเรี ยน การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ และ ต้ องมีความกระตือรื อร้ นที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ ของ
ตนอยูเ่ สมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือช่วย ในการพัฒนาตนเอง เรี ยนรู้เทคนิค รู ปแบบ และวิธีการเรี ยน
การสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับ ลักษณะของนักเรี ยน การประยุกต์กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วย
เทคโนโลยี อี กทัง้ Evoh, 2007; Leach, 2008 ได้ กล่ า วไว้ ว่า การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจึง
กลายเป็ นสมรรถนะทีค่ รู ต้องมีและต้ องใช้ ในศตวรรษที่ 21 (Evoh, 2007; Leach, 2008 ) จากพฤติกรรมแรงจูงใจ
ใฝ่ เรี ยนรู้ จะเห็นได้ วา่ การนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอน ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
แรงจู งใจในการเรี ย น ดัง ที่ สุ นิ ดา ได้ ก ล่ า วไว้ ว่า ผู้ เรี ยนมี แ รงจูง ใจใฝ่ สั มฤทธิ์ เพิ่ มขึ น้ จะส่ ง ผลให้ มีการรั บ รู้
ความสามารถของตนเองมากขึ ้นตามไปด้ วยเนื่องจาก เมื่อผู้เรี ยนเกิดแรงจูงใจที่จะมุง่ สู่ความสาเร็ จก็จะทาให้ เกิด
ความพยายามไม่ย่อ ท้ อ ต่อ อุปสรรคและก่อให้ เกิดการรั บรู้ ว่าตนเองสามารถควบคุมการกระทาหรื อควบคุม
พฤติกรรมที่จะทาให้ เกิดความสาเร็ จได้ (สุนิดา, 2553) นอกจากนี ้ ถนอมพร ตันพิพฒ
ั น์ กล่าวไว้ วา่ สื่อมัลติมีเดีย
จัดว่าเป็ นสื่ ออีกชนิดหนึง่ ที่ได้ รับความนิยมใช้ งานกันอย่างแพร่ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ และ
บริ การต่าง ๆ (product and service presentation) การเรี ยนการสอนผ่ านระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ (e-learning)
และการนาเสนอผลงานต่างๆ มาเป็ นสื่ อกลางเพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ในแบบต่างๆ ที่ มี
ประโยชน์มากเพราะเป็ นการนาประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้ นคว้ าหาข้ อมู ลในการเรี ยนรู้ ด้วย
ตนเอง เป็ นการตอบสนองแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นัน่ คือ ไม่ใช่การสอนที่เป็ นการ
ถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ซึง่ ผู้เรี ยนสามารถ
เรี ยนได้ ทกุ ที่ และทุกเวลา โดยใช้ เทคโนโลยี และการสื่อสารสารสนเทศต่างๆ ให้ เป็ นประโยชน์ ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
สามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และแก้ ปัญหาได้ อย่างอิสระ (ถนอมพร , 2549)
จากใช้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอนยังช่วยสร้ างแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ ดังที่ ศิโรจน์ และศิวนิต ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับ ผลการใช้ สื่อมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรี ยนการสอนใน
ชันเรี
้ ยนที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการผลิ ตสื่ อศิ ลปะส าหรับเด็กพบว่า1) ผลการพัฒ นาสื่ อมัลติ มีเดี ย
ร่ วมกับการจัดการเรี ยนสอนใน ชันเรี
้ ยนที่ ส่ งผลต่อ แรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ในการผลิ ตสื่ อศิ ล ปะส าหรับเด็ กของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) ผลการ
เปรี ยบเทียบแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิ ต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรี ยนสอนในชันเรี
้ ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ เฉลี่ยหลังเรี ยน สูงกว่าแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน 3) ผลการศึกษา
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คะแนนผลงานการผลิตสื่อศิลปะสาหรับเด็กของนักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มี ค่าโดยมีเฉลี่ ย ( X ) = 2.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.47 4) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีตอ่ การใช้ สื่อมัลติมีเดีย
ร่วมกับการจัดการเรี ยนสอนในชันเรี
้ ยน พบว่า ความพึงพอใจทังสามด้
้
านอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.91, S.D.= 0.70)
(ศิ โรจน์ และศิ วนิต, 2559) อี กทัง้ ลาเพา และมนัส ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับ ปั จ จัยที่ มีผลต่อแรงจูง ใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนรัตนโกสินทร์ สมโภชลาดกระบัง พบว่า
สภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน ลักษณะครู ผ้ ูสอน และเจตคติต่อการเรี ยนมีอิทธิ พลทางตรงต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้วยขนาดอิทธิ พล 0.40, 0.20 และ 0.16 ตามลาดับ และยังพบว่า สภาพแวดล้ อม
ในโรงเรี ยน ลักษณะครู ผ้ สู อน และการสนับสนุนทางด้ านการเรี ยนของผู้ปกครองมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ท างการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ด้ วยขนาดอิ ทธิ พล 0.05, 0.34 และ 0.09 ตามลาดับ(ลาเพา และมนัส ,
2556) และยัง สอดคล้ องกับงานวิ จัยของชาญ เรื่ อ ง การศึ กษาเจตคติ แ ละพฤติ กรรมการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิ ทยาลัยคริ สเตี ยน พบว่าเจตคติต่อการใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรี ยนรู้ด้วยตนเองของนักศึ กษาอยูใ่ นระดับมาก (ชาญ, 2550) จาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยการใช้ สื่อสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยนการสอนทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
แรงจูงใจใฝ่ เรี ยนรู้ และมี ความกระตื อ รื อ ร้ นในการแสวงหาความรู้ ดัง ที่ณัฐกร ได้ กล่ าวถึงความส าคัญ ของ
มัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้ไว้ ว่า มัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้เป็ นการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนที่มีลักษณะการบูรณา
การสื่อต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ซึง่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนการสอน ได้ แก่ สร้ างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ โดยการใช้ เทคนิคการนาเสนอที่หลากหลาย สวยงาม สามารถดึงดูดและความสนใจของผู้เรี ยน ช่วยให้
เกิดความคงทนในการจดจา ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้และสามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดี (ณัฐกร, 2557)

ข้ อเสนอแนะ
การใช้ สื่อเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารนอกจากวัดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการเรี ยนรู้แล้ ว
ควรมีการวัดในด้ านอื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ความคงทนในการจดจา ทักษะด้ านสารสนเทศ
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การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือ
ในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
The Study of University Student’s Satisfaction Effected to Cooperative Learning Teaching
Qualities in Science Communication Course and Building of Science Learning Innovative
Media Course
ดวงจันทร์ แก้ วกงพาน1*
Duangjan Kaewkongpan1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยครัง้ นี ้มี จุดประสงค์เพื่อ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิ ชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการสร้ างสื่ อนวัตกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2559
จานวน 71 คน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพการเรี ยนการสอนมีคา่ เฉลี่ยรวมทัง้ 4
ด้ าน มีค่าเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับมาก ด้ านความเป็ นครู มี ค่าเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ มีค่าเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ มีค่าเท่ากับ
4.48 อยูใ่ นระดับมาก และด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 4.41 อยูใ่ นระดับมาก

ABSTRACT
This research aimed to study the satisfaction of university students who enrolled in Science
Communication courses and Building of Science Learning Innovative Media course on the quality of
teaching and learning, Faculty of Science Lampang Rajabhat University. A research population was
71 university students who enrolled in the Science Communication course and Building of Science
Learning Innovative Media course in academic year 2016 were used in this research. The research
result found that university students' satisfaction on all 4 dimensions of teaching quality was 4.43 at
the high level. Self actualization for teacher was 4.59 at the highest level, the learning activity was
4.52 at the highest level, the evaluation of learning was 4.48 at a high level, and the learning support
was 4.41 at the high level.
Key Words: Satisfaction, Teaching Quality, University Student,
*Corresponding author; e-mail address: duangjan.kkp@hotmail.com
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คานา
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545
มาตรา 22 ระบุวา่ การจัดการศึกษาต้ องยึดว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด ในมาตรา 24 การจัดการเรี ยนรู้ ต้องจัดเนื ้อหาสาระและกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ งฝึ กปฏิบตั ิ ทา
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้ สดั ส่วนสมดุล
กันรวมทังปลู
้ กฝั งคุณธรรมค่านิ ยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ในทุกวิชา (กรมวิชาการ, 2545) อีก
ทังกระทรวงศึ
้
กษาธิ การ (2554) กล่าวว่าองค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ได้ แก่ 1) ผู้เรี ยนต้ องมีแรงจูงใจใน
การเรี ยน 2) ครู หรื อผู้ ส อนที่ต้อ งมี ความรู้ ดี มีความเข้ าใจในผู้ เรี ยน และมี กลยุทธ์ ในการถ่า ยทอดความรู้ 3)
สิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ สภาพของห้ องเรี ยนที่น่าเรี ยน อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับบทเรี ยน 4) อุปกรณ์
การศึกษาหรื อเครื่ องมือที่ครู นามาประกอบการสอน ช่วยให้ ครู สามารถถ่ายทอดข้ อเท็จจริ ง ทักษะต่างๆ ได้ เป็ น
อย่างดีและจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ประสาทสัมผัสหลายทางช่วยเร้ าความสนใจแก่ผ้ เู รี ยน 5) เครื่ องมือช่วยให้ มนุษย์
อยู่ร่วมกันด้ วยความเรี ยบร้ อย และมีความสุขช่วยให้ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็ นไปอย่างเรี ยบร้ อย ซึ่งจะ
ส่งผลการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน และ 6) การวัดและการประเมินผลการศึกษา จะช่วยให้ เห็นความก้ าวหน้ าของผู้เรี ยน
ได้ อย่างแจ่มชัดทาให้ สามารถปรับปรุ งผลการเรี ยนทังรายบุ
้
คคลและส่วนรวมได้ เป็ นอย่างดี
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาจาเป็ นอย่างยิ่งที่อาจารย์ผ้ สู อนต้ องออกแบบกิจกรรมการเรี ยน
การสอน เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดการเรี ยนรู้ และสามารถสร้ างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้สมศักดิ์ ได้ กล่าวไว้ ว่า
การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลางโดยเป็ นวิธีการเรี ยนที่มีการจัดกลุ่มการทางานเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และเพิ่มความพึงพอใจทางการ
เรี ยน การเรี ยนแบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการการจัดนักเรี ยนเข้ ากลุ่มกันมีปฏิ สัมพันธ์ ต่อกันและกันในการเรี ยนรู้ และ
สมาชิกทุกคนจะได้ รับการกระตุ้นให้ เกิดความพึงพอใจเพื่อที่จะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรี ยนของสมาชิกในทีม
ดังนันการจั
้
ดผู้เรี ยนเข้ ากลุ่มทางานโดยทัว่ ๆ ไป จึงไม่ใช่การเรี ยนแบบร่วมมือเพราะมักพบว่านักเรี ยนที่เก่งเท่านัน้
ที่จะเป็ นผู้จดั การให้ เกิดผลงานในทีม โดยที่สมาชิกอื่นๆอาจไม่มีโอกาสในการแสดงออกซึง่ การเรี ยนรู้ (สมศักดิ์,
2544) จะเห็ นได้ ว่า การศึกษาในระดับอุ ดมศึ กษามุ่ง ให้ ผ้ ู เรี ยนได้ มี โอกาสพัฒ นาศักยภาพตนเอง รู้ จักการ
แก้ ปัญหา ตลอดจนการพัฒนาจริ ยธรรมและคุณธรรมในตัวของผู้เรี ยนเอง หากการพัฒนาที่มีความสาคัญยิ่งคือ
การพัฒนาให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ใฝ่ หาความรู้ การเป็ นผู้ ที่ร้ ู จกั การเรี ยนรู้ ด้วยการนาตนเองจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญเช่นกัน
(อาชัญญา, 2545)
ผู้วิจยั จึงได้ เล็ งเห็นความสาคัญและความจาเป็ นในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการเรี ยนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ตามศักยภาพของผู้เรี ยน และเพื่อส่งเสริ มทักษะ
ต่า ง ๆ ของผู้ เ รี ยน จึ ง ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนักศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าการสื่ อ สารสาร
วิทยาศาสตร์ และวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559 ต่อการจัดการเรี ยน
การสอนในด้ า นต่า งๆ เช่น ด้ า นความเป็ นครู ด้ า นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่ ว มมื อ ด้ า นการวัดและ
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ประเมินผลการเรี ยนรู้ และด้ านสิ่งสนับสนุน ซึง่ รายวิชาดังกล่าว เป็ นรายวิชาที่เน้ นการปฏิบตั ิ การลงมือทา และ
การทางานเป็ นทีม ซึง่ ผู้สอนได้ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ ทกุ คนได้ ร่วมมือกันปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
การร่วมแสดงความคิดเห็น อีกทังเพื
้ ่อส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะการสื่ อสารของผู้เรี ยน และการร่วมมือกัน
ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ล งทะเบียนเรี ยนรายวิชาการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ และ
วิ ชาการสร้ างสื่ อ นวัต กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ยนการสอนการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

วิธีการวิจยั
กลุ่มที่ศึกษา
การศึ กษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาความพึ ง พอใจของนัก ศึกษาที่มีต่ อ การเรี ยนการสอนในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 ปี การศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรี ยน
รายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ จานวน 51 คน ชาย 9 คน หญิ ง 42 คน และรายวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรม
การเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ จานวน 20 คน ชาย 2 คน หญิง 18 คน
ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
ขอบเขตของเนื ้อหาที่ศกึ ษา ได้ แก่ ความพึงพอใจของนักศึกษาครู วิทยาศาสตร์ ที่มีตอ่ การเรี ยนการสอน
ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยมีตวั แปรที่ ศกึ ษา คือ ด้ านความพึงพอใจต่อการเรี ยนการ
สอน ด้ านความเป็ นครู ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การทางานเป็ นทีม
ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) จะเป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ศู กึ ษาสร้ างขึน้
เอง โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื ้อหาจากแนวคิดที่ต้องการศึกษาพร้ อมทังน
้ าไปหาคุณภาพของ
เครื่ องมือก่อนนาไปใช้ จริ ง
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอน ลักษณะแบบสอบถาม
เป็ นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) แบบสอบถามประกอบด้ วย 4
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านความเป็ นครู ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ด้ านการวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้ และด้ านสิ่งสนับสนุน มีระดับ การให้ คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง ระดับการให้ คะแนน มากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการให้ คะแนน มาก
3 หมายถึง ระดับการให้ คะแนน ปานกลาง
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2 หมายถึง ระดับการให้ คะแนน น้ อย
1 หมายถึง ระดับการให้ คะแนน น้ อยที่สุด
ส่ วนที่ 2 เป็ นข้ อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open –
ended Questions) ซึง่ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ อย่างอิสระ
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ ดังนี ้
1. สร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ การเรี ยนการสอน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
2. น าแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ความพึง พอใจ ที่ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ เชี่ย วชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื ้อหา โดยใช้ ดัชนีความสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ คาถามกับลักษณะพฤติ กรรมที่มีค่าดัชนี ความ
สอดคล้ อง (IOC) ตังแต่
้ 0.50 ขึน้ ไป นาผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่าง ข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) และผลการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญซึ่งมีข้ อคาถาม มีดัชนี ความ
สอดคล้ องตังแต่
้ 0.50-1.00 ถือว่านามาใช้ ได้
3. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ไปเก็บข้ อมูลกับ
กลุ่มเป้าหมาย
4. นาแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้ วตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยคานวณหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลของแบบสอบถาม ดังนี ้
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนทัง้ 4 ด้ าน เป็ นแบบสอบถามที่เป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)
การวัดค่ าตัวแปร
ผู้วิจยั ได้ วดั ค่าตัวแปรของการวิจยั ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลความว่า มีความคิดในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลความว่า มีความคิดในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลความว่า มีความคิดในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลความว่า มีความคิดในระดับน้ อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลความว่า มีความคิดในระดับน้ อยที่สุด
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ผลการวิจยั
Table 1 University student’s satisfaction effected to teaching qualities in science communication
List of evaluation
Mean
S.D.
1. Self actualization for teacher
4.61
0.54
- Behaviors reflected good preparing of teacher
4.66
0.46
- Intention and enthusiastic of teacher
4.59
0.55
- Moral ethics and professional ethics
4.57
0.58
- Responsibility of teaching
4.62
0.54
- Be a good as example
4.60
0.55
2. Learning activities
4.60
0.54
- Individual analysis of learner
4.50
0.56
- Communicate learner’s expectation to learner
- Providing information, guidance, resources for further knowledge
- Flexibility and diversity of learning activities
- Encourage interactions between instructors and students both in and
out classroom
- Acceptance the different ability and learning methods of students

4.59
4.62
4.55
4.67

0.54
0.48
0.67
0.49

4.64

0.48

- Promoting students' self-learning skills

4.62

0.49

- Encourage students to create their own knowledge

4.59

0.55

- Summarizing the relationship between the subjects and related
subjects to apply in daily life

4.59

0.55

3. Evaluation of Learning
- Determining the method of measurement and evaluation
- Student participation in the assessment criteria of learning outcome
- Using various measurements and evaluation methods
- Provide the feedback to student performances
- Evaluation both in process and learning outcome
4. Learning Support
- Help to learning of instructional media and innovation
- Quality of instructional media, technology and innovation
- Various of instructional media and technology
- Modern instructional media and technology
- Sufficient of book, textbook, and printed media in library
Total

4.53
4.50
4.50
4.60
4.51
4.53
4.41
4.45
4.45
4.40
4.40
4.35
4.41

0.54
0.63
0.52
0.51
0.53
0.52
0.45
0.57
0.56
0.58
0.55
0.59
0.55
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ดังตารางที่ 1 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ในรายวิชา
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559 มีคา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้ 4 ด้ าน มีคา่
เท่ากับ4.41 (0.55) ได้ แก่ ด้ านความเป็ นครู มีค่าเท่ากับ 4.61 (0.54) รายการการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด
คือ พฤติกรรมที่สะท้ อนถึงการเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดีของผู้สอน มีคา่ เท่ากับ 4.66 (0.46) ด้ านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 4.60 (0.54) รายการการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ การส่งเสริ มปฏิสมั พันธ์ ระหว่าง
ผู้สอนกับนักศึกษาทังในและนอกห้
้
องเรี ยน มีค่าเท่ากับ 4.67 (0.49) ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ มีค่า
เท่ากับ 4.53 (0.54) รายการการประเมินที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ การใช้ วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลาย มี ค่า เท่ากับ 4.60(0.51) และด้ านสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้ มี ค่า เท่ากับ 4.41 (0.45) รายการการ
ประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ การช่วยเหลือการเรี ยนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่ใช้ มีคา่ เท่ากับ 4.45
(0.57)
Table 2 University student’s satisfaction effected to teaching qualities in Building of Science Learning

Innovative Media Course
List of evaluation
1. Self actualization for teacher
- Behaviors reflected good preparing of teacher
- Intention and enthusiastic of teacher
- Moral ethics and professional ethics
- Responsibility of teaching
- Be a good as example
2. Learning activities
- Individual analysis of learner
- Communicate learner’s expectation to learner
- Providing information, guidance, resources for further knowledge
- Flexibility and diversity of learning activities
- Encourage interactions between instructors and students both in and
out classroom
- Acceptance the different ability and learning methods of students
- Promoting students' self-learning skills
- Encourage students to create their own knowledge
- Summarizing the relationship between the subjects and related subjects
to apply in daily life
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Mean

S.D.

4.57

0.53

4.50

0.51

4.50

0.51

4.35

0.59

4.45

0.51

4.55

0.51

4.44

0.55

4.25

0.64

4.40

0.50

4.50

0.51

4.50

0.51

4.40

0.60

4.35

0.49

4.50

0.51

4.45

0.60

4.30

0.57
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Table 2 University student’s satisfaction effected to teaching qualities in Building of Science

Learning Innovative Media Course (cont)
List of evaluation
3. Evaluation of Learning
- Determining the method of measurement and evaluation

Mean
4.35
4.40

S.D
0.65
0.60

- Student participation in the assessment criteria of learning outcome
4.35
0.59
- Using various measurements and evaluation methods
4.40
0.60
- Provide the feedback to student performances
4.35
0.49
- Evaluation both in process and learning outcome
4.40
0.50
4. Learning Support
4.41
0.56
- Help to learning of instructional media and innovation
4.45
0.60
- Quality of instructional media, technology and innovation
4.45
0.51
- Various of instructional media and technology
4.40
0.50
- Modern instructional media and technology
4.40
0.50
- Sufficient of book, textbook, and printed media in library
4.35
0.67
4.44
0.57
Total
ดังตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน ในรายวิชา
การสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559 มีคา่ เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รวมทัง้ 4 ด้ าน มีคา่ เท่ากับ 4.44 (0.57) ได้ แก่ ด้ านความเป็ นครู มีคา่ เท่ากับ 4.57(0.53) รายการการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ การประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคา่ เท่ากับ 4.55 (0.51) ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มี
ค่าเท่ากับ 4.44 (0.55) รายการการประเมินที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุดคือ ความยืดหยุ่นและความหลากหลายของ
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และ การส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 4.50
(0.51) ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 4.35 (0.65) รายการการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ
การกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่จดั ให้ แก่นักศึกษามีค่าเท่ากับ
4.40(0.60) และด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ มีคา่ เท่ากับ 4.41 (0.56) รายการการประเมินที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดคือ
การช่วยเหลือการเรี ยนรู้ของสื่อ เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมที่ใช้ มีคา่ เท่ากับ 4.45 (0.60)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการ
สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2559 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการ
สอนทัง้ 4 ด้ าน มีคา่ เท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านจะเห็นได้ ว่าความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้ แก่ ด้ านความเป็ นครู ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ส่วน
ด้ านที่อยูใ่ นระดับมาก คือด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการ
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สอนที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการสร้ างสื่อนวัตกรรมการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ด้ าน มีค่าเท่ากับ 4.44 อยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านความเป็ นครู อยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่วนด้ านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ด้ านการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ และด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับมาก จะเห็นได้ วา่ ในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ครู ผ้ ูสอนควรมีการจัดกิจกรรมให้ มีความเหมาสมกับเนื ้อหา และเหมาะสมกับบริ บทของ
ผู้เรี ยน ทังนี
้ ้จะเห็นได้ วา่ ในรายวิชาการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็ นรายวิชาที่ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะการสื่อสาร
เช่น ทักษะการฟั ง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขี ยน เพื่อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาได้ แสดงออกและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ เมื่อออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ในการจัดการเรี ยนการสอนจะเห็ นได้ ว่าอาจารย์
เป็ นบุคคลที่มีบทบาทและเป็ นตัวอย่างให้ กบั นักศึกษาได้ ดี เพราะนักศึกษาจะเกิดการเรี ยนรู้จากครู ผ้ สู อน การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนอกจากให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเองแล้ วต้ องเกิดองค์ความรู้ จากสิ่ งที่ได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิด้วย การทางานเป็ นทีม และการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเองและระหว่างกลุ่ม ซึ่งการ
เรี ยนแบบร่วมมือ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่นกั ศึกษาได้ ทางานเป็ นทีม มีการวางแผนร่วมกัน กล้ า
คิดกล้ าแสดงความคิดเห็น ดังที่ กาญจนา และกาญจนา ได้ ทาการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษารู ปแบบการเรี ยนรู้แบบ
ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (Cooperative learning) ในชั น้ เรี ย นวิ ช าระบบสุ ข ภาพกรณี ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขชันสู
้ งเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธรจังหวัดขอนแก่น พบว่า
นักศึกษามีการเรี ยนรู้ทกั ษะการทางานเป็ นทีมระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 การเรี ยนรู้
ทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและการตัดสิ นใจระดับดีมากค่าเฉลี่ ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
การเรี ยนรู้ ด้านสังคมในการทางานร่ วมกับผู้อื่นระดับดีมาก ค่าเฉลี่ ย 4.32 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 ความพึง
พอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนระดับดีมาก ค่าเฉลี่ ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ลักษณะการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับบรรยากาศภายในชันเรี
้ ยน มีการช่วยเหลือกันตามกระบวนการกลุ่ม
แต่ยงั ไม่เห็นผลลัพธ์ ในด้ านเนื ้อหาเท่าที่ควรเพราะนักศึกษาไม่ค้ นุ ชินกับการแสวงหาและสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง
(กาญจนา และ กาญจนา,2560) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในรายวิ ชาการสร้ า งสื่ อ นวัตกรรมการเรี ยนรู้ ท าง
วิท ยาศาสตร์ เป็ นอี กหนึ่ง วิ ชาที่นักศึกษาได้ ล งมื อ ปฏิ บัติจ ริ ง เกิ ด การเรี ย นรู้ จากการสร้ างสื่ อ การสอนทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนาสื่ อการสอนที่สร้ างขึ ้นไปถ่ายทอดความรู้ให้ กบั ผู้อื่นได้ ซึ่งเมื่อผู้สอนได้ จดั กิจกรรม
การเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา และมี รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ย่อมส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนมีแรงจูงใจในการ
เรี ยนรู้ วิชานัน้ ๆ ดังที่วฒ
ั นาพร ได้ กล่าวไว้ วา่ การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ คือวิธีการสาคัญที่
สามารถสร้ างและพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิ ดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวตั น์ เนื่องจากเป็ นการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยน ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จกั เรี ยนรู้ด้วยตนเองเรี ยนในเรื่ องที่ส อดคล้ องกับ
ความสามารถและความต้ องการของตนเองและได้ พัฒ นาศักยภาพของตนเองอย่า งเต็ มที่ ซึ่งแนวคิดการจัด
การศึกษาในรู ปแบบนี ้เป็ นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากปรัชญาการศึกษาและทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ งๆ ที่ได้ พฒ
ั นามา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็ นแนวทางที่ได้ รับการพิสูจน์มาแล้ วว่าสามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคุณลักษณะตาม
ต้ องการอย่างได้ ผล (วัฒนาพร , 2542) นอกจากนี ้พรรณทิพ ได้ กล่าไว้ วา่ ปั จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษา มี 3 ปั จจัย ได้ แ ก่ 1) ปั จจัยด้ า นอาจารย์ ได้ แก่ ตัวแปรรู ปแบบการสอน และสัมพันธภาพระหว่า ง
อาจารย์กบั นักศึกษา 2) ปั จจัยด้ านสื่อการเรี ยน ได้ แก่ ตัวแปรเอกสารประกอบการเรี ยน และแบบฝึ กทักษะและ
3) ปั จจัยด้ านตนเองได้ แก่ ตัวแปรผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติตอ่ การเรี ยนรู้ (พรรณทิพา,2551) ซึง่ ปั จจัย
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ต่างๆเหล่านี ้ย่อมส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน โดยผู้สอนต้ องคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ เหล่านันในการจั
้
ดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ เมื่อส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ มากที่สุด อีกทังสมชาย
้
ได้ ทาการวิจยั พบว่า ด้ านเนื ้อหาการเรี ยน
นิสิตให้ ความพึงพอใจเป็ นอย่างมากต่อการที่ผ้ สู อนสามารถเชื่อมโยงเนื ้อหาจากบทเรี ยนไปแหล่งอื่น ๆ ได้ ดี และ
การที่ผ้ สู อนเปิ ดโอกาสให้ นิสิตสามารถเสนอแนะในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะทาให้ นิสิตมี
ความกระตือ รื อ ร้ นที่จะเรี ยนหนังสื อ ด้ า นการเรี ยนการสอน นิสิ ตให้ ความพึง พอใจต่อ การที่ผ้ ู สอนมี รูปแบบ
บทเรี ยนกระตุ้นความสนใจของนิสิตได้ เป็ นอย่างดี (สมชาย บุญสุ่น,2554) อีกทัง้ Johnson & Johnson (1986)
ได้ กล่าวไว้ วา่ การเรี ยนรู้ร่วมกัน ปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ร่วมกัน ประกอบด้ วย ความพึงพอใจในทีมงาน
เปิ ดกว้ าง ทางความคิ ด บรรยากาศในการทางานในทีม ทา ให้ เกิดแรงจูง ใจที่จะแสวงหาความรู้ (Johnson &
Johnson, 1986)
นอกจากนี ้ผู้สอนยังมีการจัดเตรี ยมกระบวนการเรียนการสอน การจัดห้ องเรี ยนการเตรี ยมความรู้ ใช้ ตารา
ประกอบการเรี ยน และมีทกั ษะในการสอนแบบต่างๆ ได้ เหมาะสมกับเนื ้อหา (สมชาย , 2554) สอดคล้ องกับ
ขนิษฐา ทาการวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาภาคสมทบต่อการจัดการเรี ยนในวิทยาลัย
นครราชสีมา พบว่าพบว่านักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ด้ านอาจารย์มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมาคือ
ด้ านการจัดการเรี ยน (ค่าเฉลี่ย= 4.23) ด้ านหลักสูตรระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.18) และด้ านสถานที่มาก (ค่าเฉลี่ย=
4.16) (ขนิษฐา ,2555) นอกจากนี ้กันย์ณิภฐั และคณะ (2559) ได้ ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนในระดับ ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน ของอาจารย์ผ้ ูสอน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
(4.26) เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้ านเรี ยงตามลาดับ คือ ด้ านบุคลิกภาพ
การสอนของอาจารย์ (4.27) ด้ า นการสอนของอาจารย์ (4.26) และด้ านสื่ อการสอน (4.25) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของวาสน์ระรวย (2553) ที่ได้ ศกึ ษา ความพึงพอใจของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตงวิ
ั ้ ทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ต่อการจัดการเรี ยนการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (วาสน์ระรวย ,2553)
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรบูรณาการการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ ด้ วยเทคนิควิธีอื่นๆ เพือ่ วัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย
2. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ
3. ศึกษาความคงทนในการจดจาเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้จากการเรี ยนการสอนแบบร่วมมือ
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Earnings Management and Seasoned Equity Offerings in an Emerging Market
Evidence from Thailand
Polwat Lerskullawat1*

ABSTRACT
This research examines whether there was earnings management around seasoned equity
offerings (SEOs) in Thailand during the period 2000 to 2015, and which factors drove any earnings
management in SEO firms. The famous Modified Jones model and Yoon and Miller’s (2002) model
(YM model) are applied to capture earnings management via discretionary accruals, whereas
Roychowdhury’s (2006) model is used to measure the manipulation of real activities. Based on 242
SEO firms, the results show that it is possible to conduct earnings management when equity offering
is planned. This is as a consequence of overvaluation during the pre-SEO period. With regard to
determinants, operating cash flow and time lag are two factors related to earnings management in
both the discretionary accrual and real activities models, whereas the other factors (namely firm size
and offer size) are relevant depending on the models applied. Nevertheless, SEOs show no role in
improving earnings management in Thailand. Therefore, investors would be advised to not only focus
on the underperformance of SEOs as a result of dilutions, but also to pay attention to earnings
manipulation. In addition, different measurements of earnings management may lead to different
outcomes.

Key words: market-based accounting, earnings management, discretionary accruals, real activities manipulation, seasoned
equity offerings
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INTRODUCTION
Previous literature (e.g. Rangan, 1998; Teoh et al., 1998; Intintoli and Kahle, 2010) indicates
that drops in stock prices after the issuing of a seasoned equity offering (SEO, hereafter) cause
companies to underperform. Thus, a SEO should be the perfect solution to revert prices to previous
levels when managers think their firms are overvalued. Early researches show that SEO firms conduct
earnings management in response to overvaluation prior to the issuing of new shares (e.g. Shu and
Chiang, 2014). In emerging markets, Thailand in particular, Lerskullawat (2012) points out that there
was a substantial increase in the number of firms applying equity financing after 1998 and that firms
underperform during the post SEOs period. Therefore, there would be earnings management around
those SEOs in Thailand.
The objectives of this paper are first to examine whether there is earnings management
around SEO announcements in Thailand, and second, which factors lead firms to choose earnings
management. The paper contributes to the investigations into the times when earnings management
is conducted, focusing on a specific event, the SEO. Subsequently, investors will be able to realise
when SEO announcements are made that companies’ performance relates to non-fundamental
values. Moreover, related institutions (such as the Securities Exchange Commission; SEC hereafter)
will be able to consider these implications in order to monitor SEO firms in more detail with regard to
earnings management.

LITERATURE REVIEW
Several studies show that SEO firms intend to manage their earnings prior to the issuing of
new shares (e.g. Rangan, 1998; Teoh et al., 1998; Shivakumar, 2000; Shu and Chiang, 2014) as their
performance needs to be strong when investors are informed about the issuing. Rao and Dandale
(2008) suggest that companies intend to manage their earnings prior to SEOs, particularly by rights
issuing. Some other studies support this evidence; for instance, Teoh et al. (1998), Yongtae and
Myung Seok (2005) and Shu and Chiang (2014). They all discuss the fact that SEO firms attempt to
raise their offer prices by managing their financial performance. However, some literature proposes
that there is no evidence of upward earnings management around SEOs, mainly when the rights
issuing method is employed (e.g. Hansen and Crutchley, 1990; Heron and Lie, 2004). This leads to
inconclusive findings in this area. In Thailand, the results from Prangthawat (2002) show that earnings
management explains firms’ underperformance (measured by stock returns) around the SEO.
Furthermore, to measure earnings management, Gunny (2010) proposes two approaches of earnings
management; namely, accrual management and real activities manipulation (REM, hereafter).
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Earnings management can be examined using several models, with no particular model considered
to be the best1.
In addition, it is also interesting to establish which factors determine earnings management.
Firm size and leverage are two determinants which have been frequently examined and included in
estimations, by, amongst others, Rangan (1998), Yoon and Miller (2002) and Dayanandan and Sra
(2016). The evidence reports inconclusively that firm size and leverage relate to earnings
management. Cash flow from operations is subsequently stated to be another link with earnings
management, since SEO firms with low cash flow tend to manipulate their earnings to raise net
income (e.g. Rangan, 1998; Yoon and Miller, 2002). Moreover, when there is the risk that their level of
debts may lead to a financial distress situation, the level of debt in firms would be another factor
driving the high possibility of earnings management in SEO firms (for instance, Rangan, 1998; Yoon
and Miller, 2002; Bassiouny et al., 2016). The final additional determinants are offer size and the time
lag between the previous issuing and the month in which the SEO is made. Yoon and Miller (2002)
believe that earnings management relates positively with offer size, whereas a shorter time lag would
provide a greater chance for firms to manipulate their earnings.
As a result of the literature review, two research questions are put forward: (1) is there
earnings management around SEOs, based on both discretionary accrual and REM; and (2) which
factors determine any earnings management? These questions would fulfil the gaps in the literature,
which confirm our previously stated motivations for this study, namely (1) the lack of studies in this
area in Thailand, particularly of REM; (2) the fact that SEO firms seem to be overvalued; and (3) the
inconclusive results which remain. To illustrate more in these motivations, the previous literature (e.g.
Rangan, 1998; Corwin, 2003; Intintoli and Kahle, 2010; Lerskullawat, 2012) shows evidence that stock
prices react negatively to SEOs, whereas it is found that earnings management is conducted during
periods of overvaluation (Yongtae and Myung Seok, 2005; Shu and Chang, 2014). Moreover, the
evidence of Islam et al. (2011) confirms that earnings management is carried out when SEO firms
underperform in the long run. Consequently, there is a possibility of earnings manipulation around the
issuing of new shares. Nevertheless, Heron and Lie (2004) reveal that there is no earnings
management around SEO firms, particularly when rights issuing is their issuing method, which leads
to inconclusive findings in this area. With the issuing of new equities with rights, the univariate test is
brought into the methodology in order to estimate the significant difference between the normal
period and the period of the SEO. This leads to the question of whether this inconclusive result exists
in an emerging market, namely Thailand.
1

There are five models for earnings management via accruals. For further details of these five models, see Dechow et al.
(1995). For REM measurement, there are two main models, those of Roychowdhury (2006) and Cohen et al. (2008).
285

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Furthermore, this study sheds more light on the determinants of earnings management in
Thailand. Earlier studies (for example, Loughran and Ritter, 1995; Rangan, 1998; Yongtae and Myung
Seok, 2005; Yoon and Miller, 2002; Boudiche, 2013; Dayanandan and Sra, 2016) demonstrate several
factors that play key roles in earnings management.

DATA AND METHODOLOGY
1. Data collection
In Thailand2, SEOs are issued by two main methods: rights issuing and private placements3.
Thus, the SEO samples in this study are defined by these two issuing methods and were obtained
from Thomson Reuters, together with the financial statements of listed companies on the Stock
Exchange of Thailand (SET, hereafter). The other fundamental data, for instance the financial ratios,
were also collected from Thomson Reuters (DataStream). The initial sample of 1,093 SEOs is taken
from the period 2000 to 2015, and consists of 467 which issue rights and 626 private placements. In
order to avoid any overlapping, only the first SEO of each firm was selected. Moreover, the sample
excludes (1) financial firms, due to their different financial statement structure and (2) unavailable
information. This brings the final sample to 242 SEO firms, with 115 rights issuing ones, 123 private
placements and four firms that issue rights and placements at the same time. In addition, the entire
sample examined in this study is winsorised to one percent in each variable.
2. Methodology
Accrual earnings management around SEOs is first examined by using the Modified Jones
model of Dechow et al. (1995) and second by the model of Yoon and Miller (2002) (YM model,
hereafter) as the robustness measurement. These indicate respectively in Equation 1, 2 and 3 below:
 1 
   2 REVt  REC t    3 PPE t
NDAt  1 
 At 1 
TAt 

CAt  CLt  Casht  STDt  Dept
At 1

……………. (1)

........................... (2)

…………………. (3)
Where, NDAt is non-discretionary accruals, At and At-1 is total assets at t and t-1, respectively,
 REVt is change in revenues in year t and year t-1,  RECt is change in net receivables in year t and
year t-1, PPEt is gross property, plant and equipment in year t, TAt is total accruals in year t,  CAt is
change in current assets,  CLt is change in current liabilities,  Casht is change in cash and cash
Yit  aˆ1  bˆ1PARTit  eit

2

See Mody (2004) and Lerskullawat (2012) for further reasons why Thailand is categorised as an emerging market.
The other three issuing methods used in Thai SEOs are: (1) stock dividend, (2) public offering and (3) warrants. In addition,
most Thai SEOs are under employee stock option plans (ESOPs), leading to many SEOs for each firm (Lerskullawat, 2012).
3
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equivalents,  STDt is change in debt included in current liabilities4 and DEPt is depreciation and
amortisation expenses. All variables are scaled by total assets at t-1 in order to control scedasticity
problem. Yit is measurement of earnings management: (1) is equal to DAPit (discretionary accruals
predicted), following Dechow et al. (1995), and (2) is equal to REMit when estimated via the
Roychowdhury (2006) model, PARTit is dummy variable of the magnitude of earnings management,
equal to one if the observation is in the year of the SEO, and zero otherwise and 1 , 2 , 3 are firmspecific parameters, generated via Equation 4 as follows:
 1 
  a2 REVt   a3 PPE t   t
TAt  a1 
 At 1 

………….. (4)

where, a1, a2 and a3 are the OLS estimates for 1 , 2 , 3
For REM, Roychowdhury’s (2006) model is applied through the three items of cross-sectional
regression, namely cash flow from operations, production costs and discretionary expenses, following
Equations 5 to 9. Subsequently, the univariate estimation is taken from Equation 3 in order to establish
whether there is any significant earnings management in the year of the SEO.
 1 
 S 
 S 
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  1  t    2  t    t
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At 1
 At 1 
 At 1 
 At 1 

……………. (5)
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………. (6)

…………………. (7)
……………….. (8)

 1 
 S 
 S 
INVt
  1  t    2  t 1    t
  0  1 
At 1
 At 1 
 At 1 
 At 1 

… (9)

Where, CFOt is cash flow from operations, At and At-1 is total assets at t and t-1, respectively, St is
sales during period t, whereas  St= St-St-1, PRODt is production costs calculated via COGSt +  INVt
in Equations 8 and 9, and DISEXPt is discretionary expenses in period t
Finally, the multiple regression is built based on Yoon and Miller (2002) to test the
determinants of earnings management (show in Equation 10). The dummy variables of rights issuing
methods and the year of the SEO issue are also included in the regression as the independent
variables.
Yit  0  1SIZEit   2 LEVit  3CFOit   4 RCAPit  5 LAGit  6 XRit  7 PARTit   t ... (10)
Where, Yit is measurement of earnings management via: (1) discretionary accruals,
calculated from the difference between total accruals and non-discretionary accruals; and (2) REM,
SIZEit is natural logarithm of the beginning period t of total assets, LEVit is leverage ratio or debt-equity
4

In Dechow et al. (1995), this variable is obtained from COMPUSTAT item 34. In this study, whose data is taken from Thomson
Reuters, it is calculated via the sum of notes payable, short-term debt, current portfolio of long-term debt and capital lease.
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ratio, CFOit is operating cash flow scaled by total assets in year t-1, RCAPit is offer size, measured by
the level of changes in capital stock increases from the SEOs in percentage terms, LAGit is number
of months between the issuing month and the prior fiscal year end, XRit is dummy variable, equal to
one if rights issuing is used as the issuing method, and zero otherwise and PARTit is dummy variable
of the magnitude of earnings management, equal to one if the observation is from the year of the
SEO, and zero otherwise.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Results from earnings management around SEOs
With the Modified Jones model, the results confirm that there is earnings management around
SEOs in Thailand. The same outcomes are reported in the robustness test by using the YM model in
discretionary accruals. Both findings are highly significant at the 1% level, with a positive coefficient
(see Table 1 – panels A and B). Consequently, when firms decide to manipulate their earnings, the
possibility of SEOs arises. This is consistent with the previous literature, such as Rangan (1998), Teoh
et al. (1998), Yongtae and Myung Seok (2005) and Shu and Chiang (2014).
Table 1 Test for earnings management around SEOs
PANEL B: YM model
PANEL C: REM model
Explanatory PANEL A: Modified Jones Model
variables
Coefficient
Std. Error
Coefficient
Std. Error
Coefficient
Std. Error
C
-0.01758 ***
0.00377
-0.00146 ***
0.00057
0.00010
0.00131
SEO
0.04051 ***
0.00647
0.02078 ***
0.00532
0.00139
0.00200
2
Adjusted R
0.20190
0.29774
0.63445
* Significant at the 10% level, ** Significant at the 5% level, *** Significant at the 1% level

In contrast, the results from the Roychowdhury (2006) REM model indicate highly insignificant
statistics (see Table 1 – panel C)5. This means that there are no REM among the SEO firms between
2000 and 2015. This is inconsistent with the study by Cohen and Zarowin (2010), who find
correspondence between REM and the issuing of SEOs. Furthermore, these REM findings are partly
inconsistent with previous studies (e.g. Yongtae and Myung Seok, 2005; Cohen et al., 2008; Shu and
Chiang, 2014), although these mostly focus on the accrual scheme. Thus, SEO firms would
manipulate their earnings via accrual items rather than REM.
2. Results from the determinants
The results from discretionary accrual by the Modified Jones model indicate that cash flow
from operations and offer size are significant at the 1% level, whereas time lag is significant at 5%
5

This study also estimates REM separately in each SEO year. The results (not reported) are mixed and confirm that there are
no REM in some SEO years.
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(see Table 2 – panel A). This evidence is consistent with previous works; for instance, Rangan (1998),
Yoon and Miller (2002) and Bassiouny et al. (2016). It explains that poor operating cash flow and a
high level of offer size with a short issuing time lag lead to the potential for earnings management in
SEO firms. However, the other factors, namely firm size, leverage, issuing method and SEO years, are
indicated to be highly insignificant (see Table 2 – panel A). Therefore, these factors play no part in the
earnings management of SEO firms, and are also slightly inconsistent with previous works, such as
Rangan (1998), Yoon and Miller (2002) and Dayanamdan and Sra (2016). In addition, according to
Table 2 – panel A, it does not matter which issuing method (rights or private placement) firms use for
earnings management to be possible around Thai SEOs.
Table 2 Determinants of earnings management around SEOs
PANEL B: YM model
Explanatory PANEL A: Modified Jones model
Variables
Coefficient
Std. Error
Coefficient
Std. Error
C
1.70977
1.70118
6.85802 ***
2.00168
SIZE
-0.08304
0.11582
-0.41917 ***
0.12471
LEV
-0.00014
0.00014
0.00009
0.00007
CFO
-4.85E-08 ***
1.26E-08
-4.10E-08 ***
8.94E-09
RCAP
0.00069 ***
0.00021
-2.45E-06
7.91E-05
LAG
-0.14186 **
0.06513
-0.16594 ***
0.05921
XR
0.32190
0.27590
-0.22312
0.15150
SEO
-0.44488
0.36510
-0.16632
0.11908
2
Adjusted R
0.10616
0.10659
* Significant at the 10% level, ** Significant at the 5% level, *** Significant at the 1% level

PANEL C: REM model
Coefficient
Std. Error
-1.74444 ***
0.35607
0.10147 ***
0.02280
-1.07E-05
4.73E-05
3.68E-08 ***
9.79E-09
-1.50E-05
7.51E-05
0.05969 ***
0.01737
0.05080
0.05936
0.04878
0.05258
0.11751

In the robustness test, the outcomes are slightly different when the discretionary accruals are
changed. The cash flow from operations and time lag remain the factors driving earnings
management in Thai SEO firms, whereas firm size becomes an additional variable that is highly
significant at the 1% level (see Table 2 – panel B). These make the robustness results more
consistent with the previous literature, such as Rangan (1998), Yoon and Miller (2002) and
Dayanandan and Sra (2016). Hence, the smaller the firm size, operating cash flow and time lag, the
higher the possibility of earnings management around SEOs. Nevertheless, issuing methods and the
issuing of SEOs provide no link to earnings management (see Table 2 – panel A and B).
Moving to the measurement of earnings management via REM, this produces similar results
to the YM model findings. There are unexpected outcomes, since there should be no significant
results from REM because the early evidence showed no REM around SEOs. Firm size, operating
cash flow and offer size are among the factors shown to be highly significant, at the 1% level (see
Table 2 – panel C). This means that earnings management could be driven by these three
determinants. However, the REM results with regard to determinants demonstrate some different
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points to the previous reviewed literature, as detailed below (e.g. Rangan, 1998; Yoon and Miller,
2002; Roychowdhury, 2006; Cohen and Zarowin, 2010).
First, since this study finds no link between REM and SEOs, none of the similar factors in
previous works (such as those mentioned in Cohen and Zarowin, 2010) should have any connection
to REM in the sample of Thai SEO firms. Consequently, REM in Thailand could be driven by the same
determinants as the accrual-based measurement. Second, the results show a positive relationship
with REM, instead of a negative sign, as shown when measuring earnings management via the
accrual-based models. Nevertheless, the three impacting factors remain the same in both REM and
the accrual-based models. This makes it clear that small Thai SEO firms would prefer to manage their
earnings by using accrual-based items, whereas to some extent larger SEO firms tend to do this via
REM. Interestingly, this study reveals no relationship between SEOs and earnings management, (see
Table 2 – all panels). Therefore, since there is a difference in earnings management (via discretionary
accrual) between SEO and non-SEOs firms, firm size, cash flow from operations and time lag are the
only three factors in this study driving the manipulation of earnings.

CONCLUSION
This study intends to develop the relationship between SEOs and earnings management, as
well as their determinants, in Thailand (as an emerging market) during the period 2000 to 2015. With
242 SEO firms, the findings are in line with earlier works, showing that there is earnings management
around SEOs when using accrual-based measurement. However, the statistical numbers confirm that
SEO firms are not involved with REM, which is inconsistent with previous studies.
The estimation of determinants, cash flow from operations and time lag in the SEO firms show
a strong relationship with earnings management, both accrual-based and real activities-based,
whereas firm size and offer size are among the affected factors when earnings management is
captured differently. Thus, the findings could be slightly sensitive, especially when different methods
of discretionary accrual are applied. Surprisingly, the issuing method (rights issuing, in particular) and
the issuance of SEOs have no significant impact on earnings management. In addition, the results
from REM show a contrasting relationship to earlier works. Therefore, investors should be made
aware that SEO firms could be performing with distorted values, besides the dilution impact.
Therefore, the SEC and the SET should consider these findings to develop proper regulations to
either control or eliminate earnings management. This could reduce information asymmetry and firm
performance would become more transparent before equity financing is used.
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However, this study only focuses on SEO firms listed on the main composite index (SET
index). In any future works, it is advised that the MAI6 firms are considered separately due to their size
and specific characteristics and regulations. A subsequent issue to include in further studies would
be an in-depth comparative investigation into each industry, which would give a particular view of
earnings management and SEOs. Lastly, development of a new model of earnings management in
emerging markets would provide the necessary information for future studies in this area.
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ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมในการตัดสินใจซือ้ ผ้ าปาเต๊ ะในจังหวัดภูเก็ต
Factors Affecting Behavior in Making Decision to Buy Batic Fabrics in Phuket
บัญฑิต ไวว่ อง1*
Bundit Vaivong1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยทางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื ้อผลิ ตภัณฑ์ ผ้ า ปาเต๊ ะ 2) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ ข องปั จจัยทางวัฒ นธรรมกับพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ ผ้าปาเต๊ ะ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพในการเป็ นคนชอบเข้ าสังคมกับการจานวนในการซื ้อ
ผ้ าต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลิ กภาพในการเป็ นคนรักสวยรักงาม
การเป็ นคนอนุรักษ์ นิยม การเป็ นคนทันสมัยกับจานวนในการซื ้อผ้ าต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมกับจานวนในการซื ้อผ้ าต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ร ะดับ .05 ปั จจัยด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นผลิ ต ภัณฑ์ ราคา ช่ อ งทางการ
จัดจาหน่ายกับจานวนในการซื ้อผ้ าต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้ านการ
ส่งเสริ มการตลาดกับจานวนในการซื ้อผ้ าต่อครัง้ มีความสัมพันธ์กนั ระดับต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
This research aims to 1) Study the relationship of personality factors and decision making
behavior of purchasing batic fabrics. 2) Study the relationships between cultural factors and the
decision making process of purchasing batic fabrics products. 3) To study the relationship between
marketing mix and the decision to buy batic fabrics products. The research found that Personality in
socializing with the number of clothes purchased was not significantly correlated at the .05 level.
Personality in love is beautiful being a conservative being a modern man there was a statistically
significant difference at . 01 level. The cultural factors and the amount of cloth purchased were
significantly correlated at the .05 level. Marketing mix factor the product price, distribution channel and
the amount of fabric purchase were not significantly correlated at the . 05 level. The promotion of
marketing with the amount of cloth purchase was at low level at the .05 level of significance.
Key Words: Consumer Behavior, Purchase Decision, Marketing Mix, Relationship, Culture
*Corresponding author ; e-mail address: Bundit789@Gmail.com
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บทนา
ผ้ า ปาเต๊ ะ เป็ นผ้ าที่ เ ขี ยนด้ ว ยมื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ พื น้ เมื อ งในลัก ษณะของอุ ตสาหกรรม
ในครัวเรื อน ผ้ าปาเต๊ ะโดยเฉพาะในแถบเกาะชวา เมื่อก่อนใช้ กนั เฉพาะสตรี และเด็กเท่านัน้ แต่ต่อมาได้ ใช้ เป็ น
เครื่ อ งแต่ง กายของหนุ่มสาว การพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ใ นปั จจุบัน ทาให้ เ กิ ดเทคนิคในการผลิ ตผ้ า ปาเต๊ ะ
ที่มีลวดลายผ้ าแบบใหม่ ซึง่ มองคล้ ายผ้ าบาติก (โสภณ ศุภวิริยากร : 2555)
ผ้ าปาเต๊ ะเป็ นผ้ าที่มีราคาค่อนข้ างแพง เนื่องจากมีขนตอนการผลิ
ั้
ตที่ซบั ซ้ อน สวยงาม จึงจะเรี ยกว่า
ผ้ าปาเต๊ ะ เป็ นที่นิยมของคนชันสู
้ งในภาคใต้ แต่ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีการพิมพ์ลายที่ทนั สมัยและสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ ้น ทาให้ ผ้าปาเต๊ ะมีราคาถูกลง จึงทาให้ สามารถหาซื ้อได้ ง่ายขึ ้น (รจนา จันทราสา : 2553)
จากการสนับสนุนของภาครัฐทาให้ เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึน้ ในจังหวัดภูเก็ต โดยการรวมตัวกัน
ของกลุ่มคนในชุมชน นาเสนอแบบงานที่กลุ่มมีความประสงค์จะพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของ
ผู้บริ โภคโดยการจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนขึน้ ในจังหวัดภูเก็ ต แนะนาสิ นค้ า ของกลุ่ มในการจัดจาหน่ายเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ แปรรู ปจากผ้ าปาเต๊ ะ เช่น ผ้ าปาเต๊ ะเพ้ นท์ลาย ผ้ าปาเต๊ ะปั กเลื่ อม เพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภคมากขึน้ อัตลักษณ์ จุดเด่นของผลิ ตภัณฑ์ ลักษณะที่โดดเด่นของผ้ าปาเต๊ ะ เพ้ นท์สี และ
ผ้ าปาเต๊ ะปั กเลื่อม เป็ นงานที่ไม่ซ ้าแบบใครเป็ นลักษณะโดยตรง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้ มาเพียงชิ ้นเดียวในโลก
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ มีความคงทนสวยงาม สามารถทาความสะอาดง่าย ด้ วยการซักมือ ผู้วิจยั จึงมีความ
สนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยทางวัฒนธรรมกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินซื ้อผลิตภัณฑ์ ผ้าปาเต๊ ะ

สมมติฐานของการวิจัย
1.
2.
3.
4.

ปั จจัยทางบุคลิกภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ
ปั จจัยทางวัฒนธรรมมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อทีแ่ ตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่อ าศัยอยู่ใ นจังหวัดภู เก็ ต จานวน 353,847 คน กลุ่มตัว อย่า ง
จานวน 400 คน จากสูตรการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro : 1973, p.125)
2. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ แบ่งออกเป็ น
- เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และการศึกษา
- ด้ านปั จจัยทางบุคลิกภาพ
- ด้ านปั จจัยทางวัฒนธรรม
2.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ
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ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อซึง่ สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาด
2. ทราบความต้ องการของผู้บริ โภคเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ ผ้า ปาเต๊ ะซึ่งผู้ผ ลิ ตสามารถ
นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุ งด้ านการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ผ้ าปาเต๊ ะ หมายถึง ผ้ าปาเต๊ ะเพ้ นท์ลายด้ วยสี ที่เพ้ นท์ระบายลงบนผืนผ้ า ของจังหวัดภูเก็ต
2. พฤติกรรม หมายถึง พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเลือกและการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ
3. ปั จจัยด้ า นบุค ลิ กภาพ หมายถึ ง ลัก ษณะด้ า นจิ ตวิ ทยาที่แ ตกต่า งกันของบุค คลอัน นาไปสู่ การ
ตอบสนองสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ มเหมือนเดิมและสอดคล้ องกัน
4. ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม หมายถึง ปั จจัยขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งกาหนดพฤติกรรม ผู้บริ โภคที่ซื ้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะของจังหวัดภูเก็ต
5. ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของผู้บริ โภคที่มีตอ่ กิจกรรม
ทางการตลาด ในด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านการกาหนดราคา ด้ านการจัดจาหน่าย และด้ านการส่งเสริ มการตลาด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ และการบริโภค
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ การเลือก (Select) การซื ้อ
(Purchase) การใช้ (Use) และกาจัดส่วนที่เหลือ (Dispose) ของสินค้ า หรื อบริ การต่างๆ เพื่ออตอบสนองความ
ต้ องการและความปรารถนาของตน (ชูชยั สมิทธิ ไกร, 2553, น.6)
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง การหาคาตอบให้ กบั คาถามที่วา่ ใครเป็ นลูกค้ า ความต้ องการของลูกค้ าคือ
อะไร ซื ้ออย่าไร ใช้ ผลิ ตภัณฑ์อย่างไร และปฏิกิริยาของลูกค้ าที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ในการวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรมของ
ผู้บริ โภค (พิษณุ จงสถิตย์วฒ
ั นา, 2544, น.54)
ทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค การที่ผ้ บู ริ โภคจะตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าใดก็ตามส่วนสาคัญประการหนึ่งในเรื่ องของการตลาด เป็ นปั จจัยอย่างยิ่งที่ต้องทาความเข้ าใจ ดังนัน้
ปั จจัยประการแรกก็คือ แนวคิดส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix) ทังสี
้ ่องค์ประกอบนันเรี
้ ยกอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ 4Ps ของส่วนประสมการตลาด 4 ด้ าน ที่จาเป็ นและสัมพันธ์ กนั เพื่อมุ่งสนใจตอบสนองลูกค้ า ดังนี ้
(ธงชัย สันติวงษ์ , 2534, น. 36)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองตอบ ความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิด
ความพึงพอใจ และนอกจากนี ้จะต้ องมีการพิจารณาออกแบบหรื อพัฒนาขึ ้น ให้ ตรงกับความต้ องการของตลาด
และลูกค้ า รวมทังรู้ ปร่างของผลิ ตภัณฑ์และ หรื อรวมไปถึงบริ การที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ เพื่อสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า
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2. สถานที่หรื อ ช่องทางการตลาด (Place) หมายถึง ผลิ ตภัณฑ์ ที่ ดีห ากไม่สามารถไปถึงทันเวลาและ
ในสถานที่ ที่ซึ่งมีความต้ องการแล้ ว ผลิ ตภัณฑ์ นนๆ
ั ้ ก็ ไร้ ความหมาย ดัง นัน้ ในด้ านของสถานที่จึง ต้ องมีการ
พิจารณาถึงสถานที่ เวลา และบุคคลที่สินค้ าและบริ การ ควรจะถูกนาไปเสนอขายให้ หรื อเป็ นการติดต่อสื่อสาร
เกี่ ยวกับ ข้ อ มูล ระหว่ า งผู้ ข ายและผู้ ซื อ้ เพื่อ สร้ างทัศ นคติ แ ละพฤติ กรรมการซื อ้ การติ ดต่ อ สื่ อสารอาจใช้
พนักงานขายทาการขาย หรื อการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้ คนก็ได้
3. การส่งเสริ มการจัดจาหน่าย (Promotion) เป็ นโครงสร้ างของช่องทางซึง่ ประกอบด้ วย สถานบันและ
กิจกรรมใช้ เพื่อเคลื่ อนย้ ายผลิ ตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย หรื อการแจ้ ง การบอกกล่าว และการขายความคิด
ความเข้ าใจให้ ลูกค้ าได้ รบั การส่งเสริ มการจาหน่ายจะเกี่ยวข้ องกับวิธีการต่างๆ ที่ใช้ สาหรับสื่อความ ให้ ถงึ ตลาด
เป้าหมาย ให้ ได้ ทราบถึงผลิ ตภัณฑ์ ที่ ต้องการ ว่าได้ มีจาหน่า ยที่ ใด สาหรั บช่องทางส่ง เสริ มการจัดจาหน่า ย
ซึง่ ผู้บริ หารการตลาดจะต้ องพิจารณาเลือกใช้ วิธีตา่ งๆ เหล่านี ้ประกอบเข้ าด้ วยกัน ให้ มีประสิทธิ ภาพที่สุด
4.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่า ผลิ ตภัณฑ์ ใ นรู ปตัวเงิ น ราคา เป็ นต้ นทุนของลู กค้ า ผู้บริ โภค ที่ จ ะ
เปรี ยบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ หรื อการกาหนด ราคาให้ ถกู ต้ องเหมาะสม ในเรื่ อง
ราคานี ้จะเป็ นใจกลางของส่วนประสมของการตลาดทังหมด
้
และเป็ นตัวกลไกที่สามารถดึงดูดความสนใจให้ เกิด
ขึ ้นมาได้ ในการกาหนดราคาจะต้ องพิจารณา ทังลั
้ กษณะของการแข่งขันในตลาดเป้าหมาย และปฏิ กิริยาของ
ลูกค้ าต่อราคาที่แตกต่างกัน ราคาจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ผ้ บู ริ หารการตลาดต้ องสนใจเป็ นพิเศษ
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค นอกจากส่วนประสมทางการตลาด
แล้ ว ยังมีปัจจัยในด้ านอื่นๆ อีก โดยปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค
ประกอบด้ วยปั จจัยอื่น ๆ ดังนี ้ (ชูชยั สมิทธไกร, 2553, น. 109)
ปั จจั ย บุ ค ลิ ก ภาพและแนวความคิ ด ของตนเอง ( Personality and Self Concept) บุ ค ลิ ก ภาพ
(Personality) หมายถึง รู ปแบบของพฤติกรรมหรื ออุปนิสยั ของคนแต่ละคนที่สะท้ อนถึงความเป็ นตัวตนของบุคคล
นันๆ
้ แนวความคิดของตนเอง (Self-Concept) ความรู้สึกนึกคิดที่บคุ คลมีตอ่ ตนเองคน แต่ละคนจะมีบคุ ลิกภาพ
ที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ บุคลิ กภาพนันจะมี
้ อิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โ ภค คนที่มีความมัน่ ใจ
ในตัว เองจะใช้ เ วลาในการตัดสิ นใจซือ้ สิ นค้ า สัน้ กว่า คนที่ไม่ ค่อยมั่นใจในตัว เอง บุคลิ กภาพจะถูกมองจาก
ด้ านต่างๆ เช่น ความมัน่ ใจในตัวเอง การมีอานาจเหนือคนอื่น การชอบเข้ าสังคม และการปรับตัว เป็ นต้ น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
โสภณ ศุภวิริยากร (2552, น. 90-97) ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง รู ปแบบลวดลายของผ้ าบาติกในกลุ่มจังหวัด
อันดามัน พบว่า ลวดลายดัดแปลงจากธรรมชาติ จงั หวัดภูเก็ต พังงา และ กระบี่ ส่วนใหญ่ลวดลายที่พบมาก
ได้ แก่ ปู ปลา กุ้ง หอย เตา ปะการัง ลวดลายดอกไม้ ได้ แก่ ดอกกล้ วยไม้ ดอกลีลาวดี ดอกเฟื่ องฟ้า ทังสามจั
้
งหวัด
ไม่มีความแตกต่าง ด้ านลายไทย จังหวัดภูเก็ตจะนิยมเขียนลายกนกประยุกต์ จังหวัดพังงาและกระบี่ไม่นิยม
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ไชยกร เลิศศรัณยพงศ์ (2552, น. 55-57) ได้ ทาการศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื ้อ
ผลิ ตภัณฑ์ จากผ้ าทอมือ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติ กรรมในการเลื อกซื ้อผ้ าทอมือ หมวด
เครื่ อ งประดับและตกแต่ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.33 เฉลี่ ย 1.47 ชิน้ ต่ อ คน ค่า ใช้ จ่า ยเฉลี่ ย 136.40 บาทต่อ คน
รองลงมาคือ หมวดเสื อ้ ผ้ าและเครื่ องแต่งกาย คิดเป็ นร้ อยละ 49.33 มีจานวนเฉลี่ย 1.32 ชิ ้นต่อคน ตามลาดับ
ส่วนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อ ผลิตภัณฑ์จากผ้ าทอมือ ผลปรากฏว่าหมวดผืนผ้ าด้ านราคามีอิทธิ พลในการ
ตัดสิ นใจของผู้บริ โภคมาเป็ นอันดับแรก รองลงมาด้ า นผลิ ตภัณฑ์ และด้ านส่งเสริ มการขายตามลาดับ หมวด
เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย พบว่า ด้ านผลติภณ
ั ฑ์ เป็ นอันดับแรก รองลงมา คือการส่งเสริ มการขาย ตามลาดับ
นงคราญ ไชยเมือง (2552, น.60-64) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมผู้บริ โภคและปั จจัยทางการตลาด
ในการเลื อกซือ้ สิ นค้ าหัตถกรรมของจังหวัดพะเยา พบว่า ภาพรวมของผู้บริ โภคส่ว นใหญ่ ผ้ ูบริ โภครู้ จกั สิ นค้ า
หัตถกรรมตามสถานที่ทอ่ งเที่ยว ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการซื ้อ ตัดสินใจด้ วยตัวเอง ญาติ และครอบครัว ส่วนเหตุผล
ในการเลื อกซื ้อมาจากผลิ ตภัณฑ์ มีความสวยงาม จาเป็ นต้ องใช้ ใ นชีวิ ตประจาวัน ผลิ ตภัณฑ์ มีคุณภาพ และ
ผู้บริ โภคเลื อกซื ้อเพราะ เป็ นการส่งเสริ มกลุ่มแม่บ้าน ส่วนปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื ้อสิ นค้ ามาก
คือ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านส่งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

- เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และการศึกษา

- พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ

- ด้ ายปั จจัยทางบุคลิกภาพ
- ด้ านปั จจัยทางวัฒนธรรม

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของการตัดสิ นใจซื ้อผ้ าปาเต๊ ะ ครั ง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative Research) โดยใ ช้ วิ จั ย เชิ ง ส ารวจ ( Survey Research Method) และ วิ ธี การเก็ บ ข้ อมู ล
ด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ตามขันตอน
้
ดังนี ้
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่เป็ นประชาชนอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต จานวน
353,847 คน (ข้ อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อบจ. ภูเก็ต, 2559)
2. การเลื อ กกลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ ใ นการวิ จยั ในการคัดเลื อ กกลุ่ มตัว อย่า งผู้วิ จัยได้ ใ ช้ วิ ธี การเลื อ กสุ่ ม
ตัวอย่างแบบชันภู
้ มิ (Stratified random sampling) เลื อกกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากร จานวน 353,847
คน โดยใช้ สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane Taro : 1973, p.125) โดยระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้ กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 400 คน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ แก่ หนังสือ
ตารา บทความ วารสาร ข้ อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
2. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยมี
ขันตอนในการด
้
าเนินการเก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามจากจานวนตัวอย่างที่ได้ กาหนดไว้ ตามกระบวนการ
สุ่มตัวอย่าง และเพื่อให้ เกิดการกระจายของข้ อมูลไปยังกลุ่มตัวอย่างหลาย ๆ กลุ่ม ผู้วิจยั ได้ มีการไปจัดเก็บข้ อมูล
ณ อาเภอเมือง อาเภอถลาง และอาเภอกะทู้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ได้ ออกแบบไว้ ( Pretest) และดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องของแบบสอบถาม
พร้ อมตรวจสอบหาค่าความถูกต้ องเชิงโครงสร้ าง (Construct Validity) โดยใช้ Factor Analysis และหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้ การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient)
2. นาแบบสอบถามที่แก้ ไขข้ อบกพร่องเรี ยบร้ อยแล้ วออกเก็บข้ อมูลจริ ง
3. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ วมาลงรหัส เพื่อประมวลผลข้ อมูลด้ วยคอมพิวเตอร์
4. นาข้ อมูลที่ลงรหัสแล้ วไปบันทึกในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
5. สถิ ติที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ข้ อ มูล สถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistic) เป็ นสถิ ติพื น้ ฐานในการ
วิ เ คราะห์ แ ละแปลความหมายของข้ อ มู ล ที่ไ ด้ จากผู้ ตอบแบบสอบถาม การหาค่า ร้ อยละ (Percentage)
การหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ วิธีการทดสอบสมมติฐาน
สถิติ t - test ใช้ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม สถิติ One - Way Analysis of Variance
ใช้ วเิ คราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ ้นไป
7. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน ( Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ใช้ ใ นการหาความสั มพันธ์ ข องตัว แปรสองตัว ที่ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กันหรื อหา
ความสัมพันธ์ ระหว่างข้ อมูล
การทดสอบสมมติฐาน
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ ะ สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ F-test
2. ด้ านบุคลิ กภาพมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ ผ้า ปาเต๊ ะ สถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบคือ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
3. ด้ านวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ ผ้า ปาเต๊ ะ สถิติที่ใช้ ในการ
ทดสอบคือ ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
4. ส่ ว นประสมทางการตลาดมี ค วามสัม พัน ธ์ กับพฤติ กรรมการตัด สิ น ใจซือ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ปาเต๊ ะ
สถิติที่ใช้ ในการทดสอบคือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient)
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยด้ านบุคลิ กภาพที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์
ผ้ าปาเต๊ ะ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า บุคลิกภาพโดยรวมแบบคนอนุรักษ์ นิยม เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าผู้บริ โภคมีความคิดเห็นว่าบุคลิกภาพที่เป็ นคนอนุรักษ์ นิยม การเป็ นคนชอบเข้ าสังคม การเป็ นคนรักสวย
รั กงาม อยู่ใ นระดับมาก ส่ ว นบุคลิ กการเป็ นคนทันสมัย อยู่ใ นระดับปานกลาง การวิ เ คราะห์ข้ อมูล ปั จ จัย
ด้ านวัฒ นธรรมที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซือ้ ผลิ ตภัณฑ์ ผ้า ปาเต๊ ะ ปั จจัยด้ านวัฒ นธรรม
ผู้บริ โภคมีความคิดเห็นโดยรวม เห็นด้ วยอย่างยิ่งกับปั จจัยด้ านวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัจจัยด้ านส่วนประสม
ทางการตลาดที่มี ความสัม พัน ธ์ กับพฤติ กรรมในการตัด สิ น ใจซือ้ ผลิ ตภั ณฑ์ ผ้ า ปาเต๊ ะ ปั จ จัย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดโดยรวม ในระดับสาคัญอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญระดับ สาคัญ
อย่า งยิ่ ง ด้ า นช่องทางการจัดหน่า ย การส่ ง เสริ มการตลาด ราคา และผลิ ตภั ณฑ์ ผู้ บ ริ โภคให้ ความส าคัญ
ด้ านผลิตภัณฑ์โดยรวม ในระดับสาคัญอย่างยิ่ง
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า เพศต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อต่างกัน โดยเพศ
หญิ งมีจานวนชิ ้นในการซื ้อมากกว่าเพศชาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพศต่างกันมีพฤติกรรมการ
จ่ายเงินในการซื ้อไม่แตกต่างกัน อายุตา่ งกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื ้อต่างกัน พบว่าผู้บริ โภคที่ มีอายุ 41-50
ปี มีจานวนชิ ้นในการซื ้อมากกว่าอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 31 - 40 ปี และมากกว่าอายุ มากกว่า 51 ปี ขึ ้นไป ปั จจัย
ด้ านบุคลิ กภาพในการเป็ นคนชอบเข้ าสังคมกับจานวนในการซื ้อต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า การเป็ นคนชอบเข้ าสังคม ไม่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อ ปั จจัยด้ าน
บุคลิกภาพในการเป็ นรักสวย รักงามกับจานวนในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า อย่ามีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .00 หมายความว่า ถ้ าเป็ นคนรักสวยรักงามจานวนของผ้ าในการซื ้อจะเพิ่มมากขึ ้น ในระดับต่า
ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพในการเป็ นคนอนุรักษ์ นิยมกับจานวนในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่าอย่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า ถ้ าเป็ นคนอนุรักษ์ นิยมจานวนในการซื ้อจะเพิ่มมากขึ ้นใน
ระดับต่า ปั จจัยด้ านบุคลิ กภาพในการเป็ นคนทันสมัยกับจานวน ในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .00 หมายความว่า ถ้ าเป็ นคนทันสมัยจานวนในการซื ้อจะเพิ่มมากขึ ้นในระดับ
ต่า ปั จจัยด้ านบุคลิกภาพในการเป็ นคนชอบเข้ าสังคมกับจานวนเงินที่จา่ ยในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ใน
ระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความว่า ถ้ าเป็ นคน ชอบเข้ าสังคม จานวนเงิ นที่จะจ่ายใน
การซื ้อผ้ าไหมต่อครัง้ จะเพิ่มมากขึ ้นในระดับต่า
อภิปรายผลการวิจัย
ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมกับจาในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หมายความว่า เรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณี ทาให้ จานวนในการซื ้อต่อครัง้ เพิ่มมากขึ ้นในระดับต่า ปั จจัยด้ าน
วัฒนธรรมกับจานวนเงินที่จา่ ยในการซื ้อผ้ าต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า และความสัมพันธ์ เชิงลบอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การซื ้อผ้ าต่อครัง้ จะลดลงในระดับต่า ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดกับ
จานวนในการซื ้อต่อครัง้ มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับต่า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสาคัญกับจานวนในการซื ้อต่อครัง้ จะเพิ่มขึ ้นในระดับต่า ปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด
กับจานวนเงิ นที่จ่ายในการซื ้อต่อ ครั ง้ มี ความสัมพันธ์ ในระดับต่ า และความสัมพันธ์ เ ชิง ลบ อย่างมีนัยส าคัญ
299

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญจานวนเงินที่จา่ ยในการซื ้อต่อครัง้ จะลดลงในระดับ
ต่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย กับการซื ้อต่อครัง้ ไม่มีความสัมพันธ์ กนั ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญ
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมในระดับสาคัญอย่างยิ่ง สอดคล้ องกับ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551: บทคัดย่อ)
ปั จจัยด้ านการจัดจาหน่ายโดยปั จจัยย่อยที่ให้ ความสาคัญ 3 อันดับแรก ได้ แก่ การแสดงผลิ ตภัณฑ์ น่าสนใจ
สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการซื ้อ และมีผลิต ภัณฑ์ให้ เลือก ปั ทมาพร ซุยเสนา. (2551 : บทคัดย่อ) ปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ คือ สถานที่จาหน่ายสะดวกต่อการซื ้อ ดังนัน้ ผู้บริ โภคให้
ความสาคัญช่องการจัดจาหน่าย ในส่วนของความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ขาย ความสะดวกสบายใน
การหาซื ้อผลิตภัณฑ์
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ควรศึกษาถึงปั จจัยด้ านอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อ ควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซือ้ ผู้ บ ริ โ ภคในจัง หวัดและนักท่ อ งเที่ ยว ควรมี ก ารศึก ษาปั จ จัย ด้ า นการผลิ ตและ
ด้ านการตลาดของผู้ผลิต ควรศึกษาการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
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Customer Segmentation of Functional Food with Application of Kano’s Model:
A Case Study of Riceberry Drink in Bangkok
Chayada Bhadrakom1*

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 an identifying of a
customer segmentation of the product based on the drivers of satisfaction. This study proposes a
satisfaction-based segmentation built on Kano’s model in the case of riceberry drink in Bangkok.
Approximately 400 samples of customers in Bangkok were collected by multi-stage sampling
technique. Two-step cluster analysis is used to derive customer segmentation of the product. The
results illustrate a four cluster solution. The segments are interpreted as health-conscious consumers,
packaging concern seekers, family shoppers and convenience store seekers respectively.

Key words: riceberry drink, cluster analysis, Kano’s model, customer segmentation
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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.
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 and an
identifying of a segmentation based on the drivers of satisfaction are very important. This study is an
extended version of previously published paper (Bhadrakom, 2017). We extend our previous work by
employing cluster analysis to provide a segmentation of customers based on the importance of
quality attributes in their satisfaction after applying Kano’s model.

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 into five types
which influence customer satisfaction in different ways.
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
produce feeling of dissatisfaction. Second is one-dimensional attributes. The higher performance of
this requirement will improve the higher level of customer satisfaction while a weak performance of
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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 dissatisfaction if these elements are
present. A representation of Kano’s model is demonstrated in figure 1.

.

Figure 1: Kano’s model and five elements of quality attributes
Source:Yang (2005)
2. Cluster Analysis
Cluster analysis is a multivariate methods which attempts to classify a sample of individuals (or
cases) based on a set of measured variables into a number of different groups. Individuals or cases
that are similar are identified into homogeneous groups. In marketing, this method helps to form
groups of customers who have similar buying habits or socio-demographic characteristics. It is useful
to identify groups of potential customers and to target offers to subgroups appropriately (Cornish,
2007, Norusis, 2008).
After a distance measure is selected (the Euclidean distance is commonly applied), the
clustering algorithm must be chosen. There are many different approaches to achieve a cluster
analysis. These approaches are classified as hierarchical and non-hierarchical approaches.
Hierarchical approach is the major statistical method for finding relatively homogeneous clusters of
cases. It starts with each case as a separate cluster. The two closest (most similar) clusters are
combined and this is done repeatedly until all cases are formed into one cluster. At the last step, the
optimal number of clusters is chosen from all cluster solutions. While, non-hierarchical approach is
often known as k-means clustering method. The numbers of clusters are selected initially in this
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method and then each case is assigned to a cluster which its distance to the cluster mean is the
smallest.
According to Norusis (2008), hierarchical approach is commonly applied for small
data sets. If data files are large or have a combination of continuous and categorical variables, twostep procedure is appropriately used. Hierarchical method is used to get some sense of the possible
number of clusters in the former step. Then, k-means clustering is rerun with only a chosen optimal
number to place all the cases and obtains optimizing portioning.
3. Data Collection
The primary step to conducting the Kano questionnaire is to identify the best fitting of the
attributes. In-depth interviews with food R&D and nutritionist were conducted firstly to generate the
background about riceberry products. Then, urban Thai customers who tended to consume health
food 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 sociodemographic 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”. The set of
product attributes in this study were as follows; A1= Riceberry drink, A2= High antioxidants, A3= Low
sugar index of rice, A4= “Suitable for vegans” label, A5= GDA label, A6= Various levels of sweetness,
A7= Low GI added sugar, A8= Milk free, A9= Gluten free, A10=Fiber-rich and creamy texture, A11=
Fiber-beads in beverage, A12=Mix with other ingredients, A13= Various packaging sizes, A14=
Glass bottle, A15= Box with resealable cap, A16= Microwavable package, A17=Selling in convenient
stores, A18= Keep in cold storage,A19= Taste-test before buying and A20= Product sample.
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. More detail about
the method to analyze Kano questionnaire and the multi-stage sampling can be found in our previous
paper (Bhadrakom, 2017).

RESULTS AND DISCUSSION
1. Cluster Analysis of Relevant Kano Variables
All the evaluated attributes are demonstrated visually in a diagram (figure2) which is helpful
to know their influence on customer satisfaction. The result in this part is from the previous published
paper (Bhadrakom, 2017) which shows that seven quality attributes (GDA label(A5), Low GI added
sugar(A7), Box with resealable cap(A15), Selling in convenient stores(A17), Keep in cold
storage(A18), Taste-test before buying (A19) and Product sample (A20)) appear to be classified as
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attractive requirements based on the diagram. Aside from 7 attributes above selected as relevant
factors, this study focuses on beverage made from riceberry product so Riceberry drink (A1) should
be included as a driver of satisfaction to classify the market segmentation of this product.

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 customer satisfaction
Source: Bhadrakom (2017)
2. Interpretation of Clusters
The results of two-step cluster analysis and characteristics of respondents in each cluster are
presented in table 1 and table 2 respectively. The final cluster centers as average values of 4 clusters
are demonstrated in table 1 and the values in table 2 are the proportions as appropriated for the
characteristics of customers in each cluster.
Table 1 Importance of product quality attributes of riceberry drink in each cluster
Final Cluster Centers
Attributes
A1
A5
A7
A15
A17
A18
A19
A20
Number of cases

1
2.60
3.94
4.07
3.99
4.94
4.29
4.11
3.98
120.00

305

2
2.54
3.44
4.01
4.76
.83
4.04
3.95
3.87
99.00

Cluster

3
2.38
3.45
2.84
1.43
1.00
3.07
3.18
3.56
88.00

4
1.88
2.81
2.22
2.13
3.40
2.69
2.33
2.13
99.00
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Table 2 Characteristics of respondents in each cluster
Characteristics
Age
Less than 20 years
20-29 years
30-39 years
More than 39 years
Gender
Male
Female
Education
Primary School
High School
Bachelor's degree
Higher than a bachelor's degree
Household expenditure per month
Less than 10,000 Baht
10,001-20,000 Baht
20,001-30,000 Baht
30,001-40,00 Baht
More than 40,000 Baht
Style of food preparing
Always cooking
Sometime cooking
Prepared food taken home
Eating away from home
Decision maker for buying food
Yourself
Family
Friends
Frequency of buying functional drinks
Never
1-2times/month
3-4 times/month
More than4 times/month
Expense of buying functional drink per time
Less than15 baht/time
16-50 baht/time
51-100 baht/time
More than 101 baht/time

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

30.8
47.5
11.7
10.0

31.3
37.4
7.1
24.2

37.5
28.4
17.0
17.0

30.3
34.3
13.1
22.2

50.83
49.17

36.36
63.64

52.27
47.73

39.39
60.61

1.7
30.0
55.8
12.5

2.0
31.3
54.5
12.1

5.7
33.0
47.7
13.6

1.0
31.3
55.6
12.1

14.2
27.5
26.7
12.5
19.2

11.1
31.3
13.1
21.2
23.2

8.0
27.3
33.0
12.5
19.3

10.1
28.3
22.2
9.1
30.3

32.5
35.8
9.2
22.5

22.2
42.4
15.2
20.2

36.4
33.0
19.3
11.4

36.4
38.4
8.1
17.2

50.8
45.8
3.3

56.6
40.4
3.0

45.5
50.0
4.5

52.5
42.4
5.1

5.8
47.5
15.0
31.7

7.1
42.4
26.3
24.2

5.7
46.6
27.3
20.5

13.1
44.4
19.2
23.2

21.7
45.0
25.0
8.3

9.1
45.5
26.3
19.2

20.5
31.8
36.4
11.4

19.2
44.4
22.2
14.1

For the first cluster, important quality attributes affecting this group are riceberry as the main
ingredient of the beverage, using low GI as added sugar, keeping product in cold storage, having
taste-test before buying and having product sample. These customers are generally between 20 and
29 years and have bachelor’s degree as the highest educational level. Their monthly household
expenditure is at moderate level. 50.8% of them make decisions for buying food products by
themselves. Although customers in all clusters mostly buy functional drinks around 1-2 times per
month, it is found that the customers in the first cluster tend to have a frequency to buy this category
higher than other customer groups. The result demonstrates that nearly one-third of the respondents
in this cluster have a frequency of buying functional drinks more than 4 times per month. They
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generally spend about 16-50 baht on buying in each time. So, this group is named as “healthconscious consumers”.
The quality attributes impacting the second group are quite similar to attributes in the first
cluster. This cluster considers riceberry as the main ingredient of the beverage, using low GI as
added sugar and having promotions during product launch as the important drivers of their
satisfaction. However, it is interesting to found that his customer segment is noticeably attracted by
the beverage in a box with resealable cap greater than other groups. The socio-demographic profiles
and personal dietary behaviors of consumers in this cluster have the same direction as the pattern in
the first cluster but this customer group has the higher percentage of female respondents than other
segments. This might be the reason why this segment is affected by packaging design attribute as
compared to the remaining groups of customers. This cluster can be called as “packaging concern
seekers”.
In the case of the third cluster, most quality attributes which is selected to classify the
customer segments as relevant Kano drivers do not contribute to satisfaction of customers in this
group. The only attribute that is considered as important by this segment is having GDA label on the
product. This segment has the least numbers of customers or is accounted only 21.7% of total. Nearly
40% of respondents in this cluster are less than 20 years. The person who has influence on their food
purchase decision is their family and their dietary pattern is usually eating home cooked meals.
Although the frequency of buying functional drinks of customers in this group is only 1-2 times per
month, this group tends to spend larger amounts of money (51-100 baht/time) than other segments
when they purchase this product category. This segment is named as “family shoppers”.
Finally, the satisfaction of the fourth cluster is influenced by distribution channel of the
product. Providing product with easy to access such as selling in convenience stores can contribute
to satisfaction of this customer group. In comparison with other clusters, this segment has larger
proportion of cases who have monthly household expenditure over than 40,000 baht. However, the
result shows that this customer group buys functional drink only 1-2 time per month and in each time,
most of them spend for this product only 16-50 baht. The last group is named as “convenience store
seekers”.

CONCLUSION
To launch a product attracting consumers, an understanding of customer needs and an
identifying of customer segmentation 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 will have higher influences on their satisfaction if
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fulfilled. The empirical result from two-step cluster analysis illustrates that a segmentation approach
based on the Kano model can contribute to four-segment solution. The segments are interpreted as
health-conscious consumers, packaging concern seekers, family shoppers and convenience store
seekers respectively. It is anticipated that the segmentation developed here will help firms
understand what their targeted customers seek from the offering. For example, if a firm focuses on
the first cluster because this segment is attracted by drink made from riceberry and tends to
consume functional drink more often than other groups, this firm might need to invest not only in
labeling health benefits on the product but also in offering promotion such as taste-test before buying
or giving free product sample.
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The Effects OF Banking Competition, Monetary Policy and Fiscal Policy
on Financial Market Activity
Thanarak Laosuthi1*

ABSTRACT
To study the impacts of banking competition, monetary policy and fiscal policy on financial
market activity, I develop the model in which banks serve important economic functions. The results
show that an expansionary monetary policy results in an increase in investment project. Furthermore,
the impact is stronger when the banking sector is more concentrated. For the impact of fiscal policy,
I demonstrate that if the government runs a budget deficit, it seeks to obtain more funds regardless of
the competitive structure of the financial system. As a result, the government crowding out diverts
funds away from the investment projects. In this manner, economic outcomes depend on degree of
financial competition, monetary policy and fiscal policy. Furthermore, when central bank and the
government implement policies, they should account for the interaction between monetary and fiscal
policies.

Key Words: Banking Competition, Monetary Policy, Fiscal Policy
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INTRODUCTION
Numerous research demonstrates that banks play a significant role in financial markets. One
important factor that affects banking performance is the degree of financial competition. To begin,
Berger and Hannan (1991) observe that an increase in banking concentration leads to lower rates on
deposits. Furthermore, Hannan (1991) and Corvoisier and Gropp (2002) argue that borrowers in
markets with higher concentration ratios pay higher interest rates for loans.
In addition to market structure, monetary theory states that monetary policy has significant
effects on banking activities in the credit market. For example, on the bank lending channel view,
banks play a special role in the financial system because they are especially well suited to solve
asymmetric information problem in the credit market. Because of banks’ special role, certain
borrowers will not have access to the credit market unless they borrow from banks. As long as there
is no perfect substitutability of retail bank deposits with other sources of funds, expansionary
monetary policy increases bank reserves and bank deposits. This results in a higher quantity of bank
loans available. Furthermore, a number of studies indicate that monetary policy has a significant
impact on financial activity. For example, Boyd, Levine, and Smith (2001) point out that inflation leads
to a lower volume of loans.
In addition to monetary policy, government policies can exacerbate the pricing distortions in
the banking sector. In addition to inefficiencies from inflation, fiscal policy can interfere with financial
market activity. For example, King and Levine (1993) and Pozzi, Heylen, and Dossche (2004) discuss
how public sector crowding out diverts funds away from the private sector. Incorporating government
debt into the model leads to two important transmission channels in which imperfect competition
affects financial market activity. First, as government bonds provide banks with more investment
opportunities, government debt introduces additional pricing distortions. Moreover, government debt
crowds out loans to the private sector. The reduced availability of funds exacerbates pricing
distortions from imperfect competition.
In order to address these issues, I develop the model in which banks serve important
economic functions. As in Diamond and Dybvig (1983), financial institutions promote risk sharing
services in the economy. Furthermore, the role of money is well defined. In particular, following
Townsend (1987) and Schreft and Smith (1997), spatial separation and private information generate a
transactions role for money.

SCOPE OF THE STUDY
This study aims to provide theoretical framework for the effects of banking competition,
monetary policy and fiscal policy on financial market activity. In an attempt to address these issues, I
develop a model in which banks play an important role in the economy. As in Diamond and Dybvig
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(1983), financial institutions promote risk sharing services in the economy. Furthermore, the role of
money is well defined. In particular, following Townsend (1988) and Schreft and Smith (1997), spatial
separation and private information generate a transactions role for money.

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:
u(c2 )  ln(c2 )

(1)

When young, agents are endowed with x  0 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  s  1 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 s(1   ) 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 t  1 die and the relocation
shock occurs. Therefore, an individual’s expected lifetime utility, E (U (C A )) , is a probabilityweighted average of the lifetime utility obtained across states. To be specific, it is given by:
E (U (C A ))   ln(1   )  (1   ) ln(sx)
(2)
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3. An Economy with Financial Intermediation
I proceed by integrating financial markets into the framework. However, in contrast to
standard random relocation models, agents have limited ability to participate in the financial system.
Although one or many different financial intermediaries may be available, individuals only obtain
access to financial markets indirectly through the services of banks. With deposits received, banks
can allocate funds to investment projects which yield for R  1 each unit of goods invested in the
previous period. Moreover, banks also have the ability to trade in a market for money balances.
Although the investment opportunities generate higher returns than storage, private
information across islands limits trading opportunities in the economy. That is, the trade friction of
private information prevents movers from issuing claims to investments across islands. Consequently,
as in autarky, only non-movers consume the full returns from investments. Furthermore, spatial
separation and private information generate trade frictions in the economy. Consequently, private
liabilities do not circulate between the two locations. Moreover, a relocation shock occurs on each
island. In particular, a fraction of young lenders (  ) must move to the other island. As a result, fiat
money is the only asset that agents can carry to the other location and exchange for goods.
Therefore, the relocation shock plays the role of a liquidity preference shock in the Diamond-Dybvig
model and fiat currency helps individuals to avoid trading frictions. This allows fiat money to be
dominated in rate of return.
The return to fiat money depends on the total amount of currency in the economy. I let
mt denote the per capita real value of the monetary base on each island and  denote the net
growth rate of money. Therefore, the money supply for t>0 evolves according to:
mt 1 pt 1  (1   )mt pt
(3)
In addition to monetary policy, fiscal policy can interfere with financial market activity.
Incorporating government debt into the model leads to two important channels. First, government
bonds provide banks with more investment opportunities. Second, government bonds can divert
funds away from the private sector. In particular, the government can issue interest-bearing bonds
( bts ) and collect tax ( Tt ) to finance government expenditure Gt and the bonds from the previous
period ( bts1 ). As aresult, there are three primary assets: fiat money, loans, and government bonds. All
bonds are of one-period maturity and default-free. One unit of goods held in bonds at t ( bts )
constitutes a sure claim to Rb units of goods at t  1 . Thus, the government need only manipulate
the supply of its liabilities to guarantee that it can meet its interest obligations in each period. The
government budget constraint is given by:
(4)
bts  Tt  Gt  Rbbts1
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Next, I describe the timing of actions in the economy. Banks announce deposit return
schedules that depend on depositor-withdrawal dates and lenders deposit their funds. Based upon
deposits received, banks choose portfolios that consist of currency reserves, investment projects,
and government bonds. Money balances are obtained by receiving transfers of fuat money from the
monetary authority and by trading some of the deposits to relocated old agents. The rest of deposits
will be invested in the investment projects and the bond market. When the previous bond market is
settled, banks use the funds to finance payments to nonrelocated individuals. At the end of the
period, the relocation shock occurs and old borrowers 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 if a bank cannot increase its profits in the deposit market by choosing
a term structure to deposits other than its equilibrium action. Since financial intermediaries offer
identical services, individuals will establish their accounts with the bank offering deposit rates
providing more utility. Consequently, the deposit market is effectively perfectly competitive. In this
manner, if there are more than one identical depository institutions in the economy, each financial
intermediary chooses rates of return to deposits to maximize the expected utility of a representative
depositor. The bank’s objective is:

Max

rtm , rtn ,ctPC ,itPC ,btPC

 ln(rt m x)  (1   ) ln  rt n x 

(5)

Furthermore, the bank’s portfolio allocations must satisfy the balance sheet constraint:
(6)
Since currency is the only asset that can be transported across locations, the return to
relocated agents is constrained by the amount of currency holdings and the inflation rate:
x  ctpc  itpc  btpc

 rt m x  ctpc

pt
p
 mt t
pt 1
pt 1

(7)

In addition, money is dominated in rate of return. Therefore, intermediaries will not carry
balances between periods. As a result, banks use the revenues from investment projects and the
bond market to finance payments to nonrelocated agents:
(8)
(1   )rt n x  Ritpc  Rtbbtpc
As in the previous section, banks can prevent liquidity crises by offering a schedule of
deposit rates so that nonrelocated agents receive higher returns than relocated agents:
(9)
rt m  rt n
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This constraint also reflects the requirement that money is dominated in rate of return. Finally,
in order to induce individuals to deposit their funds in the bank, the expected utility of each depositor
must satisfy a participation constraint. Instead of the bank, agents may choose to put funds in the
storage technology. Consequently, individuals must obtain higher expected utility than the autarky
level:
(10)
 ln(rt m x)  (1   ) ln  rt n x   E (U (C A ))
5. A Monopoly Bank
In contrast to perfectly competitive banks, a monopolist chooses to earn the highest possible
profits. Consequently, a monopolist chooses a schedule ( rt m , rt n , ctmp , itmp , btmp ) such that:

Max

rt m , rtn ,itmp , mtmp ,btmp

 mp pt

p
 mt t   rt m x    Ritmp  Rbbtmp  (1   )rt n x 
 ct
pt 1
pt 1



(11)

subject to a balance sheet constraint:
(12)
As in perfectly competitive economy, relocated agents cannot access their account in the
other location due to limited communication. As a result, they must use fiat money to trade for goods.
Thus, the payment to relocated individuals is given by the amount of reserves:
x  ctmp  itmp  btmp

 rt m x  ctmp

pt
p
 mt t
pt 1
pt 1

(13)

In contrast, agents who do not move can keep their funds in the bank. The rate of return will
be determined by returns from the investment project and government bonds. Consequently, the
return to nonrelocated agents is constrained by:
(14)
(1   )rt n x  Ritmp  Rbbtmp
In addition, if the return of relocated agents is more than the return of nonrelocated agents,
individuals will lie about their types. For these reasons, the self-selection constraint must also hold:
(15)
rt m  rt n
Obviously, the return to fiat money is dominated by the return on long-term investment
opportunities. Then, a monopolist offers a rate of return to movers such that:
 rt m x  ctmp

pt
p
 mt t
pt 1
pt 1

(16)

However, a monopolist wants to obtain profit so the revenues from investment project and
government bonds must higher than the return to nonmovers:
(17)
Ritmp  Rbbtmp  (1   )rt n x

315

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

RESULT
1. An expansionary monetary policy results in an increase in investment project. Furthermore, the
impact is stronger when the banking sector is more concentrated.
When banks receive more money transfers from monetary authorities, they can allocate more
funds to investment project. This happens because money transfers from central bank leads to higher
level of liquidity insurance. Consequently, banks do not have to hold more currency. They can
allocate more funds to investment opportunities. Furthermore, the impact is stronger when the
banking sector is more concentrated. In particular, perfectly competitive banks want to maximize
expected utility of depositors while a monopolist aims to maximize profits. Therefore, perfectly
competitive banks will hold more currency compared to a monopolist. Furthermore, agents are risk
averse. They want to get more insurance in the bad state. Thus, the amount of investment
opportunities in perfectly competitive banking sector will be lower compared to the amount of
investment opportunities in a monopoly.
2. Regardless of the competitive structure of the financial system, an expansionary monetary policy
leads to the higher amount of investment projects. However, the impact of monetary policy is
weaker if the government runs a budget deficit.
When monetary authorities implement an expansionary monetary policy, banks are able to
allocate more funds to investment opportunities. As a result, the amount of investment projects
increases. However, if the government runs a budget deficit, it seeks to obtain more funds. As a
result, the government crowding out diverts funds away from the investment projects.
3. If the rate of return of government debt is sufficiently high, an increase in the rate of return of
government debt is associated with the lower amount of investment opportunities. Furthermore, the
effect is weaker when the banking sector is more concentrated.
The rate of return to government debt reflects the opportunity cost of investment projects. If
government bonds yield a higher rate of return, the opportunity cost increases. As a result, banks
invest less in investment projects. Moreover, the effect is weaker when the banking sector is more
concentrated. This occurs because the rate of return in the bond market also represents the
opportunity cost of holding money. When the rate of return to government debt is higher, the
opportunity cost of holding money increases. Thus, a monopolist can maximize profits by holding less
reserves. Thus, it can allocate more funds to assets that yield higher rate of return. Therefore, the
amount of investment opportunities decreases by small amount. In contrast, perfectly competitive
banks wants to maximize the expected utility of depositors. Agents are risk averse so they want to get
liquidity insurance in the bad state. In this manner, the rate of return to government bonds is
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independent of the amount of currency holding. Thus, when the government bonds yield a higher rate
of return, most funds are diverted away from the investment projects.

CONCLUSION
I demonstrate that an expansionary monetary policy results in an increase in investment
project. Furthermore, the impact is stronger when the banking sector is more concentrated. For the
impact of fiscal policy, the results show that, regardless of the competitive structure of the financial
system, an expansionary monetary policy leads to the higher amount of investment projects.
However, the impact of monetary policy is weaker if the government implements a budget deficit.
Moreover, an increase in the rate of return of government debt is associated with the lower amount of
investment opportunities and the effect is weaker when the banking sector is more concentrated. In
this manner, when central bank and the government implement policies, they should account for the
interaction between monetary and fiscal policies.
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ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยภาพลักษณ์ องค์ กรที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการ
บริษัทรับเหมาก่ อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Demographic Factors and Organizational Factors Influence the Decision to Use Residential
Construction Services of Consumers in Bangkok
วายุ ทองพูน1* และศิริรัตน์ โกศการิกา1
Vayu Tongpoon1* and Sirirat Kosakarika1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยภาพลักษณ์ องค์กรที่ มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่ มตัวอย่า งที่ใ ช้ ใ นการศึกษาครั ง้ นี ้ คื อ ผู้ บริ โภคที่ส นใจใช้ บริ การบริ ษั ทรั บเหมาก่อ สร้ า งที่พกั อาศัยในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยสถิติ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์คา่ ไคว์สแควร์ ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ตอ่ เดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน และปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร ได้ แก่
ด้ านผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ และด้ านตรายี่ห้อ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน

ABSTRACT
The study aims to study demographic factors and organizational factors influence the decision
to use residential construction services of consumers in Bangkok. The samples used in this study were
400 consumers who were interested in using the service of construction contractor in Bangkok. The
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and the analysis of the value of the
square. The statistical significance was 0.05. The results of the hypothesis test showed that Personal
factors include gender, age, status, education level, occupation, income, per month And number of
family members different Influence of the decision making process on the use of residential construction
service providers in different Bangkok metropolitan areas and different organizational image factors.
Influence of the decision making process on the use of residential construction service providers in
different Bangkok metropolitan areas.
Keyword: demographic factors, housing, construction companies, corporate image factors
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คานา
ภาคธุ รกิจยังคงเดินหน้ าเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศกันอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของภาคธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ในปี พ.ศ. 2560 โดยยังคงมองถึงการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มสูงขึ ้นตามแนวรถไฟฟ้าที่มีการขยาย
เส้ นทางออกไปชานเมืองมากขึ ้น และรวมไปถึงความต้ องการในที่อยูอ่ าศัยของผู้บริ โภคที่ยงั คงมีอยูต่ อ่ เนื่องหาก
มาประเมินแนวโน้ มตลาดที่อยูอ่ าศัย ยังมีอีกหลายปั จจัยที่นา่ สนใจ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยบวกซึง่ เป็ นผลต่อเนื่องจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และรถไฟฟ้าสายสาคัญ
ต่างๆ ที่คาดการณ์วา่ จะเปิ ดพื ้นที่ใหม่ในปริ มณฑล อีกทังมาตรการกระตุ
้
้ นเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการส่งเสริ มการ
พัฒนาที่อยูอ่ าศัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ทังหมดนี
้
้ภาครัฐมุง่ มัน่ ผลักดันให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรม จะช่วยสร้ างตลาดใหม่ทดแทนยอดขายที่ชะลอตัว
ลง ขณะที่ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยที่แท้ จริ งยังมีอยูใ่ นระบบ ต่างจากความต้ องการซื ้อเพื่อการลงทุนที่ลดลงอย่าง
ชัดเจนปั จจัยบวกดังกล่าวจะช่วยให้ ภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในปี พ.ศ. 2560 เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึน้ เมื่อ
เทียบกับปี ที่ผ่านมา (ศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) จึงได้ ประเมินตลาดที่อยูอ่ าศัย โดย
คาดการณ์วา่ ในปี นี ้ความต้ องการที่อยูอ่ าศัยจะเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา 12%
ทาให้ ผ้ ศู ึกษาสนใจที่จะศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ และปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร ที่มีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษั ทรับเหมาก่อ สร้ างที่พกั อาศัยของผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
การศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน และ
จานวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนปั จจัยภาพลักษณ์ องค์กร ได้ แก่ ด้ านผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ ด้ านตรายี่ห้อ และ
ด้ านสถาบันหรื อองค์ กร โดยมีขนั ้ ตอนกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษั ทรับเหมาก่อ สร้ างที่พกั อาศัยของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ การระบุปัญหา (Define the problem) การระบุข้ อ จากัดของปั จ จัย
(Identify limiting factors) การพัฒ นาทางเลื อ ก (Develop potential alternatives) การวิ เ คราะห์ ทางเลื อ ก
(Analyze the alternatives) และการเลื อกทางเลื อกที่ดีที่สุด (Select the best alternative) เพื่อนาผลที่ได้ จาก
การศึกษามาใช้ เ ป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษั ท รั บเหมาก่อ สร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร รวมทัง้ องค์กรสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ งหรื อแก้ ไขพฤติกรรมของผู้รับเหมา
รู ปแบบการบริ หาร กระบวนการให้ บริ การ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และเป็ นข้ อมูลสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจนาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อ ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัทรั บเหมาก่อ สร้ า งที่พักอาศัยของผู้ บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของของแต่ละปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยภาพลักษณ์องค์กรที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมา
ก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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5) เพื่อ ศึกษาปั จจัยภาพลักษณ์ อ งค์กรที่มีอิ ทธิ พลต่อ กระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษั ทรั บเหมา
ก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ เป็ นแนวคิดที่พยายามชีใ้ ห้ เห็นประเด็นของความแตกต่า งในด้ า น
คุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกัน ก็จะมีผลต่อการตัดสิ นใจแตกต่างกันไป ในการศึกษาปั จจัยภาพลักษณ์
องค์กรมี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงนาตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน
และจานวนสมาชิกในครอบครัวมาใช้ ในการศึกษาความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ ของบุคคลกับกระบวนการ
ตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ภาพลักษณ์เป็ นองค์ประกอบของความรู้ ความเข้ าใจและสิ่ งที่ทาให้ ร้ ูสึกดี ผู้ใช้ บริ การการมีต่อสื่อทีไ่ ด้ รับ
เข้ าใจและการปฏิบตั ิ ทีค่ นเรามีตอ่ สิ่งนัน้ มีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ของสิ่งนันๆเป็
้ นแนวทางผู้บริ โภค
รับรู้ เกี่ยวกับบริ การหรื อสินค้ าขององค์กรเกิดได้ ภายใต้ การกากับดูแลขององค์กร ประกอบด้ วย 3 ด้ านคือ (Kotler,
2000)
1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product or Service Image) เป็ นภาพของประชาชนที่มีตอ่
หน่วยงานหรื อองค์กรต่อ สิ น ค้ า และบริ การ โดยที่องค์กรหนึง่ อาจจะมีสินค้ าที่จาหน่ายอยูใ่ นท้ องตลาดหลาย
อย่าง
2. ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) เป็ นความรู้สกึ ที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์หรือบริ การหรื อเครื่ องหมาย
การค้ า โดยวิธีการนาเสนอมีหลายช่องทางผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอให้ ลูกค้ า
รับรู้ และเกิดต้ องการในสนค้ าหรือบริ การนันๆ
้
3. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ ้นในใจของประชาชนที่มีตอ่
องค์กรหรือสถาบัน ซึง่ เน้ นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์กรเพียงส่วนเดียว ไม่รวมถึงสินค้ าหรื อบริ การที่
จาหน่าย ดังนัน้ ภาพลักษณ์ประเภทนี ้จึงเป็ นภาพทีส่ ะท้ อนถึงการบริ หารและการดาเนินงานขององค์กร ทังในแง่
้
ระบบบริหารจัดการผู้บริ หารและพนักงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทาประโยชน์แก่สาธารณะ
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การมีจดุ เริ่ มต้ นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้นทางการตลาดผ่านเข้ ามาในความรู้สกึ
นึกคิดของผู้ซื ้อจะได้ รับอิทธิ พลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื ้อ แล้ วจะมีการตอบสนองลักษณะของผู้ซื ้อมีอิทธิ พล
จากปั จจัยต่า งๆ เป็ นลาดับขัน้ ตอนในการตัดสิ นใจซือ้ สิ นค้ าและบริ การของผู้ บริ โภคโดยผ่านกระบวนการ 5
ขันตอน
้
ได้ แก่ (Kotler, Philip, 1997)
1. การรับรู้ ปัญหา เป็ นการที่บุคคลรับรู้ ถงึ ความต้ องการภายในขอบเขตของตนซึง่ อาจเกิดขึน้ เอง หรื อ
จากสิ่งเล้ าภายนอกมากระตุ้น เช่น ความเหนื่อย ความหิว ความเจ็บปวด เป็ นต้ น ซึ่งรวมถึงความต้ องการของ
ร่างกายและความต้ องการที่เป็ นความปรารถนา อันเป็ นความต้ องการด้ านจิตวิทยา สิ่ งเหล่านี ้จะเกิดขึน้ เมื่อถึง
ระดับหนึง่ จะกลายเป็ นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรี ยนรู้ถงึ วิธีการที่จะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ทผี่ า่ นมาใน
อดีตทาให้ เขารู้วา่ ต้ องตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นนันอย่
้ างไร
2. การค้ นหาข้ อมูล เป็ นการกระตุ้นความต้ องการที่เกิดขึ ้น แล้ วไม่สามารถตอบสนองความต้ องการได้
ทันท่วงที ความต้ องการนันก็
้ จะถูกจดจาไว้ เพื่อหาแนวทางสนองความต้ องการในภายหลัง เมื่อความต้ องการถูก
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กระตุ้นได้ สะสมไว้ มาก ๆ ก็จะทาให้ เกิดการปฏิ วตั ิตนเองในภาวะอย่างหนึง่ เช่น ความตังใจให้
้
เพื่อให้ บรรลุตาม
เป้าหมายที่คาดไว้ ด้ วยการค้ นหาข้ อ มูล จาก 5 แหล่ง ได้ แก่ แหล่งที่มาจากส่วนบุคคล แหล่งที่มาทางการค้ า
แหล่งที่มาจากชุมชน แหล่งที่มาจากประสบการณ์ในอดีต และแหล่งที่มาจากการทดลอง
3. การประเมินทางเลือก เมื่อผู้บริ โภคได้ ข้อมูลเพียงพอกับความต้ องการแล้ ว ผู้บริ โภคจะเกิดความเข้ าใจ
และประเมินทางเลื อกต่างๆ ดังนัน้ จาเป็ นที่จะต้ องรู้ถงึ แนวทางและวิธีการต่างๆ ที่ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการประมวลผล
ทางเลือก โดยกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมของผู้บริ โภค มีดงั นี ้
4. การตัดสิ นใจซื ้อ การประเมินผลทางเลือกในขัน้ ที่ 3 จะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคกาหนดความพอใจระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่เป็ นทางเลือกโดยทัว่ ๆ ไป ผู้บริ โภคจะตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมากที่สุด
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อบริ การ หลังจากการซื ้อและใช้ บริ การไปแล้ ว ผู้บริ โภคจะมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความพึงพอใจ หรื อไม่พงึ พอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้ องพยายามทราบถึงระดับความพอใจของผู้บริ โ ภค
ภายหลังการซื ้อ เพื่อที่จะนาไปปรับปรุ งแก้ ไข และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภคมาก
ยิ่งขึ ้น

กรอบแนวคิดการศึกษา

Figure 1 Framework

สมมุติฐาน
1) ปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมา
ก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัยภาพลักษณ์ องค์กรที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมา
ก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
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วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่
สนใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจานวนประชากรใช้ ความน่าจะเป็ น และใช้ วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบตามความสะดวกจากสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่ อน 0.05 ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลจากลูกค้ าที่มาใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างใช้
แบบสอบถามถามกลุ่ มตัว อย่า งจานวน 400 ชุด โดยการสุ่มตัว อย่า งแบบหลายขัน้ ( Multistage sampling)
ขันที
้ ่ 1 แบ่งเขตในกรุ งเทพมหานครเป็ น 3 กลุ่ม คือ กรุ งเทพมหานครชันในทั
้ งหมด
้
21 เขต ได้ แก่ สัมพันธวงศ์,บาง
รัก,ป้อมปราบศัตรู พา่ ย,ปทุมวัน,พระนคร เป็ นต้ น กรุ งเทพมหานครชันกลางทั
้
งหมด
้
18 เขต ได้ แก่ สะพานสูง ,คัน
นายาว,ราษฎร์ บรู ณะ,พระโขนง,ทุง่ ครุ เป็ นต้ น และกรุ งเทพมหานครชันนอกทั
้
งหมด
้
11 เขต ได้ แก่ ทวีวฒ
ั นา,บาง
บอน,หนองจอก,ตลิ่งชัน,มีนบุรี เป็ นต้ น ขัน้ ที่ 2 การสุ่มจับฉลากเลื อกเขตแต่ละชัน้ แบ่งได้ เป็ นชันในจ
้ านวน 21
เขต สุ่มจับฉลากเลื อก 3 เขต ได้ แก่ เขตบางซื่อ เขตดุสิต และเขตปทุมวัน ชันกลาง
้
จานวน 18 เขต สุ่มจับฉลาก
เลื อก 3 เขต ได้ แก่ เขตบางกะปิ เขตบางแค และเขตบางนา ชันนอก
้
จานวน 11 เขต สุ่มจับฉลากเลื อก 2 เขต
ได้ แก่ เขตบางขุนเทียน และเขตดอนเมือง ขัน้ ที่ 3 เลือกบริ เวณที่เก็บตัวอย่างในแต่ละเขต และกาหนดจานวน
ตัวอย่างที่สุ่มจากแต่ละเขต กรุ งเทพมหานครชันใน
้ เขตบางซื่อ เขตดุสิต เขตปทุมวัน จานวนตัวอย่างเขตละ 50
คน กรุ ง เทพมหานครชั น้ กลาง เขตบางกะปิ เขตบางแค เขตบางนา จ านวนตั ว อย่ า งเขตละ 50 คน
กรุ งเทพมหานครชันนอก
้
เขตบางขุนเทียน เขตดอนเมือง จานวนตัวอย่างเขตละ 50 คน รวมจานวนตัวอย่า ง
ทังหมด
้
400 คน ขัน้ ที่ 4 ใช้ วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้
นาไปเก็บข้ อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์การถดถอยพหูคณ
ู และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บข้ อมูล มีคา่ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าตามวิธีของครอนบัคเท่ากับ 0.912 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อสูง เมื่อทดสอบค่าความตรงและค่าความน่าเชื่อถือผ่านตามเกณฑ์ มาตรฐาน แสดงว่า เครื่ องมือ
สามารถให้ ผลการวัดที่สม่าเสมอคงที่ ไม่วา่ จะใช้ วดั กี่ครัง้ ก็ตาม

ผลและวิจารณ์ ผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี เป็ นร้ อยละ 38.0
สถานภาพโสด คิ ดเป็ นร้ อยละ 553 การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 68.3 มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 77.0 มีรายได้ ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 รองลงมาอีก คือ
30,001 - 50,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 24.3 และมีสมาชิกในครอบครัวจานวน 3 – 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.3
การศึก ษากระบวนการตัด สิ นใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ทรั บเหมาก่อ สร้ างที่พัก อาศัย ของผู้ บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ผู้บริ โภคที่สนใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่วน
ใหญ่เลื อกใช้ บริ การบริ ษั ทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยเพราะสามารถเลื อกแบบฟั งช์ชั่นเองได้ คิ ดเป็ นร้ อยละ
38.14 ผู้บริ โภคที่สนใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานครเลื อกใช้ บริ การ บริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัย ในรู ปแบบ บ้ านเดี่ยว คิดเป็ นร้ อยละ 61.43 ค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างจาก
เพื่อน/คนรู้จกั แนะนา คิดเป็ นร้ อยละ 40.78 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่
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พักอาศัย คือ บริ ษัทรับเหมาที่มีชื่อเสียง คิดเป็ นร้ อยละ 28.04 ราคาอยูใ่ นเกณฑ์ที่รับได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย คิดเป็ นร้ อยละ 24.56 บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยมากที่สุด คือ ตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 40.24 และกรณีที่ใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง
ที่พกั อาศัยแล้ วตัวเกิดความพึงพอใจในการบริ การจะมีการบอกต่อเพื่อน คิดเป็ นร้ อยละ 75.06
ผู้บริ โภคที่สนใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่วนใหญ่ให้ ระดับ
ความคิดเห็นกับปั จจัยภาพลักษณ์ องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยมาก มีค่า เฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 4.14 เมื่ อ
พิจารณารายด้ าน พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์ องค์กร ด้ านผลิ ตภัณฑ์ หรื อบริ การ อยู่ในระดับเห็นด้ วยมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 4.36 และอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก เรี ยงตามลาดับ คือ ด้ านสถาบันหรื อองค์กร มีค่าเฉลี่ ย
( X ) เท่ากับ 4.04 และด้ านตรายี่ห้อ มีคา่ เฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 4.01 ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของชาตรี ตระกูล
ชวลิ ต (2555) พบว่า กลุ่ มตัว อย่างให้ ความสาคัญกับผลงานก่อสร้ างมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ค่า ก่อสร้ างที่
เหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด สอดคล้ องกับการศึกษาของศุภชัย ภานุมาศ (2559) พบว่า องค์ประกอบหลักใน
การตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทรับสร้ างบ้ านที่เป็ นสมาชิกสมาคมธุ รกิจรับสร้ างบ้ าน ได้ แก่ ใช้ วสั ดุที่ดี มี
คุณภาพ ราคาค่าก่อสร้ างความสมเหตุส มผล แบบบ้ า นมีความเหมาะสมกับราคา ราคามีมาตรฐานสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับการศึกษาของพรรั ตน์ พงษ์ ประเสริ ฐ และ วิ รุ ฬ ภิ ร มยาภรณ์ (2558) พบว่า
คุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้ างที่มีผลกระทบต่อการคัดเลื อกของผู้ ประกอบการโครงการบ้ านจัดสรร ด้ านการ
ก่อสร้ างและการบริ หารงานโครงการ มีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่ ว นบุค คล ได้ แ ก่ เพศ ที่ แ ตกต่า งกัน มี อิ ทธิ พลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของสมฤทัย ผุยวรรณ (2556) พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ มี
ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมตามแนวเส้ นทางรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงิน ส่วนอายุ ที่แตกต่าง
กัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ างที่ พัก อาศัย ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านสาเหตุใดที่เลือกใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย ด้ านการเลือกใช้ บริ การ บริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัย ในรู ปแบบใด และด้ านในการค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างค้ นหาจากแหล่งใด
แตกต่างกัน ส่วนสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างทีพ่ กั
อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการเลือกใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัย ในรู ปแบบใด
และอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย แตกต่างกัน ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กระบวนการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ างที่ พัก อาศัย ของผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้ านในการค้ นหาข้ อมูลบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างค้ นหาจากแหล่ง ใด ด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การบริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ า งที่พักอาศัย และด้ า นอะไรที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกบริ ษั ท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย แตกต่างกัน สอดคล้ องกับการศึกษาของสุพิชฌาย์ ธนอัจฉรานันท์ (2553) พบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความ
คิดเห็นในการตัดสิ นใจซื ้อคอนโดมิเนียมในเขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน สอดคล้ องกับการศึกษา
ของณัฏฐกิตติ์ ศิริทรัพย์ (2554) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ อายุ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
อาชีพ มีความสัมพันธ์ ตอ่ ด้ านรู ปแบบการออกแบบของคอนโดมิเนียมที่มีการแบ่งพื ้นที่ใช้ สอยได้ อย่างเหมาะสม
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ของลูกค้ า บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) สอดคล้ องกับการศึกษาของตรี นุช แววแสง (2555)
พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน ใช้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื ้อที่
อยู่อาศัยไม่แตกต่างกัน ส่วนอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัทรั บเหมา
ก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการเลือกใช้ บริ การ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่อยูอ่ าศัย
ในรู ปแบบใด ด้ านปั จจัยใดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย บุคคลที่มี
อิทธิ พลในการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยมากที่สุด และกรณี ที่ใช้ บริ การ บริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยแล้ วมีความพึงพอใจในการบริ การ จะสื่ อสารหรื อมีการบอกต่อหรื อไม่แตกต่างกัน
รายได้ ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านการเลื อกใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ในรู ปแบบใด ด้ านใน
การค้ นหาข้ อ มูล บริ ษัทรั บเหมาก่อสร้ างค้ นหาจากแหล่งใด ด้ านปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การ
บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย และด้ านอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัย
แตกต่างกัน และจานวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของ
สุนีย์ เจษฎาวรางกูล, ฐิ ตินนั ท์ วารี วนิช และดวงตา สราญรมย์ (2553) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ จานวน
สมาชิกในครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการซื ้อบ้ านเทาวน์เฮ้ าส์ ในโครงการบริ ษัท วังทองกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของตรี นชุ แววแสง (2555) พบว่า จานวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่าง
กัน ใช้ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื ้อที่อยูอ่ าศัยไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยภาพลักษณ์องค์กร ด้ านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ แตกต่างกัน มี
อิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้ านการเลือกใช้ บริ การ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่อยู่อาศัย ในรู ปแบบใด ด้ านในการค้ นหาข้ อมูล บริ ษัทรับเหมา
ก่อสร้ างค้ นหาจากแหล่งใด และด้ านกรณีที่ใช้ บริ การ บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยแล้ วมีความพึงพอใจใน
การบริ การ จะสื่อสารหรื อมีการบอกต่อหรื อไม่ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของกนกวรรณ ศรี จนั ทร์
หล้ า (2556) พบว่า ผู้บริ โภคมีความต้ องการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์เนื่องจาก วัสดุที่ใช้ ในการก่อสร้ าง การให้ บริ การ
หลังการขายและการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก และการตรวจดูแลและบารุ งรักษาอสังหาริ มทรัพย์
ด้ านตรายี่ห้อ แตกต่า งกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจใช้ บริ การบริ ษั ทรับเหมาก่อสร้ างที่พักอาศัยของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้ านในการค้ นหาข้ อมูล บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างค้ นหาจากแหล่งใด และด้ าน
บุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยมากที่สุดแตกต่างกัน สอดคล้ อง
กับการศึกษาของศุภชัย ภานุมาศ (2559) พบว่า องค์ประกอบหลักในการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การของบริ ษัทรับ
สร้ างบ้ านที่เป็ นสมาชิกสมาคมธุ รกิจรับสร้ างบ้ าน คือ ประสบการณ์ในอดีต ผลงานการรับสร้ างบ้ านที่นา่ เชื่อถือ
ความมีชื่อเสียงของบริ ษัทรับสร้ างบ้ าน และมีมาตรฐาน IOS เกี่ยวกับข้ อกาหนดสาหรับระบบการบริ หารงานเพื่อ
คุณภาพมารับรอง และด้ านสถาบันหรื อองค์กร แตกต่างกัน มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสินใจใช้ บริ การบริ ษัท
รับเหมาก่อสร้ างที่พกั อาศัยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
Factors effecting consumer’s buying decision of biodegradable packaging
เออวดี เปรมัษเฐียร1*
Aerwadee Premashthira1*

บทคัดย่ อ
บรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ในประเทศไทยมีอตั ราการใช้ เพิ่มขึน้ อย่างจากัด
ประกอบกับผู้บริ โภคมีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้นหากเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ดังนันการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้จึงศึกษาปั จจัยที่มี
ผลให้ ผ้ ูบริ โภคเลือกใช้ หรื อยินดีจา่ ยเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ จากผู้บริ โภคทัว่ ไปใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 430 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการถดถอยแบบโลจิสติกส์ และคานวณหา
ค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยในด้ านของ เพศ การได้ รับข้ อมูลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ และ
ทัศนคติตอ่ สิ่งแวดล้ อม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคในการเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ที่ยอ่ ยสลายได้
ทางชีวภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ควรให้ ความสาคัญกับการให้ ข้อมูลข่าวสาร การสร้ างความตระหนักและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะกับผู้ที่เลือกซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปเป็ นประจา สามารถเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เพิ่มมากขึ ้น

ABSTRACT
Biodegradable packaging use in Thailand has limited expansion rate and has additional cost
of using the product for consumer to pay. Therefore, this study aims to investigate factors affecting
consumer‘s buying decision or willingness to pay additional cost for biodegradable packaging. The
survey is based on 430 samples from Bangkok consumers. The binary logistic regression is applied
to analyze the data and marginal effects were computed. The results indicated that the statistic
significant attributes that increasing the probability of consumer to pay additional cost for using
biodegradable packaging are gender, information of biodegradable packaging, and their attitudes
towards environment. Moreover, providing information and convincing buyers of environmental
impacts especially on readymade meals purchasers can enhance the likely to the use of
biodegradable packaging.

Key Word: biodegradable packaging, binary logistics
*Corresponding author; e-mail address: fecoadu@ku.ac.th
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คานา
ในปั จจุบนั ประเด็นในเรื่ องของสิ่งแวดล้ อม และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่ หลายประเทศ
ทัว่ โลกให้ ความสนใจและพยายามแก้ ไขปั ญหามาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในแนวทางที่ชว่ ยลดและแก้ ไขปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมได้ คือการลดการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ จากโฟมหรื อพลาสติก โดยการคิดค้ นและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ พลาสติก
จากชีวภาพขึ ้นมาทดแทน เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้บริ โภคและช่วยลดการใช้ พลาสติกลง และพบว่าได้ รับผลตอบ
รับที่ดีจากผู้บริ โภค มากกว่าการรี ไซเคิลและการนากลับมาใช้ ใหม่ โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กามี
นโยบายส่งเสริ มการใช้ ผลิ ตภัณฑ์ พลาสติกจากชีวภาพเพื่อทดแทนวัตถุดิบจากปิ โตรเคมีที่ยอ่ ยสลายไม่ได้ อย่าง
จริ งจัง มีการคาดการณ์ แนวโน้ มของอัตราการเติบโตของการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจากชีวภาพของโลกเพิ่มขึน้
เฉลี่ยร้ อยละ 18 ต่อปี ในช่วงปี 2556-2562 ซึง่ ส่วนมากผู้บริ โภคนิยมใช้ ในรู ปแบบของ การบรรจุอาหารมากกว่า
ร้ อ ยละ 40 ของการใช้ ทงหมด
ั้
รองลงมาคือ เครื่ อ งดื่ม เวชภัณฑ์ และผลิ ตภัณฑ์ ต่างๆ ตามล าดับ (สานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559)
สาหรับในประเทศไทยได้ มีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพจากพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศ โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นอกจากจะเป็ นการแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของพืช เช่น มันสาปะหลังแล้ ว ยังเป็ นการใช้ วตั ถุดิบที่มีภายในประเทศและลดการนาเข้ าบรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้
ทางชีวภาพจากต่างประเทศอีกทางหนึง่ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2545) โดยผลงานวิจยั นี ้ได้ ใช้ มนั สาปะหลัง
เป็ นวัสดุหลักในการผลิต มีรูปร่างลักษณะคล้ ายโฟม สามารถนามาบรรจุอาหารแบบใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง ซึง่ นาไปใส่
อาหารได้ ทงอาหารร้
ั้
อนและอาหารเย็น และอาหารร้ อนและสามารถใช้ อนุ่ อาหารในตู้อบไมโครเวฟได้ หลังการใช้
งาน อย่างเป็ นระบบจะสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ อีก เช่น ใช้ เป็ นส่วนผสมของอาหาร สัตว์ หรื อนาไปทาปุ๋ย
หมัก หรื อสามารถย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ โดยไม่กอ่ ให้ เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ ได้ รับความนิยมอย่างมากและมีการ
เพิ่มการผลิตและการใช้ ในหลายประเทศทัว่ โลก แต่ในประเทศไทยการขยายตัวของอัตราการใช้ ยงั มีข้อจากัดใน
หลายประการ โดยปั จจัยที่สาคัญเกิดจากผู้บริ โภคยังไม่เห็นความสาคัญของการใช้ ผลิตภัณฑ์ จากชีวภาพ หรื อ
ผู้บริ โภคยังขาดความรู้ และความเข้ าใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2557) ประกอบกับราคา
ของผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ มีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์จากพลาสติก รวมถึงข้ อจากัดในตัวผลิตภัณฑ์
จากชีวภาพเองที่ไม่เหมาะกับการใช้ งานบางประเภทเนื่องจาก อัตราการซึมผ่านของความชื ้นมีมากกว่าทาให้ อายุ
การเก็บรักษาอาหารสันลง
้ จึงส่งผลให้ การขยายตัวของการใช้ ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพในประเทศไทย
เติบโตไม่มากนัก (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559)
จากแนวโน้ มการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ ในประเทศไทยที่ยงั ไม่ขยายตัวมากนักประกอบกับ
ความตระหนักของผู้บริ โภคที่มีตอ่ สิ่ งแวดล้ อมยังอยู่ในกลุ่มที่จากัด ทาให้ ผ้ ูบริ โภคส่วนใหญ่ยงั ไม่เลื อกใช้ บรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ และในปั จจุบนั หากผู้บริ โภคมีความประสงค์จะให้ ร้านค้ าหรื อหรื อร้ านอาหารใช้ บรรจุ
ภัณฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ ใส่อาหารจะต้ องจ่ายเงินเพิ่มขึ ้นโดยเฉลี่ย 3-5 บาทต่อกล่อง ซึง่ เป็ นต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นแก่
ผู้บริ โภค จึงเป็ นที่มาของการศึกษาถึงปั จจัยทีส่ ่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้
เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งแนวทางเพื่อให้ ภาครัฐและผู้ประกอบการได้ ทราบ
ข้ อมูลของผู้ บริ โภค เพื่อ การส่ งเสริ มหรื อ พัฒ นาการบรรจุภัณฑ์ ชีวภาพที่ย่อ ยสลายได้ ให้ เพิ่มมากขึน้ เพื่อ ลด
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตลอดจนเพิ่มมูลค่าในการแปรรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ จากวัตถุดิบจากพืช
เศรษฐกิจของประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาปั จจัยมี่มีผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้ บรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ โดยได้ รวบรวม
แนวคิดของการศึกษาด้ านพฤติกรรม ทัศนคติและปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมหรื อย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ พบว่า ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีการตัดสินใจเลือกใช้ บนพื ้นฐานของปั จจัยที่
แตกต่างกัน โดยพบว่าการที่ผลิตภัณฑ์ ใดก็ตามที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ สาหรับผู้บริ โภคที่มีความใส่ใจและมีทศั นคติที่ดีตอ่ สิ่งแวดล้ อม และผู้บริ โภคมีความเต็มใจจ่ายเพิ่มขึ ้นเพื่อ
ใช้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม Schwepker and Cornwell (1991); Van Birgelen et al. (2009);
นอกจากนี ้ปั จจัยด้ านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้ อมของผู้บริ โภคยังส่งผลถึงการตัดสินใจเลือกใช้ เช่นกัน KoenigLewis et al. (2014) ได้ พบว่า พฤติกรรมของผู้บริ โภคในด้ านของความใส่ใจสิ่ งแวดล้ อมจะส่งผลต่อการเลื อกใช้
สิ น ค้ าอนุรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม Giannelloni, 1998; Robinot and Giannelloni. (2009) ตลอดจน บรรทัดฐานของ
บุคคล ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม (Chan, 2001) จะส่งผลในเชิงบวกต่อการเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม
นอกจากนี ป้ ั จจัย ด้ า นส่ ว นบุ ค คล เช่ น เพศ อายุ รายได้ ระดับ การศึ ก ษา (Laroche et al., 2001;
Daimantopoulos et al., 2003) มี ผ ลต่ อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ที่เป็ นมิ ตรต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม และจาก
การศึกษาของ Laroche et al., 2001 ได้ ศกึ ษาปั จจัยและแบ่งกลุ่มของปั จจัยในการศึกษาว่าผู้บริ โภคเต็มใจจ่าย
เพิ่มขึน้ เพื่อใช้ ผลิ ตภัณฑ์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อมแบ่งได้ คือ ตามปั จจัยด้ านประชากร ด้ านความรู้ ด้ านคุณค่า
ด้ านพฤติกรรม และด้ านทัศนคติ ที่จะส่งผลต่อผู้บริ โภค และพบว่าด้ านประชากรศาสตร์ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
น้ อยกว่า ความรู้

วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ประยุกต์แนวคิดจากการตรวจเอกสาร ถึงปั จจัยต่างๆ ข้ างต้ น และนามาสร้ างกรอบ
แนวคิดในการศึกษา พร้ อมกับแนวคิดในการวิเคราะห์ผลข้ อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริ โภค ใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ กลุ่มผู้บริ โภคที่เลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพหรื ออีกนัยคือ
ผู้บริ โภคยินดีจ่ายเพิ่ม และกลุ่มผู้บริ โภคที่ไม่เลือกใช้ หรื อ ไม่ยินดีจา่ ยเพิ่ม โดยแบ่งกลุ่มของปั จจัยออกเป็ น ปั จจัย
ด้ านประชากรศาสตร์ ด้ านความรู้ ด้ านพฤติกรรม และด้ านทัศนคติที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม และทา
การวิเคราะห์ผลด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามที่เป็ น
Binary response หรื อมีคา่ ของตัวแปรตามเพียง 2 คาตอบ กับตัวแปรอิสระต่างๆ จากการตรวจเอกสารดังกล่าว
ข้ า งต้ น ด้ ว ยฟั งก์ ชั่น  ( x) 

1
1  ex

ซึ่ง ค่าของ  (x) มี ค่า ระหว่า ง 0 ถึง 1 และ x มี ค่า ระหว่าง   ถึง

  และแบบจาลองโลจิตสามารถเขี ยนได้ ในรู ปแบบ (Hosmer and Lemeshow, 2000) ดังสมการ (1) และ

(2) ดังนี ้
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 ( x) 

e 0  1 X1 ... k X k
1  e 0  1 X1 ... k X k

(1)

โดยเมื่อแปลงสมการเป็ น Logit transformation สามารถ

  ( x) 
(2)
g ( x )  ln 
   0  1 X 1  ....   k X k
1   ( x ) 
ั ช่วงของค่า x และ
g (x ) เป็ น Linear parameters มีค่ามี ค่าระหว่าง   ถึง   ขึน้ อยู่กบ

อธิ บายได้ ดงั สมการต่อไปนี ้

โดยที่
ู ริ โภคยินดี
 (x ) คือโอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ เช่น โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ผ้ บ
จ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ โดย  0 คือค่าคงที่  i คือค่าสัมประสิทธิ์ (coefficient)
ของตัวแปรสุ่ม c และ X i คือค่าตัวแปรสุ่มหรื อตัวแปรอิสระของสมการ โดยสมการพยากรณ์ ที่ได้ อธิ บายความ
น่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ มีเทคนิคในการประมาณค่าด้ วยวิธีของ Maximum likelihood
ในศึกษานี ้จะทาการการวิเคราะห์ถึงผลกระทบส่วนเพิ่มหรื อ Marginal effect เพื่อ พิจารณาค่าอนุพนั ธ์
บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่า ปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยูน่ นจะส่
ั้
งผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจใช้ ใช้
บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ เพิ่ม ขึน้ หรื อลดลง โดยมีวิธีแปลงค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการให้ อยู่ในรู ป
ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ดังสมการ (3) และ (4)
ln ( x )  ln(1   ( x ))
 k
X ki

(3) หรื อเท่ากับ

 i
  i (1   i )  k
X ki

(4)

จากแบบจาลองข้ างต้ นและจากการตรวจสอบเอกสาร ผู้วิจยั จึงนามาพัฒนาแบบจาลองเพื่อใช้ ในการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็ นที่ผ้ บู ริ โภคจะตัดสิ นใจเลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ จากปั จจัยหรื อตัว
แปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจ ดังสมการ (5) ต่อไปนี ้
Z ( x)  0  1GEN   2 AGE  3 EDU   4 STATUS  5 INCOME  6OCCUPATION  7 FAM _ MEM
 8 HOME _ OWN  9 BUY _ WEEK  10 PAY _ WEEK  11PREPARE  12 REUSE  13 INTEREST

(5)

 14 ENV _ CONCERN  15 ENV _ KNOW

โดยที่ 𝑧(𝑥) คือ ความน่าจะเป็ นที่ผ้ ูบริ โภคเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ หรื อยินดีจา่ ยเพิ่ม 3-5
บาท (คานวณจากช่วงของราคาเฉลี่ยของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพที่ร้านค้ าหรื อร้ านอาหารคิดราคา
เพิ่มหากผู้บริ โภคมีความประสงค์จะใช้ )
𝛽0 − 𝛽15 คือ ค่าสัมประสิทธ์ ของตัวแปรต่างๆ ที่จะทาการประมาณค่า
GEN คือ ตัวแปร Dummy เพศ โดยเท่ากับ 1 เมื่อเป็ นเพศหญิง เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นเพศชาย
AGE คือ อายุของผู้ขบั ขี่ หน่วย ปี STATUS คือ สถานภาพ โดย 1 เท่ากับ สมรส
EDU คือ ตัวแปร Dummy ระดับการศึกษา โดยเท่ากับ 1 เมื่อระดับการศึกษาเทียบเท่ากับหรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี
INCOME คือ ตัวแปร Dummy ระดับรายได้ โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 1 เมื่ อ รายได้ สู ง กว่ า 30,000 บาทต่ อ เดื อ น
OCCUPATION คือ ตัวแปร Dummy อาชีพ โดยเท่ากับ 1 เมื่อ เป็ นรับราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานเอกชน
FAM_MEM คือ ตัวแปร Dummy จานวนสมาชิกในครอบครัว โดยเท่ากับ 1 เมื่อ มากกว่าหรื อเท่ากับ 3 คนขึ ้นไป
HOME_OWN คือ ตัวแปร Dummy ลักษณะการอยูอ่ าศัย โดยเท่ากับ 1 เมื่อ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง/ครอบครัว
BUY_WEEK คือ ตัวแปร Dummy โดยเท่ากับ 1 เมื่อ ซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปรับประทานมากกว่า 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์
PAY_WEEK คือ รายจ่ายโดยเฉลี่ยของการซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปรับประทาน หน่วย บาท/สัปดาห์
PREPARE คือ ตัวแปร Dummy โดยเท่ากับ 1 เมื่อ ผู้บริ โภคเคยเตรี ยมภาชนะของตนเองมาใส่อาหารเพื่อกลับไปทาน
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REUSE คือ ตัวแปร Dummy โดยเท่ากับ 1 เมื่อ ผู้บริ โภคนาภาชนะของพลาสติกใส่อาหารกลับมาใช้ ใหม่
INTEREST คือ ตัวแปร Dummy โดยเท่ากับ 1 เมื่ อ ผู้ บริ โภคมีความสนใจที่จะใช้ บรรจุภัณฑ์ ย่อ ยสลายได้ ทาง
ชีวภาพภายหลังได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการอ่านในแบบสอบถาม
ENV_CONCERN คื อ คะแนนรวมจากการตอบคาถามจานวน 7 ข้ อ ที่เกี่ ยวข้ อ งกับ ทัศนคติแ ละพฤติ กรรมที่
เกี่ยวกับการดูแล รักษาและลดผลกระทบจากการใช้ โฟมหรื อพลาสติก (โดยระดับความเห็นมากที่สุด = 5
คะแนนต่อข้ อ และน้ อยที่สุด = 1 คะแนนต่อข้ อ)
ENV_KNOW คือ คะแนนรวมจากการตอบคาถามจานวน 10 ข้ อ ในเรื่ องความรู้ที่เกี่ยวกับวิธีในการลดผลกระทบ
จากการใช้ โฟมหรื อพลาสติก (โดยถ้ าตอบถูกจะได้ 1 คะแนนต่อข้ อ และตอบผิด = 0 คะแนนต่อข้ อ)
โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อศึกษาปั จจัยมี่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ ทาการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามสัมภาษณ์ผ้ บู ริ โภคทัว่ ไป ในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 430 ตัวอย่าง
จากการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น และการเลื อกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
หรื อทาการเลือกตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ตามจานวนที่ต้องการโดยไม่มีหลักเกณฑ์กาหนด ซึง่ กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริ โภคที่
เคยบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปและใช้ ภาชนะบรรจุในรู ปแบบต่างๆ จะเป็ นใครก็ตามที่สะดวกจะให้ สัมภาษณ์ และ
ตอบแบบสอบถาม โดยทาการเก็บข้ อมูลทังหมดจ
้
านวน 430 ตัวอย่าง ในช่วงเวลาระหว่างเดือน กันยายน ถึง
ตุลาคม 2560

ผลการศึกษา
ผลการสารวจด้ วยแบบสอบถามผู้บริ โภคทัว่ ไปในเขตกรุ งเทพมหานครที่เคยบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ปและ
ใช้ ภาชนะบรรจุในรู ปแบบต่างๆ จานวน 430 ตัวอย่าง แสดงผลข้ อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ จานวนสมาชิกในครัวเรื อน สถานะของการอยูอ่ าศัย และจานวนครัง้ ในการซื ้ออาหารสาเร็ จรู ป
กลับมารับประทาน ดัง Table 1
ผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่าเป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ 67 มีอายุในช่วง ต่ากว่า 30 ปี ร้ อย
ละ 41.2 รองลงมาคือช่วงอายุ 45-55 ร้ อยละ 24.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ
67.9 รองลงมาคือสูงกว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 13.7 กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทร้ อยละ 26.7 และ
เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาร้ อยละ 26.7 มีรายได้ อยู่ในช่วง ต่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 34 และ อีกร้ อยละ
31.4 มีรายได้ สูงกว่า 50,000 บาท สถานภาพโสดร้ อยละ 61 สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ ย 3-5 คน ร้ อยละ 63 มีการ
อยูอ่ าศัยในบ้ านของตนเองเป็ นส่วนใหญ่ ร้ อยละ 75.1 ในขณะที่อยู่อาศัยแบบเช่าคิดเป็ นร้ อยละ 24.9 และกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปรับประทานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ น้ อ ยกว่า 3 ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 44 และ
รองลงมาคือ 3-4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่ ซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปรับประทาน
เฉลี่ ยต่อสัปดาห์ 5-6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีจานวนร้ อยละ 13.5 และซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปรับประทานเฉลี่ ยต่อสัปดาห์
มากกว่า 6 ครัง้ ขึ ้นไป มีจานวนร้ อยละ 13.0
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Table 1 Selected characteristics of the study sample (size = 430)
Description
Gender
Male
Female
Age
Less than 30
30-45
45-55
55 and above
Highest level of education
High school
College degree
Bachelor degree
Graduate degree and higher
Occupation
Bachelor and Grad Student
Private business owner
Private officer
Government officer
Other

Count

Percent

141
289

33.0
67.0

177
112
105
36

41.2
19.2
24.5
8.3

36
43
292
59

8.4
10.0
67.9
13.7

115
94
115
74
32

26.7
22.0
26.7
17.2
7.4

Description
Count
Income (per month)
Less than 20,000 Bht
146
20,001 – 30,000 Bht
80
30,001 – 50,000 Bht
69
50,000 Bht and above
135
Marital status
Single
263
Married
167
Family member
1-2 Persons
75
3-5 Persons
271
5 Persons and above
84
Resident owner
Owner
323
Rent
107
Buying frequently of prepared food (per week)
Less than 3 times
189
3-4 times
127
5-6 times
58
6 times and above
56

Percent
34.0
18.6
16.0
31.4
61.0
39.0
17.4
63.0
19.5
75.1
24.9
44.0
29.5
13.5
13.0

ในด้ านของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารสาเร็ จรู ปและการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ในการบรรจุอาหาร พบว่า
ผู้ บ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ดัง Table 2 มี ค่ า ใช้ จ่ า ยโดยเฉลี่ ย ในการซื อ้ อาหารส าเร็ จ รู ป เพื่ อ
รั บ ประทานอาหาร เท่ า กับ 2,927 บาทต่ อ เดื อ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ บ รรจุ อ าหารส าเร็ จ รู ป เมื่ อ ซื อ้ ส่ ว นใหญ่ คื อ
ถุงพลาสติก ร้ อยละ 53.3 รองลงมาคือ กล่องพลาสติก ร้ อยละ 25.3 แต่หากเลือกได้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการใช้
บรรจุภัณฑ์ บรรจุอาหารสาเร็ จรู ปเมื่อซื ้อส่วนใหญ่ คือ กล่องพลาสติก ร้ อยละ 40.5 รองลงมาคือ กล่องกระดาษ
ร้ อยละ 27 และ ถุงพลาสติก ร้ อยละ 26.7 ตามลาดับ โดยเหตุผลที่ต้องการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าวเนื่องจากความ
สะดวก ร้ อยละ 58.6 รองลงมาคือเพื่อความปลอดภัยของอาหาร ร้ อยละ 40.2
เมื่อให้ ข้อมูลผู้บริ โภคเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์ ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ ถึงลักษณะ คุณประโยชน์ตา่ งๆ และ
ความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม พบว่าผู้บริ โภคส่วนใหญ่ร้อยละ 94.4 มีความสนใจในบรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ นอกจากนี ้เมื่อให้ ข้อมูลด้ านราคาว่าหากต้ องจ่ายเงิ นเพิ่มเพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ใน
ราคาระหว่าง 3-5 บาท พบว่า ร้ อยละ 76.2 ยินดีจา่ ยเพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ ในขณะที่ร้อยละ
23.7 ไม่ยินดีจา่ ยเงินเพิ่มเพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ดัง Table 2 และเมื่อถามเหตุผลของผู้ที่ไม่
ยินดีจา่ ยจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าราคาสูงไป ร้ อย
ละ 93
จากการสารวจทัศนคติต่อ การใช้ บรรจุภัณฑ์ ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ตลอดจนความคิดเห็นในด้ า น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมของบรรจุภัณฑ์อื่นๆ พบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ูบริ โภคมีทศั นคติที่ดีตอ่ บรรจุภณ
ั ฑ์ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพ ดัง Table 2 โดยมีคะแนนด้ านทัศนคติ ระหว่าง 5-10 คะแนน ร้ อยละ 42.3 และมากกว่า 10 คะแนน
ร้ อยละ 40.7 อยูใ่ นระดับปานกลางถึงค่อนข้ างมาก สาหรับคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับผล
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ส่วนใหญ่ผ้ ตู อบร้ อยละ 58.8 มีคะแนนระหว่าง 25-
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32 อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อถามถึงความรู้ที่เกี่ยวกับการลดผลกระทบจากการใช้ โฟมหรื อพลาสติก พบว่า
ผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง หรื อมีคะแนนระหว่าง 5-10 คะแนน ร้ อยละ 60
Table 2 Selected consumer’s behavior of the study sample (size = 430)
Description
Count
Average expense for prepared food per month
2,933 Bht
Min = 40 and Max = 30,000
Most frequently use of packaging
Plastic container
109
Foam container
71
Plastic bag
229
Paper container
21
Preferred packaging
Plastic container
174
Foam container
25
Plastic bag
115
Paper container
116
Reason for preferred packaging
Convenience
252
Food safety
173
Price
5
Attitude scores for biodegradable packaging use
Positive (>10)
175
Moderate (5-10)
182
Negative (<5)
73

Percent

25.3
16.5
53.3
4.9
40.5
5.8
26.7
27.0
58.6
40.2
1.2
40.7
42.3
17.0

Description
Count
Percent
Biodegradable packaging use
Interest
406
94.4
No interest
24
5.6
Willingness to pay additional 3-5 Bht for Biodegradable
packaging use
Willing to pay
328
76.2
Not willing to pay
102
23.7
Reason for not willing to pay (size = 102)
High Price
95
93.1
No impact for environment
4
3.8
No impact for health
3
2.9
Environmental concern scores for biodegradable packaging
123
28.6
use High (>32)
Moderate (25-32)
253
58.8
Low (<25)
54
12.6
Knowledge scores for biodegradable packaging use
High (>10)
111
25.8
Moderate (5-10)
258
60.0
Low (<5)
61
14.2

ผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการที่ผ้ บู ริ โภคยินดีจา่ ยเพิ่ม 3-5 บาท เพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ ทาการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกส์ ด้ วยวิธีการ Maximum likelihood ของค่าสัมประสิ ทธิ์ ในตัว
แปรต่างๆ แสดงผลดัง Table 3 พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร GEN และ ENV_CONCERN มีนยั สาคัญทาง
สถิติด้วยระดับความเชื่อมันที่ร้อยละ 99 ขึ ้นไป ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร INTEREST มีนยั สาคัญทางสถิติด้วย
ระดับความเชื่อมันที่ร้อยละ 95 ขึน้ ไป จากการทดสอบค่า Likelihood ratio test มีคา่ 413.42 มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ร ะดับความเชื่อ มั่นมากกว่า ร้ อ ยละ 99 ขึน้ ไป ณ Degree of freedom เท่ากับ 15 (ค่า chi-square
เท่ากับ 57.71) แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ อย่างมาก ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และจากค่าแสดง
ประสิทธิ ภาพในการทานายผลของสมการพบว่ามีความแม่นยาที่ร้อยละ 78.4 อยูใ่ นระดับที่มาก
การคานวณหาค่า Marginal effect หรื อผลกระทบส่วนเพิ่มนัน้ แสดงถึงแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงต่อ
การที่ผ้ บู ริ โภคยินดีจา่ ยเพิ่ม 3-5 บาท เพื่อใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตัว
แปรอิสระ 1 หน่วย ดัง Table 3 พบว่า ผู้บริ โภคที่เป็ นเพศชาย (GEN) มีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.2 ที่จะยินดี
จ่ายเพิ่ม 3-5 บาท เพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ ผู้บริ โภคที่ให้ ความสนใจกับบรรจุภัณฑ์ ที่ย่อย
สลายได้ ทางชีวภาพเมื่ อได้ รับทราบข้ อมูล (INTEREST) มี แนวโน้ มเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ13 ที่จะยินดี จ่า ยเพิ่ม และ
ผู้บริ โภคที่มีคะแนนความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น (ENV_CONCERN) มีแนวโน้ มที่จะยินดีจา่ ยเพิ่มขึ ้น ร้ อย
ละ 1.8 ต่อคะแนนที่เพิ่ม 1 คะแนน

333

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 3 Parameter estimates and marginal effects from binary logit model
Explanatory Variable
Estimate (Standard error)
Wald
Mean
Marginal effects
Constant***
-4.979
(1.038)
22.995
1.000
-0.672
Statistics
GEN***
0.756
(0.258)
8.603
0.669
0.102
AGE
0.008
(0.014)
0.290
37.053
0.001
EDU
-0.162
(0.359)
0.203
0.639
-0.022
STATUS
-0.507
(0.338)
2.251
0.351
-0.068
INCOME
0.555
(0.391)
2.019
0.476
0.075
OCCUPATION
-0.073
(0.298)
0.060
0.560
-0.010
FAM_MEM
0.517
(0.339)
2.322
0.825
0.070
HOME_OWN
0.098
(0.300)
0.107
0.751
0.013
BUY_WEEK
-0.244
(0.302)
0.651
0.265
-0.033
PAY_WEEK
0.000
(0.000)
0.003
2,927.602
0.000
PREPARE
0.115
(0.252)
0.207
0.479
0.015
REUSE
0.137
(0.255)
0.290
0.5953
0.018
INTEREST**
0.965
(0.490)
3.878
0.944
0.130
ENV_CONCERN***
0.136
(0.046)
8.599
29.481
0.018
ENV_KNOW
0.016
(0.096)
0.029
7.341
0.002
Likelihood ratio test = 413.42
Prediction success
McFadden R2 = 0.189
%Correct = 78.4
Number of observation = 430
%Incorrect = 21.6
Number of consumer’s willingness to pay for biodegradable packaging use = 328
Note: ***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively.
a
A marginal effect indicates the change in predicted probability of consumer’s willingness to pay 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.

เมื่อพิจารณาผลการศึกษาจากตารางที่ 3 กล่าวได้ ว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิ งมีความน่าจะเป็ นที่จะยินดี
จ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพมากกว่าเพศชายร้ อยละ 10.2 อาจเนื่องมากจากเพศ
หญิ ง มีความใส่ใจในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยกับตนเองและครอบครัวมากกว่า ประกอบกับจานวน
ครัง้ ที่ซื ้ออาหารสาเร็ จรูปรับประทานต่ากว่าเพศชาย และกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ ภายหลังได้ รับ
ทราบข้ อมูลถึงคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพว่ามีข้อดีและมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมี ความน่าจะเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 13 ที่จะยินดีจ่ายเพิ่มขึ น้ เพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทาง
ชีวภาพ แสดงให้ เห็น ว่าการให้ ข้อ มูลส่ งผลถึงการตัดสิ นใจของกลุ่มตัวอย่าง หากร้ านค้ า ผู้ประกอบการ หรื อ
ภาครัฐให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อ ยสลายได้ ทางชีวภาพที่มีผลต่อ สุขภาพและสิ่ งแวดล้ อม และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีคะแนนความตระหนักต่อสิ่งแวดล้ อมระดับมาก มีความน่าจะเป็ นเพิ่มขึน้ ในการยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อ
ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.8 ต่อคะแนนที่เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ปั จจัยที่เป็ นส่วนเสริ ม
เหล่ า นี ส้ ามารถเพิ่ม ขึ น้ ได้ จาก ข้ อ มูล ข่ า วสาร การประชาสัม พันธ์ การรณรงค์ เพื่อ ให้ ผ้ ู บริ โภคตระหนักถึ ง
ผลกระทบของการใช้ บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกและโฟม และเข้ าใจถึงคุณประโยชน์และข้ อดีของการใช้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ปั จจัยด้ านเพศ ส่งผลต่อความน่าจะเป็ นเพิ่มขึ ้นในการยินดีจา่ ยเงินเพิ่มเพื่อ
ใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ยอ่ ยสลายได้ ทางชีวภาพ หรื อแสดงให้ เห็นว่ากลุ่มเพศหญิ ง ที่ส่วนใหญ่มกั เป็ นผู้เลือกซื ้ออาหาร
สาเร็ จรู ปเป็ นประจามีความน่าจะเป็ นที่จะยินดีจ่ายมากกว่าเพศชาย และพบว่าเมื่อได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้
บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ จะมีความยินดีจ่ายเพิ่มขึน้ เพื่อใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพ
แสดงให้ เห็นว่า การได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อเนื่องถึงความสนใจใช้ และความยิ นดี
จ่ายเงิ นเพิ่มขึ น้ เพื่อใช้ บรรจุภัณ ฑ์ ตลอดจนทัศนคติ ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นปั จจัย ที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริ โภคในการเลื อกใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ย่อยสลายได้ ทางชีวภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ หากผู้เกี่ยวข้ อง หรื อ
ภาครั ฐ ส่ ง เสริ ม หรื อ สนับ สนุ น ให้ ผ้ ู บริ โภคเลื อ กใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ย่ อ ยสลายได้ ท างชี ว ภาพเพิ่ ม ขึ น้ ควรให้
ความสาคัญกับการให้ ข้อมูลข่าวสาร การสร้ างความตระหนักและผลกระทบของการใช้ บรรจุภัณฑ์ ต่างๆ ต่อ
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้ที่เลือกซื ้ออาหารสาเร็ จรู ปเป็ นประจา และกลุ่มผู้หญิงที่เป็ นแม่บ้าน หรื อ
เป็ นผู้ตดั สิ นใจในการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลื อกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ เพิ่มมากขึน้ ตลอดจน
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมการแปรรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์ชีวภาพที่ยอ่ ยสลายได้ ที่มาจาก
วัตถุดิบจากพืชเศรษฐกิจของประเทศ
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การศึกษาลักษณะและตลาดบุหรี่ไฟฟ้า: กรณีประเทศไทย
A Study of the E-Cigarette Market and Its Characteristics: Thailand Case
อุ่นกัง แซ่ ลมิ ้ 1*
Aunkung Saelim1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาในส่วนของอุปทานของตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทย เป็ นการศึกษาลักษณะตลาด
และมูลค่าของบุหรี่ ไฟฟ้ารวมทังอุ
้ ปกรณ์ ที่ใช้ ร่วมกับบุหรี่ ไฟฟ้า ใช้ วิธีสมั ภาษณ์ เชิงลึกแบบเจาะจง (Selective
sampling) กับผู้ค้ารายใหญ่ 11 รายที่ยอมเปิ ดเผยข้ อมูล คลอบคลุมเฉพาะผลิ ตภัณฑ์มือหนึง่ ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้า
ของไทยเป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยก่อนปี 2557 มีลักษณะผู้ ใช้ ผันตนเองมาเป็ นผู้ขาย แยกพืน้ ที่ขาย
ชัดเจนแต่ไม่เป็ นทางการ หลังปี 2557 อุปสงค์เติบโตมากทาให้ ระบบขายกลายเป็ นผู้ขายแบบใช้ คาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า
หรื อจ่ายเงินก่อนส่งมอบ ผู้ใช้ มีมากกว่าแสนราย ช่วงตรุ ษจีนและการมีข่าวเชิงลบบุหรี่ ไฟฟ้าส่งผลต่อมูลค่าตลาด
มูลค่ารวมของตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าไทยหากประเมินแบบอนุรักษ์ นิยมเท่ากับ 1,920 - 2,160 ล้ านบาทต่อปี แต่หาก
ประเมินแบบไม่อนุรักษ์ นิยม มีมลู ค่า 2,880 - 3,240 บาทต่อปี มีอตั ราเติบโตเฉลี่ ยร้ อยละ 100 ต่อปี มูลค่าตลาด
รวมอาจสูงถึง 5,760 - 6,480 บาทต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 3.78 - 4.25 ของมูลค่าตลาดยาสูบไทย ข้ อเสนอแนะควร
เปลี่ยนบุหรี่ ไฟฟ้าให้ เป็ นสิ่ งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ถกู ควบคุมด้ วยกฎหมายเดียวกับยาสูบ ส่งเสริ มการวิจยั เพื่อใช้ ใน
การดาเนินนโยบายบุหรี่ ไฟฟ้า

ABSTRACT
This research is focused on supply-side of Thailand E-cig market including the accessaries which
cover the market characteristics and estimation its market value. The in-depth interview with the selective
sampling method has been applied to 11 merchants with high sale-volume. The E-cig market of Thailand is
classified as the monopolistic market structure. Before 2014, merchants have originated from the E-cig user
until they started as vendor to set up unofficial sale system. After the late 2014, demand has grown rapidly
resulting to new merchants who have relied on the pre-order basis. The market value has been fluctuated by
the Chinese new year and appearances of negative news on the E-cig. Market value is worth byTHB 1,920 2,160 mil and THB 2,880 - 3,240 mil by conservative and non-conservative estimations, respectively. With 100
percent growth rate annually, the market value is worth possibly by THB 2,880 - 3,240 mil, which is 3.78 - 4.25
percent of total tobacco market. The E-cig product should be legal and promote research works for policy
implementations.
Keyword: e-cigarette, e-cigarette market value, Thailand case
*Corresponding author; e-mail address: aunkung@yahoo.com
1
1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900
337

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คานา
ในหลายประเทศที่มิได้ กาหนดให้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมายแต่ต้องอยูภ่ ายใต้ การควบคุมจากภาครัฐ
อีกทังสนั
้ บสนุนการวิจยั เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าในหลายแง่มุม หนึ่งในนันคื
้ อการศึกษาด้ านอุปทานตลาด เพื่อให้ เห็น
ลักษณะโครงสร้ างของตลาด สามารถคาดกาณ์แนวโน้ มตลาดได้ แม้ วา่ ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทยเกิดขึ ้นมา
นานมากกว่า 7 ปี ที่ผ่านมาและมีแนวโน้ มที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว ในช่วงปี 2558 เป็ นต้ นมา โดยมีอตั ราการเติบโต
เฉลี่ ยร้ อยละ 100 ต่อปี (ข้ อมูลจากผู้ค้าที่สมั ภาษณ์ ) ประเทศไทยนับแต่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2557 กาหนดให้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมาย ความผิดครอบคลุมถึงซื ้อการขาย การครอบครอง การใช้ ในที่
สาธารณะ อี กทัง้ บทลงโทษมี ค วามรุ นแรงมาก ทาให้ การเข้ าถึง ข้ อมูล ข้ อ เท็ จจริ ง ในแง่ ต่า งๆเป็ นไปอย่า ง
ยากลาบาก รวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับลักษณะและโครงสร้ างตลาดบุหรี่ ไฟฟ้า การได้ มาซึง่ ข้ อมูลและข้ อเท็จจริ ง
จึงมีความจาเป็ นเพื่อที่จะได้ แนวทางการกากับดูแลบุหรี่ ไฟฟ้าให้ เหมาะสมกับประเทศไทย จึงเป็ นที่มาของการ
ศึกษาวิจยั ในครั ง้ นี ้ โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะตลาดและมูลค่าของบุหรี่ ไฟฟ้ารวมทังอุ
้ ปกรณ์ ที่ใ ช้
ร่วมกับบุหรี่ ไฟฟ้า

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ขายรายเดิม รายใหม่รวมทัง้
สิ ้น 11 รายที่อยูใ่ นวงการตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าที่ยินดีให้ ข้อมูลเพื่อการวิจยั โดยเริ่ มนัดสัมภาษณ์ตงแต่
ั ้ เดือนเมษายนถึง
เดือนมิถุนายน 2560 จากนันจึ
้ งนามาประมวลผลในภาพรวมเพื่ออธิ บายลักษณะตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าและประเมิน
มูลค่าตลาดที่เกิดขึ ้น สาหรับประเด็นการสัมภาษณ์ประกอบด้ วยพัฒนาการและความเป็ นมา ลักษณะสาคัญของ
ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทย ภาวะการแข่งขัน จานวนผู้ขายรายใหญ่ๆ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ที่ได้ รับความนิยม การตัง้
ราคา ช่องทางการขาย ช่องทางการนาสินค้ ามาจาหน่าย ยอดขายเฉลี่ย เป็ นต้ น สาหรับการประเมินมูลค่าตลาด
บุหรี่ ไฟฟ้าจากัดเฉพาะอุปกรณ์ บหุ รี่ ไฟฟ้าของใหม่ รวมไปถึง อุปกรณ์ เสริ ม (Accessories) เช่น น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า
เป็ นต้ น แต่มิได้ ประเมินมูลค่าตลาดสินค้ ามือสองของอุปกรณ์บหุ รี่ ไฟฟ้าแต่อย่างใด

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ประเด็นแรก ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทยในยุคเริ่ มต้ นเมื่อประมาณ 7 ปี ที่ผ่านมา เริ่ มจากที่ผ้ สู ูบบุหรี่ บาง
คนได้ เห็นอุปกรณ์บหุ รี่ ไฟฟ้าในต่างประเทศ มีผ้ ใู ช้ เป็ นคนต่างชาติ นัน่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่สนใจอยากทดลองใช้ จึงเริ่ม
สัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเพื่อทดลองใช้ ด้วยตนเองก่อน จนมีการบอกต่อกันในกลุ่มเพื่อนสนิท หลังที่ได้ ใช้ ไประยะ
หนึง่ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อด้ อยเมื่อเทียบกับการสูบบุหรี่ ทวั่ ไป จนกระทัง่ ค่อยๆเริ่ มเป็ นที่นิยมในบรรดาผู้สูบบุหรี่ มากขึ ้น
จากนันกลุ
้ ่มผู้ใช้ บหุ รี่ ไฟฟ้าในยุคแรกจึงค่อยๆผันตนเองเริ่ มมาเป็ นผู้ขายให้ แก่ผ้ สู นใจซื ้อเพื่อทดลองใช้ ในช่วงแรก
มีจานวนผู้ที่เริ่ มผันตนเองมาเป็ นผู้ขายจานวนไม่มากนัก
ประเด็นที่สอง ประเภทผู้ขายบุหรี่ ไฟฟ้าในยุคเริ่ มต้ น จาแนกออกเป็ น 3 ประเภท คือ (1) ผู้ขายบุหรี่
ไฟฟ้าที่เป็ นเพียงนายทุนเท่านัน้ มีประมาณร้ อยละ 20 ของจานวนผู้ขายในตลาด (2) ผู้ขายบุหรี่ ไฟฟ้าที่เป็ นทัง้
นายทุนและทาธุรกิจด้ วยตนเอง มีประมาณร้ อยละ 40 ของทังหมด
้
ซึง่ ผู้ขายกลุ่มนี ้ถือได้ วา่ เป็ นผู้ขายรายใหญ่ใน
ตลาด (3) ผู้ขายบุหรี่ ไฟฟ้าที่ไม่มีเงิ นทุนของตนเองแต่สร้ างยอดขายและกาไรได้ โดยกลุ่มสามมีจานวนมากที่สุด
ในตลาด และมีแนวโน้ มผู้ขายประเภทนี ้เพิ่มมากขึ ้นเพราะความเสี่ยงน้ อยอีกทังไม่
้ ต้องเก็บสินค้ าไว้ กบั ตนเอง
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ประเด็นที่ส าม ผู้ข ายยัง สามารถจาแนกออกเป็ นผู้ ขายส่ งและผู้ข ายปลี ก โดยหากเป็ นผู้ ขายส่ ง มี
ลักษณะสาคัญๆ ดังนี ้ เป็ นผู้ที่คว่า หวอดในวงการบุหรี่ ไฟฟ้ามายาวนานไม่ต่า กว่า 7 ปี มีหน้ าร้ านค้ าเป็ นของ
ตนเองอยูใ่ นโลกสังคมโซเชี่ยล มีความน่าเชื่อถือสูงจากลูกค้ า มีการแยกพื ้นที่ขายกันอย่างชัดเจน (แต่มิได้ เป็ น
ทางการ) เป็ นระบบการค้ าที่ไม่ทบั ซ้ อนพื ้นที่กนั มีการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย (Network) ไม่เน้ นการขายแบบปลี ก
เน้ นปริ มาณขาย (Volume) ต่อครัง้ ในระดับสูงแม้ กาไรต่อหน่วยไม่มากก็ตาม สาหรับผู้ขายปลีก มักเป็ นผู้ใช้ บหุ รี่
ไฟฟ้าเป็ นการทัว่ ไปที่หนั มาขาย ส่วนมากขายน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้ามากที่สุดในสังคมออนไลน์ ไม่เน้ นปริ มาณขายมาก
เหมือนกับผู้ขายส่ง เน้ นได้ กาไรต่อหน่วย มีความเสี่ยงการแบกรับสต๊ อคของสิ นค้ าที่รับมาขายซึ่งอาจจะตกรุ่นได้
เร็ ว
ประเด็นที่ส่ ี ลักษณะตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงก่อนปี พ.ศ.
2557 โครงสร้ างตลาดบุหรี่ ไฟฟ้ามีผ้ ขู ายที่เป็ นผู้ขายส่งเพียงอย่างเดียว เป็ นผู้ขายปลีกเพียงอย่างเดียวและเป็ นทัง้
ผู้ขายส่งและขายปลี กไปด้ วย ทังหมดต่
้
างแข่งขันภายใต้ กฎเกณฑ์ ที่มีการตกลงกัน อย่างไม่เป็ นทางการ มีการ
ควบคุมราคาขายซึ่งกันและกัน มีการแบ่งสายผลิ ตภัณฑ์ (Product line) กันอย่างชัดเจนทาให้ ผลิ ตภัณฑ์ ที่ขาย
ของผู้ขายแต่ละรายอาจไม่ทบั ซ้ อนกันเป็ นการเพิ่มอานาจผูกขาดให้ แต่ละรายในแต่ละพื ้นที่ มิให้ เกิดการทับซ้ อน
ในฐานลูกค้ า การเข้ าและออกจากตลาดของผู้ขายเป็ นไปอย่างเสรี ผู้ขายรายใหญ่ในตลาดเป็ นผู้ขายที่ขายมา
ตังแต่
้ เริ่ มแรกของตลาดคือตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2553 เป็ นต้ นมา ส่วนทางด้ านผู้ใช้ (Demand) จากัดอยูเ่ ฉพาะผู้ที่สนใจ
อยากลองใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเท่านันซึ
้ ่งมีจานวนประมาณหลักพัน (จากการสัมภาษณ์ ) ลักษณะโครงสร้ างตลาดบุหรี่
ไฟฟ้าของไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ.2557 เป็ นตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด (Monopolistic competition market) ช่วงที่
สอง หลังเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 ที่มีการกาหนดให้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมาย เริ่ มมีผ้ ขู ายรายใหม่ๆในตลาด
มากขึน้ เกิดช่องทางการขายใหม่ๆ ซึ่งต่างไปจากเดิม ผู้ขายรายเดิมต้ องเผชิญกับการแข่งขันมากขึ ้น ผู้ขายราย
ใหม่ที่เน้ นทากาไรรวดเร็ ว ไม่ต้องมีเงิ นทุนด้ วยการเปิ ดรับคาสั่งซื ้อล่วงหน้ า (Pre-order) จากลูกค้ า เมื่อโอนเงิ น
ครบตามรอบคาสัง่ ซื ้อแล้ ว จึงค่อยติดต่อสัง่ สินค้ าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตซึง่ จะมีผ้ แู ทนขาย (Trader) ติดต่อกับ
ผู้ขาย วิธีการนี ้ทากาไรได้ มากและรวดเร็ ว ทาให้ ระบบการขายแบบเดิมที่เคยเป็ นมาเริ่ มค่อยๆหายไป ผู้ขายราย
เดิมที่ปรับตัวได้ ก็ยงั สามารถอยูร่ อดแต่รายใดที่ปรับตัวไม่ได้ ก็จาต้ องออกจากตลาดไปในที่สุด จานวนผู้ขายและ
จานวนผู้ซื ้อในตลาดเพิ่มขึ ้นอย่างมากในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้ขายแต่ละรายมีอิสระในการขายสินค้ า ข้ ามพื ้นที่ขาย
ได้ แย่งลูกค้ ากันได้ สินค้ าทดแทนกันได้ ผู้ขายเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ ้นแต่ยงั คงมีอานาจตลาดของแต่ละราย
ส่วนในด้ านผู้ใช้ (Demand) มีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด ซึง่ นับถึงปั จจุบนั ในปี พ.ศ.2560 มีผ้ ใู ช้ บุหรี่ ไฟฟ้า
มากกว่าแสนราย ส่วนสารสนเทศทังในส่
้ วนของผู้ขายและผู้ซื ้อมีลกั ษณะไม่สมมาตร (Asymetric information)
ดังนัน้ โครงสร้ างตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทยหลัง ปี พ.ศ.2557 เป็ นต้ นมาจนถึง ปั จจุบั น เป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง
ผูกขาด (Monopolistic competition market) แต่อานาจตลาดของผู้ขายแต่ละรายลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี
พ.ศ.2557
ประเด็นที่ห้า ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทย ประกอบด้ วย (1) ปั จจัยฤดูกาล ทุก
ปี ยอดขายปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 20 จากระดับปกติในช่วงเดือนที่มีเทศกาลตรุ ษจีน เนื่องจากโรงงานผลิต
และผู้แทนขายในจีนหยุดทาการประมาณ 1 สัปดาห์ ทาให้ ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทยซบเซาลงในช่วงดังกล่าว (2)
กระแสข่าวเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า กล่าวคือ ยิ่งมีกระแสข่าวเชิงลบเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ามากเท่าใด ยอดขายบุหรี่ ไฟฟ้า
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กลับยิ่งเพิ่มมากเท่านัน้ ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าอยากพิสูจน์ให้ เห็นจริ งว่ามีผลเสี ย หรื ออันตรายจ่างๆ
ตามที่มีการให้ ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลหรื อไม่ ยอดขายบุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อนนับ
จากปลายปี พ.ศ.2557
ประเด็นที่หก ประเภทผลิตภัณฑ์ ที่สร้ างผลกระทบต่อตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทยมี 3 อย่าง คือ กระทบ
ปริ มาณที่ขายได้ (Volume) กระทบมูลค่าตลาด (Value) และกระทบต่อกาไรต่อหน่วย (Profit margin) อันเป็ นผล
มาจากผลิตภัณฑ์บหุ รี่ ไฟฟ้า 4 กลุ่มหลัก คือ 1. ตัวจ่ายไฟหรื อเรี ยกว่า Box 2. อะตอม 3. น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า และ 4.
อุปกรณ์เสริ มอื่นๆ (Accessories) สรุ ปได้ วา่ หากใช้ ผลที่เกิดต่อปริ มาณขาย พบว่าน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า เป้นสินค้ าที่มี
ยอดขายสูงสุด หากใช้ ผลกระทบต่อมูลค่าของผลิตภัณฑ์ พบว่าตัวจ่ายไฟหรื อที่เรี ยกกันว่า Box สร้ างมูลค่าตลาด
ได้ มากสุด หากใช้ ผลกระทบที่มีตอ่ กาไรต่อหน่วย พบว่า ตัวจ่ายไฟหรื อที่เรี ยกกันว่า Box สร้ างกาไรต่อหน่วยให้ แก่
ผู้ขายได้ มากสุด
ประเด็นที่เจ็ด จาแนกผู้ใช้ น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าออกเป็ น 2 ประเภท คือ ผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าที่มีลกั ษณะอนุรักษ์
นิยม (Conservative style) หมายความว่า ชอบกลิ่ นของน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าเพียง 1-2 กลิ่ นเท่านัน้ ไม่ชอบเปลี่ ยน
กลิ่ น และผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าที่มีลักษณะ Opened-mind style หมายความว่าไม่ยึดติดกับกลิ่ นหรื อความหอมของ
น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า ชอบลองกลิ่นน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าใหม่ๆ แปลกๆ ด้ วยเหตุผลหลักที่ว่าน ้ายาแต่ละยี่ห้อมีชนของกลิ
ั้
่น
แตกต่างกัน (Layer) อีกทังมี
้ ผลต่อการสร้ างควันหรื อไอน ้าที่พน่ ออกมา (Vapor) โดยกลุ่มที่ชอบลองกลิ่นใหม่จะ
ค่อยๆหันกลับมาเป็ นกลุ่มอนุรักษ์ นิยมหลังจากได้ ลองกลิ่นใหม่ๆไปประมาณ 1 ปี ส่วนระบบการขายน ้ายาบุหรี่
ไฟฟ้า มีการขายตัดยอดๆละ 100 ขวดขึ ้นไปซึง่ เป็ นในช่วงก่อนปี พ.ศ.2557 แต่ในปั จจุบนั มีการการแข่งขันกันสูง
ในบรรดาผู้ขายน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า การตัดยอดสินค้ าในการซื ้อส่งแต่ละครัง้ ยอดเพียง 10 ขวดขึ ้นไปก็ได้ ราคาส่งแล้ ว
สัดส่วนน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าที่ผ่านการนาเข้ าและที่ถกู ผลิตขึ ้นภายในประเทศปั จจุบนั อยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 70 ต่อ 30
ประเด็ นที่แ ปด การประมาณมูลค่า ตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทยพิจารณาจาก (1) ยอดขายจากสอง
ประเภทผลิ ตภัณฑ์ คือ อุปกรณ์บุหรี่ ไฟฟ้าและน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าเท่านัน้ ส่วนอุปกรณ์ เสริ ม (Accessaries) ไม่ได้
นามาพิจารณาเนื่องจากมูลค่าขายมีน้อยมาก (2) พิจารณาจากผู้ขายรายเดิมในตลาดซึ่งมีอยู่ประมาณ 30-40
รายเนื่องจากมีหน้ าร้ านในเวปไซด์เป็ นหลัก โดยกว่าร้ อยละ 70 ของมูลค่าตลาดเป็ นยอดขายที่เกิดจากหน้ าร้ าน
ในเวปไซด์ (3) การประมาณการมิได้ รวมมูลค่าจากการขายปลี กที่มีลักษณะ Pre-order เพราะข้ อมูลมีลักษณะ
กระจัดกระจายและขาดหลักฐานยืนยันที่ชดั เจน จากการเปิ ดเผยข้ อมูล พบว่า ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนของอุปกรณ์
บุหรี่ ไฟฟ้าของผู้ขายแต่ละรายมีมลู ค่าประมาณ 2-3 ล้ านบาท ส่วนยอดขายน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าเฉลี่ ยต่อเดือนของ
ของผู้ขายแต่ละรายมีมลู ค่าประมาณ 2-3 ล้ านบาท โดยมีผ้ ขู ายส่งน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าประมาณ 50 รายในตลาด
ประเด็นที่เก้ า สาหรับผลการประเมินมูลค่าตลาดของอุปกรณ์บุหรี่ ไฟฟ้ามีรายละเอียดดังนี ้ หากเป็ น
การประเมินแบบ Conservative ตามสมมติฐานที่ 1ก ยอดขายต่อเดือนต่อรายประมาณ 2 ล้ านบาท จานวน
ผู้ขาย 30 - 40 ราย ยอดขายรวมประมาณ 60 - 80 ล้ านบาทต่อเดือน คิดเป็ นยอดขายรวมทุกรายประมาณ 720 960 ล้ านบาทต่อปี ส่วนมูลค่าตลาดของน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าหากประเมินแบบ Conservative ตามสมมติฐานที่ 1A
ยอดขายต่อเดือนต่อรายประมาณ 2 ล้ านบาท มีจานวนผู้ขายส่ง 50 ราย ยอดขายรวมทุกรายเท่ากับ 100 ล้ าน
บาทต่อเดือน คิดเป็ นยอดขายรวมทุกรายเท่ากับ 1,200 ล้ านบาทต่อปี ซึ่งมูลค่าตลาดรวมต่อปี เท่ากับ 1,920 2,160 ล้ านบาทต่อปี หากประเมิ นแบบ Non-conservative ตามสมมติฐานที่ 2ข ยอดขายต่อรายประมาณ 3
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ล้ านบาทต่อเดือน จานวนผู้ขาย 30 - 40 ราย ยอดขายรวมประมาณ 90 - 120 ล้ านบาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ น
ยอดขายรวมทุกรายเท่ากับ 1,080 - 1,440 ล้ านบาทต่อปี ส่วนมูลค่าตลาดของน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าหากประเมินแบบ
Non-conservative ตามสมมติฐานที่ 2B ยอดขายต่อรายประมาณ 3 ล้ านบาทต่อเดือน มีจานวนผู้ขายส่ง 50
ราย จึงมียอดขายรวมทุกรายเท่ากับ 150 ล้ านบาทต่อเดือน หรื อคิดเป็ นยอดขายรวมทุกรายเท่ากับ 1,800 ล้ าน
บาทต่อปี ซึง่ มูลค่าตลาดรวมต่อปี เท่ากับ 2,880 - 3,240 ล้ านบาทต่อปี นอกจากนี ้จากการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
อัตราการเติบโตของยอดขายซึง่ เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 100 ต่อปี นัน่ หมายความว่าในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาหากเป็ น
การประเมินแบบ Conservative มูลค่าตลาดรวมอาจเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น 3,840 - 4,320 ล้ านบาทต่อปี แต่หากเป็ น
การประเมินแบบ Non-conservative มูลค่าตลาดรวมอาจมีมลู ค่าสูงถึง 5,760 - 6,480 ล้ านบาทต่อปี อย่างไรก็
ตามการประเมินมูลค่าตลาดนี ้มิได้ พิจารณาถึงการขาดดุลการค้ าที่เพิ่มขึ ้นอันเกิดจากการนาเข้ าอุปกรณ์เหล่านี ้ที่
มีตอ่ ประเทศ ฉะนันหากน
้
ามูลค่าตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าเทียบกับ มูลค่าตลาดยาสูบและผลิ ตภัณฑ์ยาสูบของไทย เป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 2.52 - 2.83 (หากประเมินแบบ Conservative) แต่เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3.78 4.25 (หากประเมินแบบ Non-conservative) ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกับผลการประเมินมูลค่าตลาดของบุหรี่ ไฟฟ้า
ทัว่ โลกโดย Statistics Portals พบว่าในปี ค.ศ.2014 มูลค่าตลาดรวมของบุหรี่ ไฟฟ้าทังโลกมี
้
ค่าเท่ากับ 2,757
ล้ านดอลล่าร์ สรอ. สาหรับในปี ค.ศ. 2017 มีมลู ค่าสูงถึง 10,000 ล้ านดอลล่าร์ สรอ.หรื อเติบโตมากกว่า 3.6 เท่า
จากปี ค.ศ.2014 นอกจากนี ้แล้ ว จากการประเมินของ Businesswire ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2016 ที่ผ่านมา
เปิ ดเผยว่าอัตราการเติบโตของตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าทัว่ โลกโดยเฉลี่ยอาจเติบโตถึงร้ อยละ 24.33 ต่อปี ในช่วงตังแต่
้ ปี
ค.ศ.2016 - 2020 ซึ่งประเมินจากวิธี In-depth market analysis จาก Industry experts. เฉพาะในตลาดของ
สหรัฐอเมริ กา วารสาร INC ฉบับปี 2014 ได้ เปิ ดเผยมูลค่าตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของปี ค.ศ.2010 ซึง่ มีมลู ค่าเท่ากับ 416
ล้ านดอลลาร์ สรอ. จนกระทัง่ ถึงปี ค.ศ.2015 มูลค่าตลาดเพิ่มไปถึง 3,200 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั (1) การได้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ งที่ครอบคลุมและถูกต้ องมีส่วนสาคัญต่อการออก
นโยบายในการกากับดูแลบุหรี่ ไฟฟ้า หลายประเทศซึง่ รัฐบาลของประเทศเหล่านันส่
้ งเสริ มให้ มีการวิจยั มากขึน้
เพื่อประกอบการดาเนินนโยบายการควบคุม กากับดูแลบุหรี่ ไฟฟ้าให้ ถกู ต้ อง ซึง่ แตกต่างจากหน่วยงานรัฐของไทย
ที่พยายามกาหนดให้ บหุ รี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่ งผิดกฎหมาย ทาให้ ไม่สามารถรู้ข้อมูล ข้ อเท็จจริ งได้ เลย แม้ ว่า งานวิจยั นี ้
พยายามแสวงหาข้ อเท็จจริ งแต่ก็เป็ นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ฉะนันจึ
้ งควรปรับแก้ การกาหนดบุหรี่ไฟฟ้าให้ เป็ นสิ่งถูก
กฎหมายขึน้ มาเสียก่อน พร้ อมทังใช้
้ กลไกกฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบนั ที่ใช้ ควบคุมยาสูบและผลิ ตภัณฑ์ยาสูบมา
ควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้า ย่อมน่าจะเป็ นสิ่ ง ที่ภ าครั ฐควรพิจารณาเป็ นประการแรก (2) หลังจากที่เ ปลี่ ยนแปลงการ
กาหนดให้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่ งที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องควบคุมในมาตรฐานเดียวกันกับ ยาสูบและผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ
แล้ ว ภาครัฐควรส่งเสริ มการวิจยั ในมิติตา่ งๆเพื่อได้ องค์ความรู้มาประกอบการออกนโยบายกากับดูแลบุหรี่ ไฟฟ้า
ให้ สอดคล้ องกับพื ้นฐานข้ อเท็จจริ งให้ มากสุด หากยังกาหนดให้ เป็ นสิ่งผิดกฎหมายต่อไป นอกจากจะขาดความรู้
ข้ อเท็จจริ งในการดาเนินนโยบายแล้ ว ยัง เป็ นบ่อเกิดแห่งปั ญาทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพราะทุกอย่างลงใต้ ดินกันหมด
(Underground economy)
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สรุป
งานวิจยั นี ้ศึกษาในส่วนของอุปทานของตลาดบุหรี่ ไฟฟ้าของไทย เพื่อให้ เห็นลักษณะตลาดและมูลค่า
ของบุหรี่ ไฟฟ้ารวมทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ร่วมกับบุหรี่ ไฟฟ้า จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ขายบุหรี่ ไฟฟ้าทังรายเก่
้
า ราย
ใหม่จานวน 11 ราย โดยจาแนกตลาดออกเป็ น 2 ช่วง คือ ก่อนและหลังปลายปี พ.ศ.2557 ซึ่งทังสองช่
้
วงเวลา
ลักษณะตลาดเป็ นแบบตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด (Monopolistic competition) ซึง่ ผู้ขายที่ขายมานานส่วนมาก
เป็ นผู้ขายรายใหญ่ มีระบบการขายที่ตกลงร่วมกันแต่ไม่เป็ นทางการ แต่ปัจจุบนั มีผ้ ขู ายแบบเปิ ดคาสัง่ ซื ้อล่วงหน้ า
โดยให้ โอนเงินมาครบจึงทาการสัง่ ของมีจานวนมากขึ ้น ด้ านผู้ใช้ ในปั จจุบนั มีมากกว่าแสนราย ยอดขายของบุหรี่
ไฟฟ้าในไทยมักเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาลตรุ ษจีนและช่วงมีกระแสข่า วเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้า สาหรับมูลค่าตลาด
บุหรี่ ไฟฟ้าที่รวมน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วย หากประเมินแบบ Conservative มีมลู ค่าเท่ากับ 1,920 - 2,160 ล้ านบาท
ต่อปี แต่หากเป็ นการประเมินแบบ Non-conservative มีมลู ค่าเท่ากับ 2,880 - 3,240 ล้ านบาทต่อปี โดยที่ในช่วง
สามปี ที่ผ่านมาอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี ละร้ อยละ 100 จึงคาดว่ามูลค่าตลาดบุหรี่ ไฟฟ่ าในปั จจุบนั อาจสูงถึง 5,760
- 6,480 ล้ านบาทต่อปี เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 3.78 - 4.25 เมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดยาสูบและผลิตภัณ ฑ์
ยาสูบของไทย ส่วนในระดับโลกอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณร้ อยละ 24.33 ข้ อเสนอแนะการวิจยั คือ ควร
ยกเลิกบุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นสิ่งผิดกฎหมายแล้ วใช้ กฎหมายปั จจุบนั ที่มีอยูเ่ พื่อควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้า และภาครัฐต้ องส่งเสริม
การศึกษาวิจยั ในมิติตา่ งๆเพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ประกอบการออกนโยบายการกากับดูแลบุหรี่ ไฟฟ้าที่มีพื ้นฐานมา
จากข้ อเท็จจริ ง อีกทังยั
้ งแก้ ปัญหาการคอร์ รัปชัน่ หากยังกาหนดให้ บุหรี่ ไฟฟ้ายัง คงเป็ นสิ่ งผิ ดกฎหมายอยู่ใ น
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กระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการซือ้ เสือ้ ผ้าผ่ านช่ องทางออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Online Social Media Exposure Process and Clothing Buying Behavior Via Online In Bangkok
รวิสรา ทองรอด1* และชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ1
Rawisara Tongrod1* and Chuenjit Changchenkit1

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการซื ้อ
เสื ้อผ้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณที่ใช้ ในการวิจยั คือ ผู้ที่
มี ป ระสบการณ์ ใ นการซื อ้ เสื อ้ ผ้ าผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ และมี พ ฤติ ก รรมเปิ ดรั บสื่ อ สัง คมออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ไม่ต่ากว่า 6 เดือน จานวน 400 คน กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 5 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์คา่ ไคว์สแควร์ ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล เพศแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการ
เปิ ดรั บสื่ อ สัง คมออนไลน์ แตกต่า ง เพศชายมีกระบวนการเปิ ดรั บสื่ อ สัง คมออนไลน์มากกว่า เพศหญิ ง และ
สถานภาพ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์

ABSTRACT
This study aimed at studying the process of social media exposure and the behavior towards
purchasing clothes online in Bangkok Metropolitan area. The quantitative samples used in the research
consisted of 400 individuals who had at least 6 months experience on buying clothes online with social
media exposure behavior in Bangkok Metropolitan area. The qualitative samples were selected from 5
individuals. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Chi-Square at the
statistical significance level of 0.05. The results of hypothesis testing showed that personal factors,
different genders had an effect on the process of social media exposure since male had higher level of
social media exposure process than female. Also their status was related to the clothing purchase via
online channels.

Key words: Media Exposure, Social Media, Online Clothing Stores, Buying Behavior
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คานา
การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์จงึ มีผลกระทบต่อการเลื อกซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริ โภคใน
ปั จจุบนั ว่าผู้บริ โภคแต่ละคนเคยใช้ ปลายนิ ้วสัมผั สในการเลื อกซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์หรื อไม่ และสื่ อ
สังคมออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภคอย่างไร จากข้ อมูลสรุ ปสถิติสื่อสังคมออนไลน์หรื อโซเชียลมีเดีย
คนกรุ งเทพฯ เป็ นกลุ่มที่ใช้ Facebook เยอะสุดในไทยคือ 27 ล้ านคน ตามามาด้ วย ชลบุรี เชียงใหม่ และ
โคราช และ Messenger มีผ้ ูใช้ อยู่ที่ 724 ล้ านคน คนไทยเราใช้ เป็ นอันดับ 5 ของโลก คืออยู่ที่ 26 ล้ านคน และ
ตลอดปี พ.ศ.2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าคนไทยยังใช้ เฟซบุ๊ก ถึง 47 ล้ านคนแล้ ว แต่โตขึ ้นเพียงร้ อยละ
15 ขณะที่คนใช้ อินสตาแกรม 11 ล้ านคน โตขึ ้นถึงร้ อยละ 41 ไลน์ มีผ้ ู ใช้ 41 ล้ านคน ส่วนทวิตเตอร์ นันน่
้ าจับตา
มองมาก เพราะเติบโตมากที่สุดในทุก Social Media ในไทย โดยมีผ้ ใู ช้ ถงึ 9 ล้ านคน โตขึ ้นร้ อยละ 70
ข้ อมูลสถิติทางด้ านการซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของคนไทย พบว่ายอดใช้ จา่ ยออนไลน์ทงหมดของ
ั้
ผู้บริ โภคชาวไทยในปี 2559 ที่ผ่านมา อยูท่ ี่ 325,614 ล้ านบาท เติบโตขึ ้นร้ อยละ 19 จากปี พ.ศ. 2558 โดยคนไทยที่
ซื ้อสิ นค้ าผ่านออนไลน์ มีประมาณ 7.9 - 8 ล้ านคน ของประชากรไทยทัว่ ประเทศ ซึ่งค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อคน อยู่ที่
41,215 บาทต่อปี โดยในจานวนคนไทยที่ซื ้อผ่านออนไลน์ มี 2 ล้ านคน ที่ซื ้อขายออนไลน์ ข้ามประเทศ (CrossBorder Commerce) ค่าใช้ จา่ ยเฉลี่ยต่อคน 30,892 บาทต่อปี คิดเป็ นยอดใช้ จา่ ยรวมกว่า 60,000 ล้ านบาทต่อปี
ขณะที่ในปี พ.ศ. 2560 ประมาณการณ์ ว่าจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ ถึงร้ อยละ 16 จากปี ก่อน คิดเป็ นยอดใช้ จ่ายอยู่ที่
376,753 ล้ านบาทต่อปี พร้ อมทังคาดการณ์
้
วา่ ยอดการซื ้อขายข้ ามประเทศของคนไทย จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 84 นอกจากนี ้ คาดการณ์ วา่ ในปี พ.ศ. 2561 ยอดใช้ จา่ ยออนไลน์ของนักชอปคนไทย จะขยับขึน้ เป็ น 426,655
ล้ านบาท
ผู้วิจยั จึงสนใจเรื่ องการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ และเสื ้อผ้ าถือเป็ นสินค้ ายอดนิยมที่ชาวไทยนิยมซื ้อเป็ น
อันดับแรก ดังนันการศึ
้
กษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะทาการศึกษาถึงกระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรม
การซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษากระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษากระบวนการเปิ ดรับสื่ อสัง คมออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร จาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล
4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามปั จจัยส่วนบุคคล
5) เพื่อวิเคราะห์กระบวนการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์
ในเชิงลึก
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ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะของประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) เป็ นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ หลักด้ าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้ ว ย ขนาด ความหนาแน่น ทาเลที่ตงั ้ อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ และลักษณะอื่ น ๆ
(Armstrong and Kotler, 2007) หรื อเป็ นการแบ่งส่วนตลาดตามขนาด โครงสร้ าง และการกระจายของประชากร
การแบ่งส่วนตลาดตามปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ได้ แก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครัว
รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้ ในการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้ า โดยถือเกณฑ์จากความต้ องการ
ของลูกค้ า และพฤติกรรมการใช้ ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์ กบั ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) ในการศึกษากระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ า
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั จึงสนในที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ ตอ่ เดือน
การเลือกสรรข่าวสารของมนุษย์นนเป็
ั ้ นเรื่ องสาคัญในการอธิ บายพฤติกรรมการสื่อสารแยกรายบุคคลว่ามี
ความแตกต่างกันมากทางบุคคล รวมถึงจิตวิทยาการเปิ ดข้ อมูลข่าวสารโดยมีการเลื อกสรรกระบวนการเลื อกรับ
ข่ า วสารที่แ ตกต่ า งกัน ออกไปในแต่ ล ะบุ ค คล โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T., 1960) ได้ กล่ า วไว้ ว่ า
กระบวนการเลือกรับข่าวสารหรื อการเปิ ดรับข่าวสารมีด้วยกัน 4 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. การเลื อกเปิ ดรับ (Selective Exposure) เป็ นขัน้ ตอนแรกของมนุษย์ที่มีกระบวนการคิดหาช่องทางใน
การเปิ ดรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับสื่ อ ว่าจะรับข่าวสารหรื อเปิ ดรับสื่ อจากแหล่งไหน และการเลื อกเปิ ดรับสื่ อสังคม
ออนไลน์อาจมาจากเครื่ องมือต่างๆ อาทิเช่น เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ และไลน์ เป็ นต้ น
2. การเลื อกให้ ความสนใจ (Selective Attention) มนุษย์เป็ นผู้ที่เปิ ดรับข่าวสารจะเลื อกสนใจข่าวสาร
แหล่งเดียว โดยเลือกจากความคิดเห็นส่วนตัว ความสนใจส่วนตัว กับความรู้ความเข้ าใจหรื อทัศนคติเดิมที่มีอยู่
เพื่อไม่ให้ เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อความไม่สบายใจที่เกิดขึ ้น หรื อเรี ยกว่า “คอนเทนต์” เป็ นสารที่เกิดจาก
ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับสารในรู ปแบบต่าง ๆ อาทิ เช่น เนื ้อหาของการบรรยาย นิทาน บทสนทนา บทความ หนังสื อ
ตารา งานวิจยั ภาพยนตร์ คลิปวีดีโอ คลิปเสียง รายการวิทยุ รู ปภาพ อินโฟกราฟิ ก เพลง การรี วิวสินค้ า เป็ นต้ น
3. การเลื อกรั บรู้ แ ละตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) ในเมื่ อ มนุษ ย์ เปิ ดรั บ
ข้ อมูลข่าวสารแล้ ว มนุษย์จะเลื อกรับรู้และตีความหมายของข่าวสารให้ แตกต่างกันออกไปตามที่ตวั เองให้ ความ
สนใจ ความเชื่อส่วนตัว ประสบการณ์ส่วนตัว ทัศนคติ สภาวะทางร่างกาย แรงจูงใจ เป็ นต้ น หรื อตีความหมายจาก
คอนเทนต์ที่รับความสนใจ อาทิเช่น สนใจในรู ปภาพของสินค้ า และคิดว่าสินค้ าตัวนี ้ใช้ บริ โภคแล้ วตอบโจทย์ตาม
ความต้ องการ เป็ นต้ น
4. การเลื อกจดจา (Selective Retention) มนุษ ย์จะเลื อ กเปิ ดรับจดจาข่าวสารตรงต่อความสนใจของ
ตัวเอง ความต้ องการส่วนตัว ความเชื่อส่วนตัว ทัศนคติส่วนตัว และในบางครัง้ อาจลื มนาการเปิ ดรับข่ าวสารไป
ถ่ายทอดต่อในส่วนที่ตวั เองไม่ให้ ความสนใจ เป็ นต้ น
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคว่าเป็ นการค้ นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ ของผู้บริ โภค เพื่อ
ทราบถึงลักษณะความต้ องการและพฤติกรรมการซื ้อ และการใช้ ของผู้บริ โภค คาตอบที่ได้ จะช่วยให้ ผ้ ูขายสิ นค้ า
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สามารถกาหนด กลยุทธ์ ทางการตลาดได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค โดยคาถามที่ใช้ เพื่อ
ค้ นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริ โภค โมเดลที่เรี ยกว่า 7 O’s Model หรื อที่เรี ยกว่า โมเดล 6 W’s 1’H (Who, What,
Why, Whom, When, Where, How) เพื่อค้ นหาคาตอบ 7 ประการ หรื อ 7O’s (Occupants, Object, Objectives,
Organization, Occasions, Outlets และ Operation (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541)

กรอบแนวคิดในการศึกษา

Figure 1 Framework

สมมุติฐานการศึกษา
1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกั น มี ก ระบวนการเปิ ดรั บ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ข องผู้ บริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
2) ปั จจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อ มูลจากกลุ่มตัวอย่างเชิงปริ มาณที่ใช้ ในการวิจยั คื อ
ผู้บริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วง 6 เดือนที่
ผ่านมา จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ส่งลิงก์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพที่ใช้ ใน
การวิจยั คือ ผู้บริ โภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่เคยมีพฤติกรรมการซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จานวน 5 คน โดยการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลหลัก ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรใช้ การเลื อกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยทฤษฎี ความน่าจะเป็ น (Non-Probability
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sampling) โดยการเลื อ กตัว อย่า งแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยแบบสอบถามแบบ
ออกเป็ น 3 ส่วนดังนี ้ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ว นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ ส่วนที่ 2
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ 7O’s จานวน 6 ข้ อ และส่ วนที่ 3 ข้ อมูล เกี่ยวกับ
กระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 20 ข้ อ และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไคว์สแควร์ (Chi Square Test) t-test และ F-test (One-way ANOVA)
และกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บข้ อ มูล มี ค่า
สัมประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ าตามวิธีข องครอนบัคเท่ากับ 0.864 ซึ่ง หมายความว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่ อสูง เมื่ อ
ทดสอบค่าความตรงและค่าความน่าเชื่อถือผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน แสดงว่า เครื่ องมือสามารถให้ ผลการวัดที่
สม่าเสมอคงที่ ไม่วา่ จะใช้ วดั กี่ครัง้ ก็ตาม

ผลและวิจารณ์ ผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 74.8 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี ร้ อยละ 72.3 การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 87.3 สถานภาพโสด ร้ อยละ 63.5 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ร้ อยละ 97.3 มีรายได้ ต่อ
เดือน 10,001 – 15,000 บาท ร้ อยละ 44.5
พฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่ซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ประเภทเสื ้อผ้ าจากแฟชัน่ ใหม่ล่าสุด ร้ อยละ 66.50 มีวตั ถุประสงค์ในการซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ เพื่อซื ้อไปใช้ เ องมากที่สุด ร้ อ ยละ 96.25 การรี วิวสิ นค้ ามีส่ว นในการตัดสิ นใจซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 59.75 ซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงเงิ นเดือนออกมากที่สุด ร้ อยละ
69.75 ซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประเภทเฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด ร้ อยละ 89.00
และการค้ นหาข้ อมูลเสื อ้ ผ้ าผ่านสื่ อสังคมออนไลน์มีผลในการตัดสิ นใจซื ้อเสื อ้ ผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์มากที่สุด
ร้ อยละ 57.75 ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของชัญญาณัฏฐ์ พันธุ์ศรี (2558) พบว่า อิทธิ พลของดิจิทลั คอนเทนต์มาร์
เก็ตติ ้งผ่านเฟซบุ๊ก ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสิ นค้ าธนาคารทังในด้
้ านทัศนคติและด้ านพฤติกรรมต่อตราสินค้ า
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ ปณิ ชา นิติพรมงคล (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่า งของคนวัยทางานใน
กรุ งเทพมหานครให้ ความนิยมเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการเป็ นสมาชิกมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของวิภาวี จันทร์ แก้ ว (2559) ที่กล่าวว่า ลักษณะการมีปฏิสมั พันธ์ ตอ่ แฟนเพจที่มีส่วนร่วม
มากที่สุดคือ กดปุ่ มชื่นชอบเนื ้อหาที่นาเสนอ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ให้ ระดับความคิดเห็นกับกระบวนการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์โดยรวม
อยู่ใ นระดับเห็นด้ ว ยมาก มี ค่า เฉลี่ ย ( X ) เท่า กับ 4.06 เมื่ อ พิจารณารายด้ า นอยู่ใ นระดับเห็นด้ ว ยมากเรี ย ง
ตามลาดับดังนี ้ การเลือกให้ ความสนใจ และการเลือกจดจา อยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก มีคา่ เฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.07
การเลื อ กรับรู้ และตีความ มีค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่า กับ 4.05 และการเลื อกเปิ ดรับ มีค่า เฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 4.04 ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของชัญญาณัฏฐ์ พันธุ์ศรี (2558) พบว่า การรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับดิจิทลั คอนเทนต์มาร์
เก็ตติ ้งผ่านเฟซบุ๊ก ระดับการยอมรับนวัตกรรมด้ านสื่อสังคมออนไลน์ และความภักดีต่อตราสิ นค้ าธนาคารอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้ องกับการศึกษาของวิภาวี จันทร์ แก้ ว (2559) พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ ทัศนคติ และการ
ใช้ ประโยชน์ กรณีศกึ ษาเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทัศนคติที่มีตอ่ แฟนเพจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีทศั นคติด้านเนื ้อหาที่
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นาเสนอเป็ นสิ่ งที่มีคณ
ุ ค่าอยู่ในระดับมากที่สุด และมีการใช้ ประโยชน์จากแฟนเพจอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ปณิชา นิติพรมงคล (2558) พบว่า กลุ่มตัวอย่างของคนวัยทางานในกรุ งเทพมหานครให้ ความนิยม
เว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการเป็ นสมาชิกมากที่สุด
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศแตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการเปิ ดรับ
สื่อสังคมออนไลน์ แตกต่าง มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.010 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเลือกให้ ความสนใจ
(Selective Attention) ด้ านการเลือกรับรู้ และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และการ
เลือกจดจา (Selective Retention) แตกต่าง มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000, 0.003 และ 0.009 ตามลาดับ โดยเพศชาย
มีกระบวนการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศหญิ ง พิจารณาจากเพศชาย มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.37 เพศหญิง มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของศิวชั จันทนาสุภาภรณ์ (2554) พบว่า
ทัศนคติตอ่ การเปิ ดรับสื่อออนไลน์บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จาแนกตามเพศ มีความแตกต่างกัน สอดคล้ องกับ
การศึกษาของปณิชา นิติพรมงคล (2558) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ สถานภาพ มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรม
การซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้ านซื ้อ
สิ นค้ าเสื อ้ ผ้ าออนไลน์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทใด และด้ านขัน้ ตอนในการตั ดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าเสื อ้ ผ้ าผ่า น
ช่องทางออนไลน์มีอย่างไร แตกต่างกัน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.005, 0.035 และ 0.004 ตามลาดับ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับ
การศึกษาของกรรณิการ์ ภู่มณี (2559) พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอายุและด้ านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์แตกต่างกัน แต่ในส่วนพฤติกรรมของ
ผู้บริ โภคในการเลื อกซื ้อสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื ้อสินค้ าเสื อ้ ผ้ าแฟชัน่ ผ่านเฟ
ซบุ๊ก และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื ้อมากที่สุดคือ ตัวเอง มีสอดคล้ องกัน

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิ ดรับต่อสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ใน
เขตกรุ งเทพมหานครในเขตกรุ งเทพมหานคร ทาให้ ทราบว่าธุรกิจเกี่ยวกับแบรนด์ เสื อ้ ผ้ าหรื อผู้ที่ต้องการศึกษาได้ ร้ ู
ถึงการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร และสามารถนาข้ อ มูล ที่ได้ ไ ปวางแผนการตลาดหรื อ จัดแคมเปญทางการตลาด และให้
ผู้ประกอบการที่ขายเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ ทราบถึงการเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์และพฤติกรรมการใช้ สื่อ
สังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการซื ้อเสื ้อผ้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ธงชัย ศรี ว รรธนะ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พนธ์ ร่ ว ม และเจ้ า หน้ า ที่ ส าขาบริ หารธุ ร กิ จ คณะบริ หารธุ ร กิ จ
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ค่ าสหสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์ ของประเทศไทยและ
ประเทศกลุ่มอาเซียนที่ทาการศึกษา
Correlation between Thailand and Selected ASEAN Countries' Stock Price Index
สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 1*
Supanee Harnphattananusorn1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เลือกทาการศึกษา 3 ประเทศคือมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ การศึกษาใช้ ข้อมูล
รายวันตังแต่
้ ชว่ งปี ค.ศ. 2000 ถึงปี ค.ศ. 2016 วิธีการประมาณค่าแบบจาลองใช้ วิธี DCC GARCH(1,1) ซึ่งเป็ น
วิธีที่ให้ คา่ สหสัมพันธ์ ของข้ อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลา ผลการศึกษาหากอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ไทยเพิ่มขึน้ 1 เปอร์ เซ็นต์ จะทาให้ อตั ราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเพิ่มขึน้ 0.0368
เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้ ค่าสหสัมพันธ์ อย่างมีเงื่อนไขเชิงพลวัตรของตลาดหลักทรัพย์ของทุกประเทศที่ทาการศึกษา
มีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวก โดยความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีความสัมพันธ์ กบั ของ
ประเทศสิงคโปร์ มากที่สดุ ความสัมพันธ์ ของความผันผวนที่พบในครัง้ นี ้เป็ นอีกหนึง่ ผลการศึกษาที่แสดงให้ เห็นถึง
ความเชื่อมโยงกันของตลาดการเงินในภูมิภาคอาเซียน

ABSTRACT
The purpose of the research is to investigate the relationship between Thailand stock market
and the stock market of selected ASEAN countries, namely Malaysia, Indonesia and Singapore. The
estimation method is DCC GARCH (1,1) which allows for the conditional correlation structure to be
time–varying. The daily data between 2000–2016 are used for the estimation. The result finds that an
increase in the return of Thailand stock price index by 1% will lead Indonesian stock price return
index increase by 0.0368%. Additionally, the dynamic conditional correlation of all selected stock
market are positive and the highest value is the correlation between Thailand stock market and
Singapore stock market. These results confirm the relationship among ASEAN securities markets.

Key Words: DCC (GARCH), Stock Price Index, ASEAN
* Corresponding author; E-mail Address: hsupanee@gmail.com
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คานา
ตลาดการเงิน ( Financial market ) เป็ นแหล่งเงินทุนทังการระดมทุ
้
นของผู้ต้องการเงินทุนและการปล่อย
เงินทุนสาหรับผู้ที่มีส่วนเกินของเงินทุน และยังเป็ นแหล่งอานวยความสะดวกแก่ทงสองฝ่
ั้
ายให้ สามารถทาธุรกรรม
ได้ สะดวกขึ ้น ตลาดการเงินซึง่ มีตลาดเงินโดยสถาบันการเงินเป็ นสื่อกลางในการระดมเงินออมจากประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐบาล และมีตลาดทุนเป็ นอีกส่วนหนึง่ ในตลาดการเงินที่มีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยตลาดทุนจะทาหน้ าที่ระดมทุนและมีตราสารทางการเงินทีห่ ลากหลายตอบสนองความต้ องการของ
ทังผู
้ ้ ที่มีเงินออมและผู้ที่ต้องการใช้ เงินทุนได้ ดี
การเปิ ดเสรี ทางการเงิ น รวมถึง ภาคบริ การต่างๆ ทางการเงิ น การลงทุน การเคลื่ อ นย้ ายเงิ นทุน ก็ มี
แนวโน้ มที่จะเปิ ดเสรี มากขึ ้น ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ก็จะมีความเชื่อมโยงกันมาก
ขึ ้น โดย ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เป็ นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือของตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Market
Integration) ที่เกิดจากการตกลงร่วมกันของผู้นาอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครัง้ ที่
12 ว่าจะร่วมมือกันเร่งให้ มีการเคลื่ อนย้ ายเงินทุนระหว่างภูมิภาคมากขึ ้น และพัฒนาอาเซียนให้ เป็ นภูมิภาคที่มี
การเคลื่ อนย้ ายเงินทุนได้ อย่างเสรี จึงทาให้ เกิดความร่วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง ใน 6 ประเทศ คือ
ตลาดหลักทรัพย์กวั ลาลัมเปอร์ (Bursa Malaysia) ประเทศมาเลเซีย, ตลาดหลักทรัพย์จาการ์ ตา (IDX) ประเทศ
อินโดนีเซีย, ตลาดหลักทรั พย์ ฟิลิ ปปิ นส์ (PSE) ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ , ตลาดหลักทรัพย์ สิงคโปร์ (SGX) ประเทศ
สิงคโปร์ , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประเทศไทย, ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) และตลาด
หลักทรัพย์ฮานอย (STC) ประเทศเวียดนาม ซึ่งการร่ วมมือกันของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศจะท าให้
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียนมีบริ ษัทจดทะเบียน 3,778 บริ ษัท มูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาด (Market Capitalization)
2 ล้ านล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่งสูงเป็ นลาดับที่ 8 ของตลาดหลักทรัพย์ทวั่ โลก เมื่อประกอบกับการที่อาเซียนเป็ น
ภู มิ ภ าคที่มีก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จในระดับที่ ค่อ นข้ า งดี เ มื่ อ เทียบกับ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ (IMF ประมาณการว่ า
เศรษฐกิ จของอาเซียนมีศกั ยภาพที่จะเติบโตได้ เฉลี่ ย 5.5% ต่อปี ในปี 2013–2017 ในขณะที่ตลาดหลัก เช่น
สหภาพยุโรป ญี่ปนุ่ และสหรัฐฯ มีศกั ยภาพที่จะเติบโตได้ น้อยกว่า 3% ต่อปี ) และจานวนประชากรที่มากถึง 540
ล้ านคน จะช่วยให้ หลักทรัพย์ในอาเซียนเป็ นที่ยอมรับในสายตาของนักลงทุนโลกมากขึน้ รวมไปถึงช่วยลดต้ นทุน
ทังในแง่
้
ของการระดมทุน และการซื ้อขายหลักทรัพย์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ พื ้นฐาน ราคาหลักทรัพย์จะมีความสัมพันธ์ กบั อัตราแลกเปลี่ยน สามารถอธิ บายได้
จากแบบจาลอง 2 ลักษณะคือ แบบจาลองที่เป็ น Stock approach ตามแนวทางของ Branson and Henderson
(1985) และ Frankel (1983) และแบบจาลองที่เป็ น Flow approach ตามแนวทางของ Dornbuch และ Fisher
(1980) โดยการกาหนดอัตราแลกเปลี่ ยนที่เป็ น Flow approach แสดงให้ เห็นว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวก
ระหว่างตลาดแลกเปลี่ ยนเงิ นตราระหว่างประเทศ (Foreign exchange market) และตลาดหลักทรัพย์ (Stock
Market) ตามแนวคิดนี ้อัตราแลกเปลี่ ยนจะถูกกาหนดโดยดุลบัญชีเดินสะพัดหรื อดุลการค้ าของประเทศ และ
อัต ราแลกเปลี่ ยนจะกระทบกับความสามารถในการแข่ ง ขันระหว่า งประเทศ กระทบรายได้ ที่ แท้ จริ ง (Real
income) และทาให้ ฐานะของกิ จการต่า งๆ ในระบบเศรษฐกิ จดี ขึ น้ ทาให้ ราคาหลักทรั พย์ ข องกิ จการต่า งๆ
เปลี่ ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ ้น ในกรณี นี ้การเปลี่ ยนแปลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นเหตุไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ของราคาหลักทรัพย์ ในขณะที่แนวคิดด้ าน Stock approach ผ่านแบบจาลอง Portfolio balance approach ซึ่ง
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เป็ นแบบจาลองทางการเงิน (Monetary model) อธิ บายว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกาหนดจากอุปสงค์และอุปทาน
ของสินทรัพย์ทางการเงิน (หุ้นและพันธบัตร) ตามแบบจาลองนี ้เชื่อว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ราคาหลักทรัพย์
เป็ นเหตุนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมามีความสนใจในเรื่ องของการศึกษาการความผันผวนระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน
และราคาหลักทรัพย์จะมีอยูจ่ านวนมาก เนื่องจากการวิเคราะห์การส่งผ่านผลของความผันผวนที่กระจายออกมา
(Volatility spillover) สามารถชี ้ให้ เห็นถึงข้ อมูลเกี่ยวกับกลไกในการส่งผ่านความสัมพันธ์ ของตลาดหลักทรัพย์
(Stock market) และตลาดอัตราแลกเปลี่ ยน (Foreign exchange market) ได้ เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตาม งาน
ศึกษาเชิงประจักษ์ ของความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนและ ราคาหลักทรัพย์ยงั ไม่มี
ข้ อสรุ ปแน่ชดั ตัวอย่างเช่นงานของ Chow et al. (1997) โดยใช้ ข้อมูลรายเดือนของประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่พบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้ จริ ง แต่เมื่อทาการศึกษาอีกครัง้ หนึ่ง
โดยใช้ ข้อมูลที่ยาวขึ ้นพบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราแลกเปลี่ ยนและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ งานศึกษาของ
Kanas (2000) โดยใช้ ข้อมูลการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริ กา อังกฤษ ญี่ ปนุ่ ฝรั่งเศส และแคนาดา แสดงให้
เห็นว่าการส่งผ่านความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ไปยังอัตราแลกเปลี่ยนมีลกั ษณะที่ไม่สมมาตร การศึกษาของ
Pan, Fok, and Liu (2007) ซึ่งแสดงให้ เห็นในความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดหลักทรั พย์ และตลาดแลกเปลี่ ยน
เงินตราระหว่างประเทศใน 7 ประเทศเอเชียตะวันออกก่อนที่จะเกิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคอาเซียนมีรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ ที่หลากหลาย งานของ Smyth and Nandha (2003) เป็ นการศึกษาที่แ สดงให้ เห็นว่าไม่ มี
ความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ ยนและราคาหลักทรัพย์ งานของ Phylaktis and Ravazzolo
(2005) ใช้ วิธีการศึกษาโดย Dynamic Conditional Correlation (DCC) เพื่อศึกษาผลตอบแทนและความผันผวน
ของหลักทรัพย์ และอัตราแลกเปลี่ยน ผลการศึกษาพบว่า 2 ตลาดดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวก งาน
ของ Wann and Chen (2010) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนและราคาของ
หลักทรัพย์ในประเทศไทยพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 2 ตลาดดังกล่าวมีคา่ เป็ นลบ ผลการศึกษานี ้
แสดงให้ เห็นว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนจะมีผ ลกระทบในทิศทางลบต่อราคาหลักทรัพย์ ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ผลการศึกษาแสดงด้ วยว่าผลกระทบของความสัมพันธ์ ไม่ได้ มีรูปแบบที่ไม่
สมมาตร งานศึกษาของ Wang and Lee (2016) ที่วิเคราะห์โครงสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดแลกเปลี่ ยน
เงิ นตราต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูลของประเทศจีนกับประเทศเกิดใหม่ ในกลุ่มอาเซียน ผล
การศึกษาพบว่า ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีนจะส่งผลกระทบในทิศทางบวกต่อตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ใน
ประเทศอาเซียน นอกจากนี ้ ยังพบด้ วยว่า การเคลื่ อนไหวในอัตราแลกเปลี่ ยนของประเทศจีนจะมี ผลกระทบ
ทางบวกต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และประเทศไต้ หวันแต่ไม่มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
ต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเกิดใหม่อื่นๆ
ดังจะเห็นว่างานศึกษาเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์จะมีตวั แปรอัตราแลกเปลี่ยนซึง่ เป็ นปั จจัย หนึ่งของการ
เคลื่อนย้ ายเงินลงทุนทางอ้ อม การศึกษาบางงานสนับสนุนความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกระหว่างราคาหลักทรัพย์
และอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่การศึกษาบางงานไม่ได้ สนับสนุนความสัมพันธ์ ดงั กล่าว เนื่องจากประเทศไทย และ
ประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็ นกลุ่มประเทศที่จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเชื่อมโยงกันของตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นตลาดสินค้ าและบริ การ

353

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

รวมถึงการให้ บริ การทางการเงินหรื อตลาดการเงิ นของภูมิภาคก็จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ ้นด้ วย การศึกษานี ้
จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาค่าความสหสัมพันธ์ ของดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนที่
ทาการศึกษา โดยมีตวั แปรควบคุมคืออัตราแลกเปลี่ยน

แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจาลองแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยสามารถ
เขียนได้ ดงั นี ้
PTH ,t  TH  1PTH ,t 1  2 Pi ,t 1  3 ETH ,t 1  TH ,t

ในทานองเดียวกันสามารถเขี ยนสมการราคาหลักทรัพย์และอัตราแลกเปลี่ ยนของประเทศอาเซียนที่
ทาการศึกษาได้ ดงั แสดง
N

Pi ,t  i ,0  in,1 Pi ,t n  i ,2 PTH ,t 1  i ,3 ETH ,t 1  i ,4 Ei ,t 1  i ,t
n 1

โดยทีส่ ญ
ั ลักษณ์ i แทนประเทศที่ทาการศึกษา PTH ,t คือราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทยในเวลาที่ t
Pi ,t 1 ราคาหลักทรัพย์ของประเทศอาเซียนที่ทาการศึกษาในเวลาที่ t  1 , ETH ,t 1 อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ
ไทยในเวลาที่ t  1 , Ei ,t 1 อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศอาเซียนที่ทาการศึกษาในเวลาที่ t  1 , ค่า TH ,t คือค่า
คลาดเคลื่อนจากสมการราคาหลักทรัพย์

วิธีการศึกษาและข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาส่วนใหญ่แล้ วจะใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง (Stationary) ค่า
ความแปรปรวนและค่าเฉลี่ยของข้ อมูลอนุกรมเวลาไม่มีการเปลี่ยนแปลงถึงแม้ เวลาจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ้
สมมติ ฐานที่ใช้ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนใหญ่ จะมี การกาหนดให้ ตวั ค่าคลาดเคลื่ อนมีความแปรปรวนคงที่
(Homoskedastic) ซึง่ ข้ อมูลอนุกรมเวลาบางอย่างนันค่
้ าความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่ อน (Error term) จะมี
ค่าเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ ้นในอดีต (Heteroskedastic) ทาให้ คา่
ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่ อนจากการถดถอยขึน้ อยู่กบั ค่าความผันผวน (Volatility) ของค่าคลาดเคลื่ อน
(Error term)
การประมาณค่ า สหสั ม พั น ธ์ ข องตัว แปรด้ วยวิ ธี Dynamic Conditional Correlation Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity : DCC-GARCH เป็ นที่นิยมนามาหาค่าสหสัมพันธ์ รวมทังค่
้ า
ความผันผวนของตัว แปรอนุกรมเวลา วิธีดังกล่าวเป็ นวิธีที่พัฒ นาต่อ มาจากแบบจากจาลอง CCC-GARCH
(Constant Conditional Correlation GARCH) ที่เริ่ มต้ นคิดค้ นโดย Bollerslev (1990) ตามแบบจาลอง CCC–
GARACH นัน้ เมตริ ก ซ์ ข องค่ า สหสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งมี เงื่ อ นไข (Conditional correlation) จะเป็ นค่ า คงที่ แม้ ว่ า
แบบจาลองดังกล่าวจะเป็ นที่นิยมนามาใช้ แต่เนื่องจากข้ อจากัดของข้ อสมมติฐานที่คา่ สหสัมพันธ์ อย่างมีเงื่อนไข
เป็ นค่าคงที่ไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลในเชิงประจักษ์ ด้ วยเหตุผลนี ้ได้ มีการพัฒนาในเวลาต่อมาเพื่อหาเมตริ กซ์ของ
ค่าสหสัมพันธ์ อย่างมีเงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลา(Time-varying) ดังนัน้ Engle (2002) และ Tse
and Tsui (2002) จึงนาแบบจาลองของ Bollerslev’s (1990) มาเสนอในรู ปแบบทัว่ ไปโดยการทาให้ เมตริ กซ์ของ
ค่าสหสัมพันธ์ สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป จึงเรี ยกใหม่เป็ นแบบจาลอง DCC-GARCH
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ข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูล อนุกรมเวลารายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์และอัตรา
แลกเปลี่ยนตังแต่
้ ปี 2000 ถึง 2016 ของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย โดยประเทศดังกล่าวเป็ น
ประเทศที่มีข้ อ มูล ครอบคลุ มในช่ว งระยะเวลาที่ ทาการศึกษา และเป็ นประเทศที่อ ยู่ในกลุ่ ม AEC (ASEAN
Economic Community) สามารถแสดงเป็ นสัญ ลักษณ์ ของตัวแปรที่ทาการศึกษาได้ ดังนี ้ SET คื อดัชนี ตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทย IDX คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเชีย SGX คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ของประเทศสิงคโปร์ KLCI ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย BAHT คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/USD
RUPIAH คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินรู เปี ยห์อินโดนีเซีย/USD SDOLLAR คืออัตราแลกเปลี่ ยนเงินดอลลาร์ สิงคโปร์ /
USD RINGUIT คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินริ งกิตมาเลเซีย/USD
การนาข้ อมูลข้ างต้ นมาใช้ จะทาข้ อมูลทุกตัวให้ อยูใ่ นรู ปของอัตราผลตอบแทน โดยหาอัตราส่วนของ log
 SETt 
 100   log SETt    log SETt 1   100
 SETt 1 

ตัวแปรเช่น SET= log 

อัตราแลกเปลี่ ยนของค่าเงิ น

สกุลต่างๆ เป็ นการนิยามอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลของประเทศที่ทาการศึกษาต่อเงินสกุล USD โดยเมื่ออัตรา
แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นจะหมายถึงค่าเงินสกุล USD แข็งค่าขึ ้นและค่าเงินของประเทศนันอ่
้ อนค่าลง

ผลการศึกษา
Table 1 และ Figure 1 แสดงสถิติพื ้นฐานของข้ อมูลที่นามาใช้ ในการศึกษา อัตราผลตอบแทนของดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย มาเลเซีย สิ งคโปร์ และอินโดนีเซีย อัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ มีค่าเฉลี่ ย (Mean) อยู่ในช่วง -0.008170% ถึง 0.044630% ประเทศที่มีค่าเฉลี่ ย
ผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สูงสุดคืออินโดนีเซีย (0.044630) และต่าสุดคือสิงคโปร์ (-0.008170) โดย
ประเทศที่มีส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่าสุดคือประเทศมาเลเซีย (0.810967) และประเทศที่มีค่าส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานสูงสุดคืออินโดนีเซีย (1.358316) แสดงว่าหากพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประเทศที่มีความ
เสี่ยงในเรื่ องของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์สูงสุดคืออินโดนีเซียและต่าสุดคือมาเลเซีย สาหรับประเทศไทยนันมี
้
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์รองลงมาจากอินโดนีเซีย จากข้ อมูลที่
แสดงความเบ้ จะเห็นว่าผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทุกตัวเบ้ (Skewness) ไปทางซ้ าย (ค่า Skewness มี
เครื่ องหมายลบ) และ ค่า Kurtosis ของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ทกุ ตัวมีคา่ สูงกว่า 3 แสดงว่าผลตอบแทนดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ มีการกระจายตัวแบบปกติ แต่เป็ นการกระจายตัว แบบ Leptokurtic และผลการ
กระจายตัวดังกล่าวสามารถยืนยันได้ จากผลของค่าสถิติทดสอบ Jarque–Bera ที่ปฏิเสธสมมติฐานหลักคือข้ อมูล
ทุกตัวมีการกระจายตัวแบบปกติที่นยั สาคัญ = 0.05
ค่าใน Table 2 และ 3 ประกอบด้ วย ค่าสถิติ ADF เพื่อแสดงผลการทดสอบลักษณะนิ่งของข้ อมูล โดยมี
สมมติฐานหลัก (H0) คือข้ อมูลมีลกั ษณะไม่นิ่ง (non stationary) เนื่องจากการหาความสัมพันธ์ ของแบบจาลอง
โดยใช้ วิธี GARCH การพิจารณาใช้ คา่ ความล่าช้ า (Lag) ของข้ อมูลที่เหมาะสมจะมีความสาคัญในการศึกษานี ้จะ
ใช้ วิ ธี ก ารพิ จ ารณา Lag ของข้ อมู ล ARMA (Model selection criterion) โดยการพิ จ ารณาจากค่ า Akaike
Information Criterion (AIC) และ Information Criterion (SIC) ที่มีคา่ ต่าที่สุดในการเลือกรู ปแบบจาลองที่ดีที่สุด
ค่ า สถิ ติ Lunjung-Box หรื อ ค่ า สถิ ติ Q ของค่ า คลาดเคลื่ อ น (Residual) ที่ ค วามล่ า ช้ า 5 และ 10 และค่ า
คลาดเคลื่อนกาลังสอง (Standardized square residual : Q2) ของตัวแปรทุกตัวที่ความล่าช้ า 5 และ 10 จะถูก
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คานวณเพื่อใช้ ในการพิจารณาปั ญหาเรื่ องค่าคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ กนั (Autocorrelation) หากไม่มีปัญหา
ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพันธ์ กนั (Autocorrelation) ค่าสถิติ Q ควรยอมรับสมมติฐานหลัก H0 คือไม่มีปัญหาค่า
ความคลาดเคลื่ อ นสัม พันธ์ กัน นอกจากนี ้ ในตารางยัง แสดงค่า สถิ ติ ARCHLM เพื่ อ การทดสอบปั ญ หาค่ า
สหสัมพันธ์ ของค่าคลาดเคลื่ อนโดยสมมติฐานหลัก (H0) คือ ไม่มีปัญหา Serial correlation จากค่าสถิติของผล
การทดสอบดัง Table 2 และ 3 ข้ อมูลมีความนิ่งและค่าคลาดเคลื่ อนมีความสัมพันธ์ กนั เป็ นยืนยันว่าชุดข้ อมูล
ควรใช้ วิธีการประมาณโดย DCC-GARCH
Table 1 Data Statistics
Variable
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability

SET
0.025043
0.000000
10.57703
-16.06325
1.320878
-0.663642
12.89768
17206.85
(0.0000)

IDX
0.044630
0.065496
7.623121
-10.95400
1.358316
-0.666095
9.836693
8370.876
(0.0000)

SGX
-0.008170
0.021857
7.530528
-9.094981
1.141589
-0.454470
9.141645
6650.787
(0.0000)

KLCI
0.014472
0.021075
4.258654
-9.978509
0.810967
-0.968692
14.21323
22342.42
(0.0000)

BAHT
-0.001215
0.000000
9.133239
-6.925232
0.363109
2.114984
125.1955
2778142.
(0.00000)
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Table 2 Stationary and Diagnostic Test of Return of Stock Price Index
ADF
-27.755 ***
-28.415***
-27.194***
-26.386***

ADF
-68.248***
-62.174***
-68.967***
-65.093***

14

16

12

14

16

Q(5)
2.1817
3.8372
3.0429
0.00274

Q(10)
25.817
11.596
18.13
12.689*

Q2(5)
663.76***
615.22***
1035.9***
459.12***

Q2(10)
735.54***
794.16***
1886.4***
516.71***

Q(5)
0.92106
11.957
1.216
2.548

Q(10)
3.3634
26.761
8.5262
7.5303

Q2(5)
34.474***
121.54***
309.73***
829.39***

Q2(10)
36.647***
152***
569.08***
1549.3***

Table 3 Stationary and Diagnostic Test of Return of Exchange Rate
Currencies
BAHT
RUPIAH
SDOLLAR
RINGGUIT

12

Return of KLCI

20

Figure 1 Return of Stock Price Index
Country
SET
IDX
SGX
KLCI

RINGGUIT
0.003424
0.000000
1.949818
-3.595710
0.357269
-0.411796
11.06653
12218.02
(0.00000)

20

10

-20

SDOLLAR
-0.003583
-0.003229
2.139451
-2.337469
0.337010
-0.056827
7.819873
4319.527
(0.00000)

Return of IDX

20

-20

RUPIAH
0.014270
0.000000
7.616502
-8.082847
0.617382
-0.210622
30.08947
136404.8
(0.00000)

ARCH LM
458.430***
130.308***
126.549***
296.757***
ARCH-LM
34.140***
100.337***
267.406***
634.288***

Source
Table 2 and 3 Author's calculations
Note for Table 2 and 3
*** imply significant at 1 percent, ** imply significant at 5 percent, and * significant at 10 percent
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สาหรับความสัมพันธ์ ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่มีตอ่ ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกลุ่ม
อาเซียน อธิ บายได้ จาก Table 4 พบว่าอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ( PTH ,1 )
มีผลกระทบในทิศทางบวกอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ร้อยละ 0.01 ต่ออัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศสิงคโปร์ แสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของ
ตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยจะมีผล
กับดัชนีร าคาตลาดหลักทรัพย์ ข องประเทศอิ นโดนีเซียมากที่สุ ด กล่า วคื อ หากอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ไทยในเวลาก่อนหน้ าเพิ่มขึ ้น 1 เปอร์ เซ็นต์ จะทาให้ อตั ราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย
(IDX) เพิ่มขึ ้น 0.0368 เปอร์ เซ็นต์
Table 4 Results
Stock
Price
Index

Conditional Mean Equation
PTH ,1

Pi ,1

ETH ,1

Conditional Variance Equation
ht
ut21
(GARCH)
(ARCH)
0.854*** 0.102**
0.874*** 0.101***
0.787*** 0.133***
0.849*** 0.148***
0.868*** 0.0890***
0.911*** 0.0785***

Ei ,1

Pi ,2

SET 0.0246
-0.1232*** 0.0549***
IDX 0.0368*** -0.1233*** 0.0747*** -0.0379*** -0.0238
SET 0.0587*** -0.134***
-0.00262
SGX 0.0357*** -0.0248
-0.0131 -0.0128
-0.107**
SET 0.0291* -0.137***
0.0629**
KLCI 0.0299*** -0.0305
0.110**** 0.0146
-0.0629**
Dynamic conditional Correlation CORR(SET,IDX) = 0.399**
Dynamic conditional Correlation CORR(SET,SGX) = 0.481**
Dynamic conditional Correlation CORR(SET,KLCI) = 0.350**

Source

Author's calculations

ค่าสหสัมพันธ์ อย่างมีเงื่ อนไขเชิงพลวัตร (Dynamic Conditional Correlation) ระหว่างความผัน ผวน
(Volatilities) ของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
ทาการศึกษามีคา่ เป็ นบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยความสัมพันธ์ ของความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
ดัชนีร าคาตลาดหลักทรั พย์ ข องประเทศสิ งคโปร์ แ ละไทยจะมี ค่ามากที่สุ ด (0.481) และความผันผวนอัตรา
ผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีคา่ น้ อยที่สุด (0.350) โดยสามารถ
พิจารณาค่าสหสัมพันธ์ แต่ละเวลาได้ จาก Figure 2 จะเห็นว่าตลอดช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษา ทิศทางของ
ความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ไทยกับประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซียไม่ได้ มีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่เพิ่มขึน้ หรื อลดลงมากนัก สาหรับ ความผันผวนระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับประเทศ
อินโดนีเซียมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
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Figure 2 Dynamic Correlation of Return of Stock Price Index
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Table 5 แสดงค่าทดสอบ Ljung-Box ของค่าความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานกาลังสอง (Standardized
square residual) ค่า p-value ของทุกแบบจาลองมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ สามารถแสดงถึงการยอมรับ
สมมติฐานหลักคือไม่มีปัญหา Autocorrelation แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีปัญหาค่า
สหสัมพันธ์ ของความคลาดเคลื่อน (Serial correlation) ดังนัน้ สมการที่แสดงค่าความแปรปรวนอย่างมีเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ ดงั ตารางในข้ างต้ นสามารถที่จะแก้ ปัญหา Autoregressive heteroscedascity ได้ ผลลัพธ์ นี ้แสดงให้
เห็นว่าแบบจาลอง DCC-GARCH (1,1) ที่มีการเพิ่มตัวแปรอัตราแลกเปลี่ ยนเข้ าไปดังแสดงในข้ างต้ นสามารถ
นามาใช้ เพื่อการอธิบายพฤติกรรมของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่ทาการศึกษาได้

Table 5 Diagnostic Tests
Q2(5)

SET

IDX

SET

SGX

SET

KLCI

0.4194

6.8398 0.2043

9.966

0.7344

10.203

0.867

11.046 0.4027 12.241

1.152

15.367

(0.9948) (0.2328) (0.999) (0.0762) (0.9810) (0.6970)

Q2(10)

(0.9999) (0,3539) (1.000) (0.2693) (0.9997) (0.1192)

สรุป
งานศึกษานี ้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนที่
ทาการศึกษาสามประเทศคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ของประเทศไทยมีผ ลต่อ อัตราผลตอบแทนดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของทังสามประเทศ
้
โดยมีผ ลต่อ
ประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด สาหรับค่าสหสัมพันธ์ อย่างมีเงื่อนไขของความผันผวนอัตราผลตอบแทนดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทาการศึกษาพบว่าความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ทกุ ประเทศที่ทาการศึกษา
มีทิศทางเดียวกัน โดยความผันผวนของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีความสัมพันธ์
กับความผันผวนของสิงคโปร์ มากที่สุด ดังนัน้ ในอนาคตที่การเคลื่ อนย้ ายทางการเงินจะเป็ นไปอย่างเสรี มากขึน้
ตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศต้ องมีการประเมินและติดตามสถานการณ์รวมทังเตรี
้ ยมเครื่ องมือทางนโยบายเพื่อ
รองรับการแพร่กระจายความผันผวนทางการเงินของภูมิภาคให้ มากขึ ้น
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แนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนในจังหวัดลพบุรี
Guidelines for Sustainable Tourism Development in Lopburi Province
รสดา เวษฎาพันธุ์1* และสุมาลี สันติพลวุฒิ1
Rosada Vesdapunt1* and Sumalee Santipolvut1

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดลพบุรี โดยการสัมภาษณ์
ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ความต้ องการ ปั ญหา และข้ อเสนอแนะที่มีต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ของผู้เยี่ยมเยือน
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน พบว่า ผู้เยี่ยมเยือนมีความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนใน
ระดับค่อนข้ างสูงทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อม ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนรวมทุก
ด้ านอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง โดยด้ านสังคมมีความยัง่ ยืนในระดับค่อนข้ างสูง ส่วนด้ านสิ่งแวดล้ อมและเศรษฐกิจมีความยัง่ ยืน
ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์และข้ อเท็จจริ งเพื่อ
วางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี นามาซึง่ กลยุทธ์ ในการวางแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน
6 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) การสร้ างรายได้ และสร้ างอาชีพ 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวด้ านการบริ หารจัดการ 3) การพัฒนาความ
เข้ มแข็งในการรวมกลุม่ 4) การเสริ มสร้ างคุณค่าและเอกลักษณ์ด้านสังคมประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวติ 5) การส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ มีจิตสานึกรับผิ ดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และ 6) การเสริ มสร้ างและเผยแพร่ คุณค่าและเอกลักษณ์ ด้านธรรมชาติ
ทัศนียภาพ และการเกษตร ทังนี
้ ้กลยุทธ์ ดงั กล่าวประกอบด้ วย 8 แผนงาน 20 โครงการ

ABSTRACT
This research aims to guideline the sustainable tourism development in Lopburi province by interview
of the opinion, satisfaction, requirement, problem and suggestion on the sustainable tourism in Lopburi
province. The samples are visitors, entrepreneurs, the government officers and private sectors. The results
show that visitors are satisfied with sustainable tourism in a rather high level in all economic, social and
environment aspects. Entrepreneurs rank opinions on sustainable tourism at a rather high level for all aspects as
well as the social aspect, however, at the moderate level for environmental and economic aspects. The
compiled data are used to analyze strength, weaknesses, opportunity and threat to guideline for tourism
development in Lopburi province. There are six suggested tourism development strategies: 1) creation of
income and occupation, 2) development of tourism management, 3) strengthening the tourism networks, 4)
strengthening the values and uniqueness of society, tradition, culture and way of life, 5) encouragement and
support environmental consciousness, and 6) strengthening and extension the values and uniqueness of
nature, scenery and agriculture. The six strategies consist eight plans and twenty projects.
Key Words: Sustainable Tourism Development, Tourism in Lopburi Province
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คานา
จังหวัดลพบุรีจดั อยูใ่ นแผนการส่งเสริ มการท่องเที่ยวกลุ่มพื ้นที่ ที่มีศกั ยภาพ โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยภายใต้ โครงการพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการส่วนกลางและส่วนท้ องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวกลุ่มพื ้นที่ที่มีศกั ยภาพ มีการกาหนดพื ้นที่การพัฒ นา Brand Image 9 Zones ซึ่งจังหวัด
ลพบุรีอยู่ในกลุ่มอารยธรรมลุ่มเจ้ าพระยา(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) และตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้ มีการสนับสนุนและส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ในจังหวัดลพบุรี ให้ เป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้ านประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรม และเกษตร โดยปรับปรุ งและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้ มีคณ
ุ ค่าและ มูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยง
การท่อ งเที่ยวในกลุ่ มจังหวัดอย่า งยัง่ ยื น (ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรี แ ละราชกิ จจานุเบกษา, 2560) การศึกษา
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดลพบุรี ในครัง้ นี ้ จะทาให้ ภาครัฐสามารถนาผลการศึกษา
เป็ นข้ อ มูล ประกอบการกาหนดแผนการพัฒ นาการท่อ งเที่ยวอย่างยั่งยื นในจัง หวัดลพบุรี รวมทัง้ หน่ว ยงาน
ภาคเอกชนสามารถใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในจังหวัด
ลพบุรี การวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดลพบุรีจึงเป็ นวัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี ้
ขอบเขตการวิจยั ครัง้ นี ้คือ การสัมภาษณ์ผ้ ูเยี่ยมเยือนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีเฉพาะสถานที่ทอ่ งเที่ยว 6 ประเภท
ได้ แก่ 1) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงธรรมชาติ 2) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 3) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประเพณี 4) สถานที่ ท่ อ งเที่ยวเชิง เกษตร 5) สถานที่ ท่องเที่ยว เชิง กี ฬ าหรื อ นันทนาการ และ6) สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วิธีการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเยี่ยมเยือนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี จานวน 400
รายประกอบด้ วยนักทัศนาจร 260 รายและนักท่องเที่ยว 140 ราย เนื่องจากสัดส่วนข้ อมูลจานวนผู้เยี่ยมเยือนชาว
ไทยทังหมดในจั
้
งหวัดลพบุรีในปี พ.ศ.2558 ประกอบด้ วยนักทัศนาจรร้ อยละ 65และนักท่องเที่ยวร้ อยละ 35 โดย
ได้ สัมภาษณ์ เฉพาะเจาะจงผู้ เยี่ยมเยือนที่มาสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดลพบุรี 16 แห่งที่ยินดีให้ ความ
อนุเคราะห์ให้ เข้ าไปสัมภาษณ์ ผ้ เู ยี่ยมเยือนแต่ละประเภทการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้ อยละ20ของจานวนสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละประเภท จากสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญทังหมด
้
58 แห่ง(สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ลพบุรี, 2560) ประกอบด้ วย 6 ประเภทดังนี ้ 1) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงธรรมชาติทงหมด
ั้
จานวน 10 แห่ง เลือกมา 2
แห่ง 2) สถานที่ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทงหมด
ั้
จานวน 30 แห่ง เลื อกมา 7 แห่ง 3) สถานที่ ท่อ งเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมและประเพณีทงหมด
ั้
จานวน 5 แห่ง เลื อกมา 2 แห่ง 4) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรทังหมด
้
จานวน 6
แห่ง เลื อกมา 2 แห่ง 5) สถานที่ทอ่ งเที่ยว เชิงกีฬาหรื อนันทนาการทังหมด
้
จานวน 5 แห่ง เลื อกมา 2 แห่ง และ6)
สถานที่ ท่อ งเที่ยวเชิงสุ ขภาพทัง้ หมด จานวน 2 แห่ง เลื อกมา 1 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่า งทัง้ นักทัศนาจรและ
นักท่อ งเที่ยวได้ นาสัดส่ว นร้ อ ยละของแต่ล ะประเภทการท่อ งเที่ยวทัง้ 6 ประเภท มาแบ่ง ตามสัดส่ วนของนัก
ทัศนาจรร้ อยละ65และนักท่องเที่ยวร้ อยละ35 และนามากระจายให้ ครบในแต่ละสถานทีท่ อ่ งเที่ยวในประเภทนันๆ
้
ซึ่ง จานวนกลุ่ มตัวอย่างทัง้ นักทัศนาจรและนักท่อ งเที่ยวจาแนกตามสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ล ะประเภทการ
ท่องเที่ยวโดยได้ สุ่มตัวอย่างตามความสะดวก(convenience sampling) ดังนี ้
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1) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงธรรมชาติ ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 22
ราย และนักท่องเที่ยว 12 ราย และอ่างเก็บน ้าซับเหล็ก ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 22 ราย และนักท่องเที่ยว 12
ราย รวมเป็ นผู้เยี่ยมเยือนทังหมด
้
68 ราย
2) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากศาลพระกาฬ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 20 ราย
และนักท่องเที่ยว 11 ราย พระปรางค์สามยอด ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 20 ราย และนักท่องเที่ยว 11 ราย วัด
พระศรี รัตนมหาธาตุ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 20 ราย และนักท่องเที่ยว 11 ราย พระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จ
พระนารายณ์ มหาราช ประกอบด้ ว ย นัก ทัศนาจร 19 ราย และนักท่อ งเที่ย ว 10 ราย เทวสถานปรางค์ แ ขก
ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 19 ราย และนักท่องเที่ยว 10 ราย วงเวียนสระแก้ ว ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 19 ราย
และนักท่องเที่ยว 10 ราย และพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 20 ราย
และนักท่องเที่ยว 10 ราย รวมเป็ นผู้เยี่ยมเยือนทังหมด
้
210 ราย
3) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมและประเพณี ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากบ้ านท่ากระยาง (หล่อทองเหลื อง)
ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 11 ราย และนักท่องเที่ยว 6 ราย และหมูบ่ ้ านทอผ้ ามัดหมี่ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร
11 ราย และนักท่องเที่ยว 6 ราย รวมเป็ นผู้เยี่ยมเยือนทังหมด
้
34 ราย
4) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงเกษตรได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากไร่องุ่นครู เผียน ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 13 ราย และ
นักท่องเที่ยว 7 ราย และศูนย์อนุรักษ์ ผึง้ ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 13 ราย และนักท่องเที่ยว 7 ราย รวมเป็ นผู้
เยี่ยมเยือนทังหมด
้
40 ราย
5) สถานที่ ท่อ งเที่ยวเชิง กี ฬาหรื อ นันทนาการได้ ทาการเก็ บข้ อ มูล จากสวนสัตว์ ล พบุรี ประกอบด้ ว ย นัก
ทัศนาจร 11 ราย และนักท่องเที่ยว 6 ราย และสนามกอล์ ฟจอมพล ป ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 11 ราย และ
นักท่องเที่ยว 6 ราย รวมเป็ นผู้เยี่ยมเยือนทังหมด
้
34 ราย
6) สถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้ ทาการเก็บข้ อมูลจากวัดชีป่าสิตาราม (เป็ นศูนย์ศกึ ษาและส่งเสริ มสุขภาพ
แพทย์แผนไทย) ประกอบด้ วย นักทัศนาจร 9 ราย และนักท่องเที่ยว 5 ราย รวมเป็ นผู้เยี่ยมเยือนทังหมด
้
14 ราย
นอกจากนี ้ได้ สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ จานวน 35 รายตามประเภทธุรกิจท่องเที่ยวและที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 14 ประเภทธุรกิจ ได้ แก่ 1) ธุรกิจโรงแรมและที่พกั 3 ราย 2) ธุรกิจคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ 3 ราย 3)
ธุรกิจคมนาคมขนส่งทางรถไฟ 1ราย 4) ธุรกิจการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว 1ราย 5) ธุ รกิจค้ าส่งและค้ าปลี ก 2 ราย
6) ธุรกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 2 ราย 7) ธุรกิจภัตตาคารและร้ านอาหาร 3 ราย 8) ธุรกิจสวนสนุก 1 ราย 9)
สวนสัตว์ 1 ราย 10) พิพิธภัณฑ์ 3 ราย 11) ธุรกิจเชิงเกษตร 6 ราย 12) ธุรกิจสุขภาพ 2 ราย 13) ธุ รกิจสินค้ าและ
ของที่ระลึก 3 ราย 14) โบราณสถาน 4 ราย รวมทังสั
้ มภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จานวน 8 แห่งได้ แก่ 1)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 2) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี 3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลพบุรี 4) สานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี 5) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลบ้ านกล้ วย อาเภอบ้ านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี 6) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานลพบุรี 7) สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัดลพบุรี และ8) หอการค้ า
จังหวัดลพบุรี ในช่วงเดือนเมษายน-มิ ถุนายน 2560 ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ตลอดจนการนาเสนอภาพหรื อตารางประกอบการพรรณนาข้ อเท็จจริ งและผลการดาเนินงาน
ต่า งๆ รวมทัง้ การ การวิ เคราะห์ จุด แข็ ง จุด อ่ อ น โอกาส และข้ อ จากัด (SWOT Analysis) (ธงชัย, 2534) ซึ่ ง
ประกอบด้ วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายใน อันได้ แก่การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการท่องเที่ยว
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จังหวัดลพบุรี ซึง่ เป็ นปั จจัยที่สามารถควบคุมได้ และ การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายนอก อันได้ แก่การวิเคราะห์
ถึงโอกาสและข้ อจากัดของการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จากนันน
้ าผลการ
วิเคราะห์ดังกล่ าวไปสู่ การวิ เคราะห์ TOWS Matrix เพื่ อ กาหนดกลยุทธ์ ส าหรับ วางแนวทางการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดลพบุรี
กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการเคราะห์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในงานวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ใช้ แนวคิดคานิยามการท่องเที่ยว
ที่ยงั่ ยืน (Sustainable tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีการจัดการเพื่อดารงไว้ ซงึ่ ทรัพยากรท่องเที่ยวให้ มีความ
ดึงดูดใจและมีการปรับปรุ งคุณภาพ โดยชุมชนท้ องถิ่นมีส่วนร่วมได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนเหมาะสมและมี
นักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมเยือนสม่าเสมออย่างเพียงพอรวมทังมี
้ การคานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม(บุญเลิ ศ
,2542) คณะผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนโดยพิจารณาจากความยัง่ ยืน 3 ด้ านประกอบด้ วย 1) ความ
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ 2) ความยัง่ ยืนทางด้ านสังคม และ3) ความยัง่ ยืนทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
1) ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ 1.1) การสร้ างรายได้ สร้ างอาชีพ และการจ้ างงานให้ แก่คนในจังหวัด
เกิดเป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สามารถนารายได้ ไปพัฒนาปรับปรุ งสถานที่ทอ่ งเที่ยว 1.2) การบริ หารจัดการที่ดี
ทาให้ นกั ท่องเที่ยวพึงพอใจต้ องการมาท่องเที่ยวอย่างสมา่ เสมอ ประกอบด้ วย 1.2.1) การเข้ าถึง เช่น โครงสร้ าง
พื ้นฐาน การเดินทางขนส่งต่างๆ มีแหล่งข้ อมูลให้ ความรู้ในการท่องเที่ยว 1.2.2) สิ่งอานวยความสะดวก เช่น
บริ การให้ ข้อมูลแก่นกั ท่องเที่ยว มีจานวนแรงงานเพียงพอ มีบริ ษัทนาเที่ยว ร้ านอาหาร โรงแรม/ที่พกั ร้ านค้ าขาย
ของฝากที่ระลึกและสถานที่ทอ่ งเที่ยว และ1.2.3) การรักษาความปลอดภัย เช่น คุณภาพมาตรฐานสินค้ าและ
บริ การ ประกันภัย เจ้ าหน้ าทีร่ ักษาความปลอดภัย ตารวจ กล้ องวงจรปิ ด สัญญาณเตือนภัย
2) ความยั่งยืนทางด้ านสังคม ได้ แก่ 2.1) การมี ส่วนร่ วมของประชาชนและชุมชนในท้ องถิ่ น คานึงถึงสังคม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว ประกอบด้ วย 2.1.1) การรวมกลุ่มกันเป็ นองค์กรหรื อ
ชมรม และ 2.1.2) การประชุมออกความเห็นเพื่อวางแผนต่างๆ 2.2) การสร้ างเครื อข่ายเพื่อเผยแพร่ แนวคิด และความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนทางด้ านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ประกอบด้ วย 2.2.1) มีบุคลากรหรื อ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และ 2.2.2) จัดฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บคุ ลากรในการปฏิบตั ิงานด้ าน
การท่องเที่ยว 2.3) คุณค่าและเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นในด้ านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประกอบด้ วย 2.3.1)
คุณภาพบริ การ มารยาทการต้ อนรับของคนในท้ องถิ่น อัธยาศัยไมตรี ความมีน ้าใจ สุภาพอ่อนน้ อม 2.3.2) การสื่ อสาร
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และ 2.3.3) การดารงไว้ ซงึ่ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่
3) ความยั่งยื นทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม ได้ แก่ 3.1) การจัดการท่ องเที่ ยวที่ มี จิตส านึ กมี ความรั บผิ ดชอบต่ อ
ทรัพยากรท่องเที่ยว สภาพแวดล้ อม ประกอบด้ วย 3.1.1) รณรงค์ปลูกจิตสานึกตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรแก่
นักท่องเที่ยวในการอนุรั กษ์ สิ่งแวดล้ อม เช่น ปลู กต้ นไม้ ขี่ จักรยาน เก็บขยะ ใช้ ถุงผ้ า ใช้ ของที่ผลิ ตมาจากธรรมชาติ
3.1.2) สร้ างกฎระเบียบกติ กาข้ อปฏิ บตั ิต่างๆในการจัดการสิ่ งแวดล้ อม และ3.1.3) นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ คนใน
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการบารุ งรักษาในสถานที่ท่องเที่ยว 3.2) การท่องเที่ยวที่ให้ นกั ท่องเที่ยวได้ รับ
ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติ ทัศนียภาพ และการเกษตร 3.3) การท่องเที่ยวที่เน้ นคุณค่า
และความเป็ นเอกลักษณ์ ด้ านความสะอาด ความแข็ งแรงทนทาน ด้ านทัศนียภาพ ทรั พยากรการท่ องเที่ยว แหล่ ง
ท่องเที่ยวใกล้ เคียงเชื่อมต่อกัน
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ผลการวิจยั
ผลการสัมภาษณ์ ผ้ ูเยี่ยมเยือนที่มาท่ องเที่ยวจังหวัดลพบุรี
อุปสงค์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนภายในจังหวัดลพบุรี จากการสัมภาษณ์ ผ้ ู
เยี่ ยมเยื อ นที่ มาท่ อ งเที่ ยวในจัง หวัดลพบุ รี พบว่า ส่ ว นใหญ่ มีเป้ าหมายการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง ประวัติศ าสตร์ มี
จุดประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยเดินทางร่ วมกับเพื่อนมาท่องเที่ยวจานวน 2-3 ครัง้ ต่อปี มี
วิธีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการเดินทางโดยค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยวจากอินเทอร์ เน็ต ส่วนใหญ่มี
ความต้ องการที่จะกลับมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดลพบุรีอีกภายใน 1 เดือน ซึง่ เหตุผล คือ ทางานและอยูอ่ าศัยในลพบุรี
ต้ องการสนับสนุนการท่องเที่ยวท้ อ งถิ่น อีก ทัง้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่งที่ยงั ไม่เคยไปเที่ ยว มี
ประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจ และจะมีการแนะนาให้ บุคคลอื่นมาท่อ งเที่ยวที่จงั หวัด
ลพบุรี เนื่อ งจากสถานที่ท่อ งเที่ยวที่น่ าสนใจซึ่ง ครอบคลุ มการท่อ งเที่ยวโบราณสถานที่มีป ระวัติเก่า แก่ วัด
พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สาหรับสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ผ้ เู ยี่ยมเยือนชอบมากที่สุด คือ
เขื่อนป่ าสักชลสิทธิ์ มีคา่ ใช้ จ่ายในการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ค่าสถานพักแรม มีข้อเสนอแนะให้ มีการเสนอขาย
สินค้ าประเภทของใช้ /ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลการประเมินความพึงพอใจของการมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดลพบุรีจากผู้เยี่ยมเยือน พบว่า ค่าเฉลี่ ยของ
ระดับความพึงพอใจที่ได้ รับจริ งต่ากว่าที่คาดว่าจะได้ รับอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ ความเชื่อมมัน่ ร้ อยละ
99 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดภาพรวมในแต่ละด้ านของความพึงพอใจของการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน แสดงว่า
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของความยัง่ ยืนด้ านเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ จริ งต่ากว่า ที่คาดว่าจะได้ รับ สาหรับค่าเฉลี่ ย
ของความพึงพอใจของความยัง่ ยืนด้ านสังคมมีค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจที่เกิดขึน้ จริ งต่ากว่าที่คาดว่าจะได้ รับ
เช่นกัน ส่วนค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของความยัง่ ยืนด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึน้ จริ งต่ากว่าที่คาดว่าจะได้ รับอีก
เช่นกัน แสดงให้ เห็นว่าความพึงพอใจที่ได้ รับไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ ย
ที่ได้ รับจริ งทัง้ 3 ด้ าน สาหรับผู้เยี่ยมเยือน พบว่า ด้ านเศรษฐกิจได้ คะแนนร้ อยละ 64.32 ด้ านสังคมได้ คะแนนร้ อย
ละ 67.26 และด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ คะแนนร้ อยละ 66.55 สรุ ปค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวมทุกด้ านเท่ากับ
6.54 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 65.40 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์ของความพึงพอใจที่คณะผู้วิจยั กาหนดไว้ ต้องได้ มากกว่า
ร้ อยละ 80
จากข้ อมูล ข้ างต้ น เห็นได้ ว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีมีความยั่งยืน ในภาพรวม3ด้ านในระดับ
ค่อนข้ างสู ง โดยมี ความยัง่ ยื นของการท่องเที่ยวด้ านสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้ า นสิ่ งแวดล้ อม และด้ า น
เศรษฐกิจ ตามลาดับ เหตุผลที่ด้านสังคมได้ คะแนนในภาพรวมมากที่สุด เนื่องมาจากการมีคณ
ุ ค่าและเอกลักษณ์
ด้ านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้ แก่ อัธยาศัยไมตรี ความมีน ้าใจ ความสุภาพอ่อนน้ อม มารยาท
การต้ อนรับและบริ การนักท่องเที่ยว การแสดงและกิจกรรมการละเล่นตามประเพณี วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น และการ
ดารงไว้ ซึ่ง วิถีชีวิ ตความเป็ นอยู่เอกลักษณ์ ประจาท้ องถิ่น ได้ รับความพึงพอใจจากผู้ เยี่ยมเยือ นมากที่สุ ด ใน
ขณะเดียวกันด้ านเศรษฐกิจได้ คะแนนในภาพรวมน้ อยที่สุด เนื่ องจากการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัดลพบุรี ได้ แก่ การทาประกันภัยและประกันชีวิต และบุคลากรและอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย
ได้ รับความพึงพอใจจากผู้เยี่ยมเยือนน้ อยที่สุด
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ผลการสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการด้ านการท่ องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
การวิเคราะห์ความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวได้ พิจารณาปั จจัยความยัง่ ยืน 3 ด้ านดังกล่าวข้ างต้ นเช่นกัน พบว่า ความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวด้ าน
สังคมอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง คิดเป็ นร้ อยละ 67.90 ด้ านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.60
และด้ านสิ่งแวดล้ อมอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 59.88 ดังนัน้ การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ในทัศนะ
ของผู้ประกอบการมีความยัง่ ยืนในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง คิดเป็ นร้ อยละ 62.42 โดยมีความยัง่ ยืนของ
การท่องเที่ยวด้ านสังคมมากที่สุด รองลงมา คือ ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม และด้ านเศรษฐกิจ ตามลาดับ เช่นเดียวกับ
ความเห็นจากผู้เยี่ยมเยือน โดยเหตุผลที่ด้านสังคมได้ คะแนนในภาพรวมมากที่สุด เนื่องจากการมีคุณค่าและ
เอกลักษณ์ด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ได้ แก่ อัธยาศัยไมตรี ความมีน ้าใจ ความสุภาพอ่อนน้ อม
มารยาทการต้ อนรับและบริ การนักท่องเที่ยว การแสดงและกิจกรรมการละเล่นตามประเพณี วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
การดารงไว้ ซงึ่ วิถีชีวิตความเป็ นอยู่เอกลักษณ์ ประจาท้ องถิ่น การแสดงงานวังนารายณ์ และความน่ารักของวิถี
ชุมชนและความสะอาด ซึ่งได้ รับความพึงพอใจจากผู้ประกอบการมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ด้ านเศรษฐกิจได้
คะแนนในภาพรวมน้ อยที่สุด เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี ได้ แก่ การ
ทาประกันภัยและประกันชีวิต และบุคลากรและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ได้ รับความพึงพอใจจากผู้ประกอบการน้ อย
ที่สุด
ผลการสัมภาษณ์ หน่ วยงานภาครั ฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่ องเที่ยว
ประเด็นความต้ องการของหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่มีตอ่ การ
ดาเนินงานด้ านการท่องเทีย่ วจังหวัดลพบุรี ได้ กาหนดประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 การบริ หารจัดการ
ได้ แก่ 1) ต้ องการให้ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชน 2) ต้ องการให้ มีบุคลากรให้ ความรู้และข้ อมูลใน
สถานที่ท่อ งเที่ ยวโดยรักษาระดับมาตรฐานและการบริ การ 3) ต้ องการให้ มีการบริ หารจัดการให้ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อยมีกติกาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ปฏิ บตั ิตามอย่างเคร่งครัด ประเด็นที่ 2 การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วม ได้ แก่
1) ต้ องการให้ จดั ทาเส้ นทางการท่องเที่ยวให้ มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวได้ มีการพักค้ างแรม
ภายในจัง หวัดลพบุรี มากยิ่ ง ขึ น้ 2) ต้ อ งการให้ มีชมรมธุ รกิ จด้ า นการท่อ งเที่ยวเพื่ อ เป็ นกาลังขับเคลื่ อ นการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด ประเด็นที่ 3 การประชาสัมพันธ์ และการตลาด ได้ แก่ 1) ต้ องการให้ มีการประชาสัมพันธ์
กิ จกรรมเทศกาลงานประเพณี ที่ ส าคัญ 2) ต้ อ งการหาเกษตรกรรุ่ นใหม่ “Young Smart” การศึก ษาวิ ธี การ
ดาเนินงานจากเกษตรกรที่เป็ นต้ นแบบประสบความสาเร็ จ ประเด็นที่ 4 การสร้ างมูลค่าและความแตกต่าง ได้ แก่
1) ต้ องการให้ มีการปรับปรุ งและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ มีความหลากหลายและครบวงจร 2) การคิดค้ น
สิ่ งประดิษ ฐ์ ใหม่ๆที่สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิ บัติงาน และประเด็นที่ 5 ข้ อมูลข่าวสาร คือ ต้ องการให้
ผู้ประกอบการรายใหม่จดแจ้ งกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานักงานลพบุรี
สาหรับปั ญหาที่พบด้ านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี ได้ กาหนดประเด็นต่างๆ 7 ประเด็น คือ ประเด็นที่
1 สิ่ งอานวยความสะดวก ได้ แ ก่ 1) คุณภาพ/มาตรฐาน และปริ ม าณของที่พัก และการประสานงานระหว่า ง
ผู้ประกอบการ 2) ความสะอาด การตกแต่ง ร้ านค้ าให้ มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ยและทันสมัย และการจัด
ระเบียบของร้ านอาหาร และร้ านค้ าของฝากที่ระลึก ประเด็นที่ 2 การเข้ าถึ งแหล่งท่องเที่ยว ได้ แก่ 1) การขนส่ง
สาธารณะไม่เอื ้ออานวยในการเดิน ทาง 2) ข้ อจากัดด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของจังหวัดลพบุรี ประเด็นที่ 3 การ
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รักษาความปลอดภัยในจังหวัด ได้ แก่ 1) การรักษาความปลอดภัยด้ านบุคลากร ระบบ และอุปกรณ์ ในการรักษา
ความปลอดภัย 2) ลิงอยูต่ ามสถานที่ทอ่ งเทีย่ ว ประเด็นที่ 4 การบริ หารจัดการ ได้ แก่ 1) เกิดช่องว่างในการบริ หาร
จัดการจากการถูกแบ่งแยกหน่วยงานทาให้ การดูแลของแต่ละหน่วยงานมีข้อจากัดเกิดความไม่ต่อเนื่องในการ
ดาเนินงานต่างๆ 2) การจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีให้ สามารถท่องเที่ยวได้ ตอ่ เนื่องตลอดทังปี
้
3) นักลงทุนไม่กล้ าเข้ ามาลงทุนหรื อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ จึงทาให้ นกั ท่องเที่ย วไม่มาท่องเที่ยว 4)
ด้ านการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร ไม่สามารถชมธรรมชาติ และผลผลิตทางการเกษตรได้ ตามความต้ องการตลอด
ทังปี
้ 5) การบริ หารจัดการที่ไม่ชดั เจนก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมไม่กอ่ ให้ เกิดความยัง่ ยืนของสถานที่ทอ่ งเที่ยว 6)
การรองรับการปลูกพืชผลทางการเกษตร ไม่ให้ เกิดภาวะสินค้ าล้ นตลาด 7) ไม่มีหน่วยงานใดที่จะดูแลและบริ หาร
จัดการกับปั ญหาการกาจัดขยะจากผักตบชวาในคลองชลประทาน ประเด็นที่ 5 ข้ อมูลข่าวสาร ได้ แก่ 1) การจัดตัง้
พลังงานทดแทนด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Solar Cell) จะมีกลุ่ ม NGO มีการหาเหตุผลมาขัดแย้ งเพื่อที่จะไม่สามารถ
ติดตังพลั
้ งงานทดแทนได้ ประเด็นที่ 6 การประชาสัมพันธ์ และการทาการตลาด ได้ แก่ 1) มีการจัดเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อนาเสนอประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ เู ยี่ ยมเยือนได้ รับรู้น้อยมาก และผลิ ตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวมีจานวน
น้ อ ย และ ประเด็นที่ 7 การเพิ่มมูลค่าและความแตกต่า ง ได้ แ ก่ 1) วัตถุ ดิบที่ส าคัญที่พบในจังหวัด ไม่ได้ เป็ น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการเพิ่มมูลค่า
ในส่วนของข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปรับปรุ งด้ านการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีได้ กาหนดไว้ 6 ประเด็น
กล่าวคือ ประเด็ นที่ 1 การบริ หารจัดการ ได้ แ ก่ 1) การมีแผนส ารองในการขับเคลื่ อ นผลิ ตภัณฑ์ มวลรวมของ
จังหวัด 2) การมีความเชื่อมโยงประสานงานที่ดีในการส่งต่อผู้เยี่ยมเยือนไปยังสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆได้ อย่างเป็ น
ระบบ 3) การมีหน่วยงานที่ดแู ลและส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยว สามารถส่งเสริ มด้ านการท่องเที่ยวตังแต่
้ ต้นน ้าไป
ยัง ปลายน า้ 4) ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้ อมในการบริ หารจัดการด้ านการท่อ งเที่ยวควรเป็ น
แบบอย่า งที่ดีใ ห้ หน่วยงานต่า งๆ และผู้ ประกอบการได้ นาไปเป็ นแบบอย่า งในการบริ หารจัดการที่ดี 5) การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อทดแทนการเพาะปลูกที่
ล้ นตลาด 6) การแบ่งหน้ าที่การรับผิดชอบกับปั ญหาผักตบชวาในคลองชลประทานในเขตต่างๆภายในจังหวัด 7)
การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานด้ านงบประมาณแก่ ธุ ร กิ จ start up ด้ านการเกษตรและด้ านสุ ข ภาพ การ
ประชาสัมพันธ์ และทาป้ายในการให้ ข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว การสร้ างศูนย์จาหน่ายสิ นค้ าของฝากของที่
ระลึก และการจัดงานแสดงสิ นค้ าต่างๆของผู้ประกอบการ ประเด็นที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และการทาการตลาด
ได้ แก่ 1) การจัดทาปฏิทินการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีตลอดทังปี
้ และมีการวางแผนการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ
อีกทังมี
้ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีที่มีความน่าสนใจแต่ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั แก่ผ้ เู ยี่ยมเยือน 2)
การทาการตลาดประชาสัมพันธ์ ส ถานที่ท่องเที่ยวตามอินเทอร์ เน็ต เพื่อสร้ า งการรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยว
เป็ นมาจากต่างจังหวัด และต่างประเทศ 3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทาการตลาดเกี่ยวกับการใช้ ถงุ ผ้ าแทน
ถุงพลาสติก 4) การประชาสัมพันธ์ และออกงานจัดแสดงสินค้ าด้ านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการ 5) การติดต่อ
กับทางบริ ษัทนาเที่ยวเพื่อส่งเสริ มการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด ทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการแก่
นักท่องเที่ยว โดยควรเน้ นนักท่องเที่ยวภายในประเทศก่อนเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึน้ กระจายวง
กว้ างออกไป 6) การทากิจ กรรมเพื่อความรับผิ ดชอบต่อสังคมเพื่อภาพลักษณ์ ที่ดีต่อ การท่องเที่ยวของจังหวัด
ลพบุรี ประเด็นที่ 3 สิ่ งอานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว ได้ แก่ 1) การติดต่อกับบริ ษัทขนส่งมวลชนให้ มีการ
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ขนส่งผู้เยี่ยมเยือนตามเส้ นทางต่างๆให้ ครอบคลุมทุก สถานที่ทอ่ งเที่ยวในจังหวัด 2) การจัดศูนย์รวมร้ านค้ า ของ
ฝากของที่ร ะลึก ประเด็ นที่ 4 การสร้ างมูลค่า เพิ่ มและสร้ างความแตกต่าง ได้ แ ก่ 1) การเพิ่มมูลค่าสิ นค้ าจาก
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้ องถิ่น 2) การใช้ พื ้นที่ที่เหลือจากทาการเกษตรให้ ค้ มุ ค่าแบบครบวงจร 3) การจัดโปรแกรมการ
เดินทางท่องเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก 4) การใช้ Solar cell ควรจะใช้ ตามแหล่ง
ที่ไฟฟ้าเข้ าไม่ถึง เพื่อความคุ้มค่า 5) การท่องเที่ยวด้ านสิ่ งแวดล้ อมควรมีการบูรณาการหน่ วยงานต่างๆในด้ าน
อุตสาหกรรมสะอาด การสนับสนุนด้ า นการเกษตร กิ จกรรมท่อ งเที่ยวในจังหวัด 6) การติ ดตัง้ Solar farm ใน
รู ปแบบเป็ นทุน่ ลอยใช้ พื ้นที่ผิวน ้าแทน 7) การจัดกิจกรรมแบบครอบครัวหรื อการทาศูนย์การเรี ยนรู้ตา่ งๆ 8) การ
จัดเส้ นทางการท่องเที่ยวริ มคลองชลประทาน “Romantic Road” เพื่อเสริ มสร้ างทัศนียภาพและกิจกรรมต่างๆ
ประเด็นที่ 5 การร่ วมมือและการมีส่วนร่ วม ได้ แก่ 1) การจัดกิจกรรมให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สัมผัสกับทรัพยากรด้ าน
การท่องเที่ยวที่มีอยูใ่ นจังหวัดให้ เหมาะแก่ผ้ สู งู อายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการท่องเที่ยวตามแนวโน้ มการท่องเที่ยวของ
โลก 2) การส่ งเสริ มหน่วยงานในการจัดหาและเชิญชวนหน่วยงานจากต่างประเทศที่มีความสนใจตรงกัน ใน
กิจกรรมของทางจังหวัดลพบุรีที่ได้ จดั ขึน้ 3) การกาหนดกฎกติกาให้ ผ้ ูเยี่ยมเยื อนได้ วินัย มีจิตสานึก และการ
ร่ วมมือ ในการแบ่งแยกหน้ า ที่การบริ หารจัดการอย่างชัดเจน ประเด็ นที่ 6 ด้ านบุคลากร ได้ แก่ 1) การเตรี ยม
บุคลากรในการให้ ความรู้ในสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยเฉพาะด้ านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกของการท่ องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี
การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมภายในของการท่อ งเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี คื อ การวิเคราะห์จุดแข็ ง
ได้ แ ก่ 1) คุณ ค่าและเอกลักษณ์ ด้านสังคม ประเพณี วัฒ นธรรม วิถีชีวิ ตของการท่อ งเที่ยวภายในจังหวัด 2)
ทัศนียภาพสิ่งแวดล้ อมที่สวยงามทังสิ
้ ่ งปลูกสร้ างและสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ 3) บุคลากรมีความรู้และความ
ชานาญสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถานที่ ทอ่ งเที่ยว และ4) การให้ ความรู้แสดงข้ อมูลแก่นกั ท่องเที่ยวได้
อย่า งครบถ้ ว น และจุดอ่อ น ได้ แ ก่ 1) การเข้ าถึง แหล่ ง ท่อ งเที่ยวเพื่อ ให้ นักท่อ งเที่ยวสามารถเข้ า ถึง สถานที่
ท่อ งเที่ยวได้ อ ย่างสะดวก 2) สิ่ ง อานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 3) การรั กษาความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยว 4) คุณค่าและเอกลักษณ์ด้านภูมิทศั น์ / ทาเลที่ตง/ทรั
ั ้ พยากรการท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้ เคียงที่
เชื่อมต่อกัน ความสะอาดและความแข็งแรงทนทานของสิ่งปลูกสร้ าง 5) การส่งเสริ มให้ ชมุ ชนและนักท่องเที่ยวเข้ า
มามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อเสริ มสร้ างจิตสานึกที่ดีตอ่ การอนุรักษ์ การลดภาวะ
โลกร้ อน อย่างต่อเนื่อง 6) การจัดเส้ นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรีอย่างครบทุกด้ าน 7) การรวมกลุ่มกัน
เป็ นองค์ กรหรื อ ชมรม เพื่ อ ให้ ได้ มีส่ วนร่ ว มในการประชุม ออกความคิ ดเห็น เพื่อ วางแผนงานต่า งๆ ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี และ8) การจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่บคุ ลากรในการปฏิบตั ิงานด้ านการ
ท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ส ภาพแวดล้ อมภายนอกของการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลพบุรี คือการวิเคราะห์
โอกาส ได้ แ ก่ 1) การเปลี่ ยนแปลงทางด้ า นประชากรศาสตร์ พฤติ กรรมนักท่อ งเที่ยว และการขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจในทิศทางที่ดี 2)การสนับสนุนของภาครัฐ และข้ อจากัด ได้ แก่ 1) ขาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
พัฒ นานวัตกรรมด้ า นการท่อ งเที่ยวที่ทันสมัย 2) คู่แ ข่ ง จังหวัดใกล้ เคี ยงมี การพัฒ นามากกว่า และสถานที่
ท่องเที่ยวมี ให้ เลื อกมากกว่าและมีความน่าสนใจยิ่งกว่า 3) สถานการณ์ ทางธรรมชาติและสภาวะโลกร้ อน 4)
กฎหมาย/กฎระเบียบต่างๆ 5) การสร้ างเครื อข่ายการรวมกลุ่มของธุรกิจการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
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ผลการวางแนวทางการพัฒนาการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืนของจังหวัดลพบุรี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ เยี่ยมเยือน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐบาล
และภาคเอกชนที่เกี่ ยวเนื่อ งกับการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี และการวิ เคราะห์ส ภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ ยื นที่จงั หวัดลพบุรี ประกอบด้ วย 6 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) กลยุทธ์ การสร้ างรายได้ และสร้ างอาชีพด้ านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวด้ านการบริ หารจัดการ 3) กลยุทธ์ การพัฒนาความเข้ มแข็ ง
ในการรวมกลุ่มด้ านการท่องเที่ยว 4) กลยุทธ์ การเสริ มสร้ างคุณค่าและเอกลักษณ์ด้านสังคม ประเพณี วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตด้ านการท่องเที่ยว 5) กลยุทธ์ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมในการ
ท่อ งเที่ยว และ6) กลยุทธ์ การเสริ มสร้ างและเผยแพร่ คุณ ค่าและเอกลักษณ์ ด้านธรรมชาติ ทัศนียภาพ และ
การเกษตร ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ ดงั กล่าวประกอบด้ วย 8 แผนงาน และ 20 โครงการ ได้ แก่ 1) โครงการอบรมการบริ หาร
จัดการธุรกิจด้ านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 2) โครงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการดาเนินการธุรกิจด้ าน
การท่อ งเที่ยวอย่างยัง่ ยื น 3) โครงการส่งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวอย่า งยัง่ ยืน 4)
โครงการจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ประชารัฐด้ านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน 5) โครงการส่งเสริ มการจ้ างงานประชาชน
ในท้ องถิ่นด้ านการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน 6) โครงการพัฒนาการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี 7) โครงการ
พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดลพบุรี 8) โครงการพัฒนาธุ รกิจด้ านของที่ระลึกของ
จังหวัดลพบุรี 9) โครงการจัดตังบุ
้ คลากรและอุปกรณ์ ในการรักษาความปลอดภัย 10) โครงการรณรงค์ให้ สถาน
ประกอบการด้ านการท่องเที่ยวมีบุคลากรทาประกันภัยให้ ผ้ ูเยี่ยมเยือน 11) โครงการส่งเสริ มและสนับสนุนการ
รวมกลุ่มของผู้ประกอบการและหน่วยงานด้ านการท่องเที่ยว 12) โครงการอบรมทักษะความรู้แก่บคุ ลากรในการ
สื่อสารและการปฏิบตั ิงานด้ านการท่องเที่ยว 13) โครงการสืบสานคุณค่าและเอกลักษณ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและ
การดารงไว้ ซึ่งวิ ถีชีวิตความเป็ นอยู่ดัง้ เดิ มในจังหวัดลพบุรี 14) โครงการพัฒ นาการเป็ นเจ้ า บ้ านที่ดีด้า นการ
ท่องเที่ยว 15) โครงการเผยแพร่ ความรู้ ด้า นวัฒ นธรรม ประเพณี ท้อ งถิ่นในการท่อ งเที่ยวจัง หวัดลพบุรี 16)
โครงการส่งเสริ มให้ ผ้ ูเยี่ยมเยือน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและจัดกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้ อม17) โครงการกาหนดภารกิจหลักให้ กบั หน่วยงานด้ านการท่องเที่ยวในการรักษาสิ่งแวดล้ อม 18)
โครงการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ด้านพลังงานทดแทน และการเกษตร ให้ แก่ผ้ ูเยี่ยมเยือนจังหวัดลพบุรี 19)
โครงการปรับปรุ งภู มิทศั น์สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อความเป็ นระเบียบและสวยงาม 20) โครงการพัฒนาและประชาสัมพั นธ์
เส้ นทางการท่องเที่ยวด้ านพลังงานทดแทนในจังหวัดลพบุรี

สรุป
การศึกษาเพื่อวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนของจังหวัดลพบุรี พบว่า การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยื นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี ความยั่งยื นในด้ านสังคมสู งสุ ด รองลงมา คื อ ด้ านสิ่ งแวดล้ อมและด้ าน
เศรษฐกิจ ตามลาดับ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้ได้ เสนอแนะกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) กลยุทธ์ การสร้ างรายได้ และสร้ าง
อาชีพด้ านการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี 2) การพัฒนาการท่องเที่ยวด้ านการบริ หารจัดการ 3) กลยุทธ์ การพัฒนา
ความเข้ มแข็ งในการรวมกลุ่มด้ านการท่องเที่ย ว 4) กลยุทธ์ การเสริ มสร้ า งคุณค่าและเอกลักษณ์ ด้า นสัง คม
ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตด้ านการท่องเที่ยว 5) กลยุทธ์ การส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีจิตสานึกรับผิ ดชอบ
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ต่อสิ่งแวดล้ อมในการท่องเที่ยว และ6) กลยุทธ์ การเสริ มสร้ างและเผยแพร่คุณค่าและเอกลักษณ์ ด้านธรรมชาติ
ทัศนียภาพ และการเกษตร ทังนี
้ ้ กลยุทธ์ ดงั กล่าวประกอบด้ วย 8 แผนงาน และ 20 โครงการ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนในจังหวัดลพบุรีดงั ต่อไปนี ้ 1) ควร
ปรับปรุ งในด้ านการรักษาความปลอดภัย เช่น การทาประกันภัยและประกันชีวิต บุคลากรและอุปกรณ์ รักษาความ
ปลอดภัย เป็ นต้ น 2) ควรมีการปรับปรุ งและเชื่อมโยงการคมนาคมเป็ นระบบ เช่น การขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทุก
สถานที่ทอ่ งเที่ยว และ การจัดทาเส้ นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อและใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น 3) ควรมีการปรับปรุ งและ
พัฒนาด้ านคุณภาพ/มาตรฐาน และปริ มาณของโรงแรม/ที่พกั อีกทังด้
้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน เช่น ปรับปรุ งและซ่อมแซม
ถนน เพิ่มปริ มาณไฟฟ้าส่องสว่าง และรักษาคุณภาพน ้าประปา เป็ นต้ น และสิ่งอานวยความสะดวก เช่น การจัดศูนย์
รวมร้ านค้ าของฝากของที่ระลึกในจังหวัดลพบุรี และปรับปรุ งร้ านค้ าร้ านอาหารให้ มีความหลากหลายและมีความ
สะอาด เป็ นต้ น และ 4) ควรจัดทาปฏิ ทินการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีตลอดทังปี
้ และมีการนาเสนอกิจกรรมและ
สถานที่ทอ่ งเที่ยวใหม่ๆที่มีความน่าสนใจในจังหวัดลพบุรีให้ ประชาชนได้ รับรู้ เช่น การจัดเส้ นทางการท่องเที่ยวทางน ้า
บริ เวณคลองชลประทาน การจัดทาเส้ นทางการท่องเที่ยวด้ านพลังงานทดแทน การจัดกิจกรรมให้ นกั ท่องเที่ยวได้ สมั ผัส
กับทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยว เป็ นต้ น ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป มีดงั ต่อไปนี ้ 1) ควรศึกษาพฤติกรรม
ของผู้เยี่ยมเยือนที่มีต่อการมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การเลื อกซื ้อของฝากของที่ระลึก การเลื อก
สถานที่ทอ่ งเที่ยวและที่พกั การมีจิตสานึกต่อสิ่งแวดล้ อม และการได้ รับความรู้จากสถานที่ทอ่ งเที่ยว เป็ นต้ น และ 2)
ควรมีการเพิ่มตัวชี ้วัดที่เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิเพื่อวัดความยัง่ ยืนของการท่องเที่ยวในด้ านเศรษฐกิจ ด้ านสังคม และด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เช่น มูลค่าเพิ่ม การจ้ างงาน การลงทุน โครงสร้ างพื ้นฐาน สาธารณูปโภค บริ การสารสนเทศ การรวมกลุ่ม
อุตสาหกรรม จานวนผู้ ประกอบการที่ได้ รั บมาตรฐานของธุ รกิ จด้ านการท่ องเที่ ยว การอนุรั กษ์ และการคานึ ง
สิ่งแวดล้ อม เพื่อสะท้ อนถึงการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืนที่แท้ จริ งยิ่งขี ้น
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การวิเคราะห์บทบาทของการท่ องเที่ยวต่ ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี
An Analysis of the Tourism Role on Other Industries in Lopburi Province
สุมาลี สันติพลวุฒิ1* และรสดา เวษฎาพันธุ์1
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่ง
พบว่า สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีดชั นีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ าสูงมี 2 สาขา คือ 1) การบริ การสารสนเทศ
ผลิตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ 2) กิจกรรมคลังสินค้ าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง
โดยมีคา่ ดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า เท่ากับ 1.975 และ 1.325 ตามลาดับ ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมโยง
โดยรวมไปข้ างหลัง มี ค่าดัชนีสู งใน 6 สาขา คื อ 1) การก่อสร้ าง 2) ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม 3) ห้ องสมุดและ
พิพิธภัณฑ์ 4) การขนส่ งทางบกและสถานที่เก็ บสิ นค้ า 5) การค้ าปลี ก และ 6) การค้ าส่ง โดยมี ค่าดัชนีเท่ากับ 1.385,
1.368, 1.208, 1.196, 1.169 และ 1.153 ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึน้ ของอุปสงค์
ขันสุ
้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวจะก่อให้ เกิดผลต่อมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแรงงานสูงขึน้ มากที่สุดใน 3 สาขาแรก
ได้ แก่ 1) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง 2) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ และ
3) กิจกรรมการผลิตสินค้ าและบริ การที่ทาขึ ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน

ABSTRACT
This research aims to analyze the importance of tourism industries on other sectors in Lopburi
province. It is found that the total forward linkage index values of tourism industry are the highest in two
sectors namely 1 ) information service, motion picture, radio and television program production and other
related services and 2 ) warehouse and transportation support activities, which the total forward linkage
index values equal to 1.975 and 1.325, respectively. In case of total backward linkage index values, there are
the high index values in six sectors, namely 1) construction, 2) restaurant and beverage stores, 3) library and
museum, 4) land transportation and warehouse, 5) retail trade and 6) wholesale trade, those index values
equal to 1.385, 1.368, 1.208, 1.196, 1.169, and 1.153, respectively. The analyze of the impact of increase
in final demand in the tourism sector are highest in the value added and labor compensation on the
first three sectors,i.e.,1) information service, motion picture, radio and television program production and
other related services 2) hotel and other accommodations, and 3) self-made production and service activities
for household using
Key Words: Tourism, Lopburi Province
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คานา
จังหวัดลพบุรีมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ พิจารณาได้ จากปี พ.ศ.2558 มีจานวนผู้
เยี่ยมเยือนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีทงหมด
ั้
3,072,723 คน คิดเป็ นชาวไทย 3,055,625 คน (ร้ อยละ
99.44) และชาวต่างชาติ17,100 คน (ร้ อยละ 0.56) ซึ่งผู้เยี่ยมเยือนทังหมดมี
้
จานวนเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ.2557 ร้ อย
ละ 4.90 โดยผู้เยี่ยมเยือนประกอบด้ วยนักท่องเที่ยว (ค้ างคืน) และนักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน) ทังนี
้ ้ในปี พ.ศ.2558
จานวนนักท่อ งเที่ยวได้ เพิ่มขึ น้ จากปี พ.ศ.2557 ร้ อยละ 5.22 และจานวนนักทัศนาจรได้ เพิ่มขึน้ ร้ อ ยละ 4.73
นอกจากนี ้ รายได้ จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีปีพ.ศ.2558 เท่ากับ 4,484 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ.
2557 ร้ อยละ 9.88 และในช่วง 3 ปี คือในปี พ.ศ. 2556-2558 พบว่าการท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีสร้ างรายได้
เฉลี่ยร้ อยละ 4.08 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดลพบุรี (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2559) จึงกล่าวได้ ว่าสาขาการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี หากสาขา
การท่องเที่ยวมีอตั ราการเจริ ญเติบโตจะก่อให้ เกิดผลกระทบการเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ตามมา
ดังนัน้ การศึกษาบทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรีโดยพิจารณาความสาคัญ
ของการท่องเที่ยวที่มีตอ่ อุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและ
สาขาการผลิ ตที่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงการใช้ จ่ายหรื อการลงทุนในสาขาการท่องเที่ยวของจังหวัด
ลพบุรีจะทาให้ ภาครัฐสามารถนาไปเป็ นข้ อมูลในการส่งเสริ มสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาการผลิตและ
บริ การอื่นที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ หน่วยงานภาคเอกชนสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี การวิเคราะห์ความสาคัญของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรีจงึ เป็ น
วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครัง้ นี ้

วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง บทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นๆในจังหวัดลพบุรี มีขอบเขตของการวิจยั
โดยการใช้ ข้อมูลจากตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) ปี พ.ศ.2553 ในระดับ 180180
สาขาการผลิ ตของประเทศไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2553) และ
คณะผู้วิจยั นามาจัดหมวดหมูใ่ หม่เป็ นตารางระดับ 5454 สาขาการผลิตนามาคานวณเป็ นข้ อมูลจังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ.2558 เนื่องจากข้ อจากัดที่ไม่มีข้อมูลตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิ ตของจังหวัด ลพบุรี โดยมีนยั ยะคือ
สมมติให้ โครงสร้ างการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ ของจังหวัดลพบุรีมีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับโครงสร้ างการผลิต
ของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรวมของประเทศไทยจึงได้ ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตขันกลางภายในประเทศของ
้
ประเทศไทยมาใช้ เป็ นค่าสัมประสิทธิ์ ปัจจัยการผลิตขันกลางภายในจั
้
งหวัดลพบุรีในการคานวณ ในการศึกษาครัง้
นี ้ได้ ศึกษา สาขาที่เกี่ ยวกับการท่อ งเที่ยวประกอบด้ วย 15 สาขา ได้ แก่ 1) การพิมพ์และการโฆษณา 2) การ
ก่อสร้ าง 3) การค้ าส่ง 4) การค้ าปลีก 5) การขนส่งทางบก 6) การขนส่งทางน ้า 7) กิจกรรมคลังสินค้ าและกิจกรรม
ที่สนับสนุนการขนส่ง 8) กิจกรรมไปรษณีย์และการรับส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ 9) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ 10) ภัตตาคารและ
ร้ านขายเครื่ อ งดื่ ม 11) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิ ทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่ นที่เกี่ ยวข้ อ ง 12)
กิจกรรมของตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยวการจัดนาเที่ยว การบริ การสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษา
ความปลอดภัยและการสื บสวน การบริ การด้ านการบริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และ
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กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนทางธุ รกิจ 13) บริ การบันเทิงและสันทนาการ 14) ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์ และ 15)
บริ การส่วนบุคคล ตามรหัสการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial
Classfication :TSIC) โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วยการใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ตลอดจนการ
นาเสนอภาพหรื อตารางประกอบการพรรณนาข้ อเท็จจริ งและผลการดาเนินงานต่างๆ
นอกจากนี ้ มีการวิเคราะห์บทบาทของการท่องเทีย่ วต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี ซึง่ ได้ วิเคราะห์
2 ประเด็น ดังนี ้
1) การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการท่อ งเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยวิเคราะห์ ดชั นี
ความเชื่อ มโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า (Total Forward Linkage: TF) และดัชนีความเชื่อ มโยงโดยรวมไปข้ างหลัง
(Total Backward Linkage: TB) คานวณได้ จากสูตรดังนี ้ (สุมาลี, 2555)
TF

=

โดยที่ TF

 nj b ij

;

1 n n
n  i  j b ij

i = 1, 2, 3 ... n

คือ

ดัชนีความเชือ่ มโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า

nj bij

คือ

ผลรวมทางด้ านแนวนอนของเมทริ ก [I-Ad]-1

in njbij

คือ

ผลรวมทางด้ านแนวตังทั
้ งหมดของเมทริ
้
ก [I-Ad]-1

n

คือ

จานวนสาขาการผลิตทังหมดในเมทริ
้
ก [I-Ad]-1

TB

=

โดยที่ TB

in bij

;

1 n nb
n  j i ij

j = 1, 2, 3, … n

คือ

ดัชนีความเชือ่ มโยงโดยรวมไปข้ างหลัง

in bij

คือ

ผลรวมทางด้ านแนวตังของเมทริ
้
ก [I-Ad]-1

 nj in bij

คือ

ผลรวมทางด้ านแนวนอนทังหมดของเมทริ
้
ก [I-Ad]-1

n
คือ
จานวนสาขาการผลิตทังหมดในเมทริ
้
ก [I-Ad]-1
I
คือ
เมตริ กเอกลักษณ์
d
A
คือ
สัมประสิทธิ์ ปัจจัยการผลิตขันกลางภายในประเทศ
้
2) วิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย (อันเป็ นผลจากการสนับสนุนหรื อส่งเสริ ม
ด้ านการท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี) ต่อการสร้ างมูลค่าเพิ่มและการจ้ างงานในจังหวัดลพบุรี โดยใช้ สูตรดังต่อไปนี ้
(สุมาลี, 2555)
∆X =
[I-Ad]-1 ∆F
โดยที่
∆F
คือ
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
∆X
คือ
การเปลี่ยนแปลงผลผลิตในแต่ละสาขาการผลิต
(ปั จจัยการผลิตขันกลาง+มู
้
ลค่าเพิ่ม)
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ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงของการท่ องเที่ยวต่ ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรี พบว่า ค่าดัชนีความ
เชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า (Total Forward Linkage: TF) ของอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวเนื่อ งกับการท่อ งเที่ ยวมี
แนวโน้ มเชื่อมโยงไปข้ างหน้ าสูง ใน 2 สาขา คือ 1) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ 2) กิจกรรมคลังสิ นค้ าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 1.975 และ
1.325 ตามลาดับ ทังสองสาขาดั
้
งกล่าวถูกใช้ เป็ นปั จจัยการผลิตแก่สาขาอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจสูงกว่าสาขาอื่นๆ
โดยเปรี ยบเทียบ ในส่วนของค่าดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหลัง (Total Backward Linkage: TB) พบว่ามี
ค่าดัชนีสูงใน 6 สาขา คือ 1) การก่อสร้ าง 2) ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม 3) ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 4) การ
ขนส่งทางบกและสถานที่เก็บสินค้ า 5) การค้ าปลีก และ 6) การค้ าส่ง โดยมีคา่ ดัชนีเท่ากับ 1.385, 1.368, 1.208,
1.196, 1.169 และ 1.153 ตามลาดับ โดย 6 สาขาเหล่านี ้ใช้ ปัจจัยการผลิตจากสาขาอื่นๆ สูงกว่าสาขาอื่นๆ โดย
เปรี ยบเทียบ (Table1)

Table 1 Total linkage of tourism classified by sector
TSIC Code
18,58
41,42,43
46
47
49
50
52
53
55
56
59,60,61,

Sector

Printing and advertising
Construction
Wholesale
Retail
Land transportation and warehouse
Water transportation
Warehouse and transportation support activities
Post and parcel activity
Hotel and other accommodations
Restaurant and beverage stores
Information service, motion picture, radio and television

62,63 programme production and other related service
79,80,82 Travel agency, tour operator, reservation service and related

TF
0.642
1.138
0.635
0.869
0.786
0.636
1.325
0.724
0.939
0.987
1.975

TB
0.566
1.385
1.153
1.169
1.196
0.566
0.979
0.980
0.957
1.368
0.800

0.683

0.629

0.652
0.635
0.646

0.875
1.208
0.892

activities security and investigation activities office administrative,
office support and other business support activities
90,92,93 Entertainment and recreation
91
library and museum
96,97 Personal service
Source: Calculated by researcher
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การวิเคราะห์ ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ ขนั ้ สุดท้ าย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดลพบุรีที่มีต่อมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแรงงานของจังหวัดลพบุรี ในปี พ.ศ.2559 ได้ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ.
2558 ได้ กาหนดสถานการณ์การวิจยั เป็ น 5กรณี ได้ แก่
กรณีที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่า ยของผู้ เยี่ยมเยื อนชาวไทย (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ในจัง หวัดลพบุรีจากข้ อ มูล กรมการท่อ งเที่ ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,2559) และนามาคานวณของ
คณะผู้วิจยั เพิ่มขึน้ เป็ นเงิ น 370,109 พันบาทประกอบด้ วย 1) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ มูลค่า 52,594 พันบาท 2)
ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม มูลค่า 81,965 พันบาท 3) ค่าซื ้อสิ นค้ าและของที่ระลึก มูลค่า 64,151 พันบาท 4)
ค่าใช้ จา่ ยเพื่อความบันเทิง มูลค่า 45,128 พันบาท 5) ค่าบริ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด มูลค่า 37,078 พันบาท
6) ค่าพาหนะเดินทางในจังหวัด มูลค่า 54,863 พันบาท และ 7) ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากรอบรู ป ค่ารู ปถ่าย ค่า
ทาบุญ เป็ นต้ น มูลค่า 34,330 พันบาท
กรณีที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายภาครัฐในการบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวจากข้ อมูลยุทธศาสตร์ บริ หารจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ ้น
เป็ นเงิ น 166,479 พันบาท(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้ อ มูลเพื่อการพัฒ นาจังหวัดสานักงานจังหวัดลพบุรี ,2556)
ประกอบด้ วย 1) การพิมพ์และการโฆษณา มูลค่า 4,800 พันบาท 2) การก่อสร้ าง มูลค่า 72,080 พันบาท 3) การ
บริ การทางด้ านธุ รกิจและการวิจยั มูลค่า 5,100 พันบาท 4) กิจกรรมของตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว
การบริ การสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน การบริ การด้ านการ
บริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ มูลค่า 100 พันบาท
5) บริ การชุมชนอื่นๆมูลค่า 2,513 พันบาท 6) ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์ มูลค่า 80,286 พันบาท และ 7) การบริ การ
ส่วนบุคคล มูลค่า 1,600 พันบาท
กรณี ที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการ
ลงทุนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องจากข้ อมูล ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เพิ่มขึน้ เป็ นเงิ น
90,800 พันบาท(สานักงานสถิติจงั หวัดลพบุรี,2556) ประกอบด้ วย 1) การพิมพ์และการโฆษณา มูลค่า 427 พันบาท
2) สาขาการค้ าส่ง มูลค่า 7,209 พันบาท 3) การค้ าปลี ก มูลค่า 82,506 พันบาท 4) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ 373
พันบาท 5) ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม 80 พันบาท 6) กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว
การบริ การสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน การบริ การด้ านการ
บริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุ รกิจ 87 พันบาท และ 7)
กิจกรรมการสร้ างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง มูลค่า 118 พันบาท
กรณีที่ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ(นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร)ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีจากข้ อมูล
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มขึน้ เป็ นเงิ น 6,033 พันบาท(กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา,2559) ประกอบด้ วย1) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ มูลค่า 930 พันบาท 2) ภัตตาคารและร้ าน
ขายเครื่ องดื่ม มูลค่า 1,696 พันบาท 3) ค่าซื ้อสิ นค้ าและของที่ระลึก มูล ค่า 1,204พันบาท 4) ค่าใช้ จ่ายเพื่อความ
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บันเทิง มูลค่า 589 พันบาท 5) ค่าบริ การท่องเที่ยวภายในจังหวัด มูลค่า 528 พันบาท 6) ค่าพาหนะเดินทางใน
จังหวัด มูลค่า 800 พันบาท และ 7) ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ มูลค่า 286 พันบาท
กรณีที่ 5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) เพิ่มขึ ้น การใช้ จา่ ยภาครัฐในการบริ หารจัดการด้ าน
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น การลงทุนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น และ การใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้น (กรณีที่ 1, 2, 3 และ กรณีที่4) เป็ นเงินรวม 633,421 พันบาท
สรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ ดงั ต่อไปนี ้
กรณีที่ 1 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ในจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึน้ เป็ นเงิ น 370,109 พันบาท
ได้ ส่งผลให้ มลู ค่าเพิ่มมีคา่ เพิ่มขึ ้น 212,938 พันบาทจากปี พ.ศ.2558 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.204 โดยสาขา
ที่ได้ รับผลกระทบสูงสุด คือ การบริ การสารสนเทศ ผลิตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดย
คิดเป็ นมูลค่าเพิ่มมีคา่ เพิ่มขึ ้น 9,733 พันบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 57.533 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา
1) โรงแรมและที่พักอื่นๆ 2) กิจกรรมการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การที่ ทาขึน้ เองเพื่อใช้ ในครัวเรื อ น 3) กิจกรรมของ
ตัว แทนธุ ร กิ จท่อ งเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การสารอง และกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ อ ง การบริ การรั กษาความ
ปลอดภัยและการสืบสวน การบริ การด้ านการบริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรม
อื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ 4) บริ การบันเทิงและสันทนาการ และ 5) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 28.808 ร้ อยละ 23.178 ร้ อยละ 18.585 ร้ อยละ 8.458 และร้ อยละ 4.963 ตามลาดับ
ในส่วนผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสื บเนื่องมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ในจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ ้น 370,109 พันบาทได้ ส่งผล
ให้ ผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ ้น 14,726 พันบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.052 จากปี พ.ศ.2558 โดยสาขาโรงแรมและ
ที่พกั อื่นๆได้ รับผลกระทบสูงสุดมูลค่า 7,892 พันบาทหรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.120 จากปี พ.ศ.2558 ตาม
ด้ วยสาขา 1) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง 2) กิจกรรมของ
ตัวแทนธุ รกิ จท่อ งเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การส ารอง และกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้ อ ง การบริ การรั กษาความ
ปลอดภัยและการสืบสวน การบริ การด้ านการบริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรม
อื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุ ร กิจ 3) กิ จกรรมการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การที่ทาขึน้ เองเพื่อ ใช้ ใน ครัวเรื อ น 4) การผลิ ต
เครื่ องดื่มและ 5) บริ การบันเทิงและสันทนาการ คิดเป็ นร้ อยละ 8.199 ร้ อยละ 3.276 ร้ อยละ 2.745 ร้ อยละ 2.059
และร้ อยละ 1.506 ตามลาดับ
กรณีที่ 2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายภาครัฐในการบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 166,479 พันบาท คาดว่าจะส่งให้ มลู ค่าเพิ่มเพิ่มขึน้
52,717 พันบาทจากปี พ.ศ.2558 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.051 โดยสาขาที่ได้ รับผลกระทบสูงสุด คือ สาขา
การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่ นๆ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยคิดเป็ นเพิ่มขึ น้ ร้ อ ยละ
21.733 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา 1) การกาจัดน ้าเสี ย ของเสี ย 2) การผลิตโลหะขัน้ มูลฐาน 3) กิจกรรม
อสังหาริ มทรัพย์ 4) กิจกรรมการผลิตสินค้ าและบริ การที่ทาขึ ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน และ 5) กิจกรรมห้ องสมุดหอ
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จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒ นธรรมอื่นๆ คิ ดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 10.605 ร้ อยละ 6.090
ร้ อยละ 5.699 ร้ อยละ 3.209 และร้ อยละ 3.039 ตามลาดับ
ทางด้ านผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสื บเนื่องมาจากการใช้
จ่ายภาครัฐในการบริ หารจัดการด้ านการท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 166,479 พันบาท จะส่งผลให้ ผลตอบแทนแรงงาน
เพิ่ มขึ น้ 3,572 พัน บาทหรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 0.021 จากปี พ.ศ.2558 โดยสาขาการบริ การสารสนเทศ ผลิ ต
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ได้ รับผลกระทบสูงสุด เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 3.097 จากปี พ.ศ.
2558 ตามด้ วยสาขา 1) การกาจัดน ้าเสีย ของเสีย 2) การผลิตโลหะขันมู
้ ลฐาน 3) กิจกรรมห้ องสมุด หอจดหมาย
เหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ 4) การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และ 5) กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์
คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.105 ร้ อยละ 1.949 ร้ อยละ 1.906 ร้ อยละ 1.081 และร้ อยละ 1.081 ตามลาดับ
กรณี ที่ 3 ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงอุปสงค์ขนั ้ สุดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการ
ลงทุนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น เป็ นเงิน 90,800 พันบาท จะส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ ้น
28,611 พันบาทจากปี พ.ศ.2558 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.027 โดยสาขาที่ได้ รับผลกระทบสูงสุด คือ การ
บริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 44.019
จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา 1) กิจกรรมการผลิตสิ นค้ าและบริ การที่ทาขึ ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน 2) โรงแรม
และที่พกั อื่นๆ 3) การผลิตผลิ ตภัณฑ์ อื่นๆ 4) กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และ 5) การผลิ ตโลหะขันมู
้ ลฐาน คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.402 ร้ อยละ 2.714 ร้ อยละ 2.318 ร้ อยละ 1.856 และร้ อยละ 0.681 ตามลาดับ
สาหรั บ ผลกระทบต่อ ผลตอบแทนแรงงาน พบว่า การเปลี่ ยนแปลงอุปสงค์ ขัน้ สุ ดท้ ายในสาขาการ
ท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการลงทุนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องที่เพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 90,800 พัน
บาท คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ ้น 1,859 พันบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.007 จากปี พ.ศ.
2558 โดยสาขาการบริ การสารสนเทศ ผลิตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ รับผลกระทบ
สู งสุ ดคิ ดเป็ นเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 6.273 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ ว ยสาขา 1) โรงแรมและที่พักอื่ นๆ 2) การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 3) กิจกรรมการผลิ ตสิ นค้ าและบริ การที่ทาขึน้ เองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน 4) กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์
และ 5) การผลิตโลหะขันมู
้ ลฐาน คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.236 ร้ อยละ 0.505 ร้ อยละ 0.403 ร้ อยละ 0.352 และ
ร้ อยละ 0.218 ตามลาดับ
กรณีที่ 4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่อ งมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้น เป็ นเงิน 6,033 พันบาท คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึน้
3,420 พันบาทจากปี พ.ศ.2558 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.003 โดยสาขาที่ได้ รับผลกระทบสูงสุด คือ สาขาการ
บริ การสารสนเทศ ผลิตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ1.001
จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา 1) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ 2) กิจกรรมของตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว
การบริ การสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน การบริ การด้ านการ
บริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ 3) กิจกรรมการผลิ ต
สินค้ าและบริ การที่ทาขึ ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน 4) บริ การบันเทิงและสันทนาการ และ 5) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ
คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.589 ร้ อยละ 0.265 ร้ อยละ 0.247 ร้ อยละ 0.111 และร้ อยละ 0.087 ตามลาดับ
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ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้ จา่ ยของ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศเพิ่มขึน้ เป็ นเงิน 6,033 พันบาท จะส่งต่อผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึน้ 272 พันบาท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.001 จากปี พ.ศ.2558 โดยสาขาโรงแรมและที่พกั อื่นๆได้ รับผลกระทบสูงสุดคิดเป็ นเพิ่มขึน้
ร้ อ ยละ 0.268 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ ว ยสาขา 1) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิ ทยุ โทรทัศน์ และ
บริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง 2) กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การสารองและกิจกรรมที่
เกี่ ยวข้ อ ง การบริ การรัก ษาความปลอดภั ยและการสื บสวน การบริ การด้ า นการบริ หารและสนับ สนุน การ
ดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ 3) การผลิตเครื่ องดื่ม 4) กิจกรรมการผลิตสินค้ า
และบริ การที่ทาขึ ้นเองเพื่อใช้ ในครัวเรือน และ 5) บริ การบันเทิงและสันทนาการ คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อย 0.143 ร้ อยละ
0.047 ร้ อยละ 0.040 ร้ อยละ 0.029 และร้ อยละ 0.020 ตามลาดับ
กรณีที่ 5 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวสืบเนื่องมาจากการใช้
จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) เพิ่มขึ ้น การใช้ จา่ ยภาครัฐในการบริ หารจัดการด้ าน
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ ้น การลงทุนภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น และ การใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยม
เยือนชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้น (กรณี ที่ 1, 2, 3 และ กรณี ที่4) เป็ นเงินรวม 633,421 พันบาท จะส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าเพิ่ม มีค่า เพิ่มขึ น้ 275,853 พันบาทจากปี พ.ศ.2558 หรื อ คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.264 โดยสาขาที่ได้ รั บ
ผลกระทบสูงสุด คือ การบริ การสารสนเทศ ผลิตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเพิ่มขึน้
ร้ อยละ 124.285 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา 1) โรงแรมและที่พกั อื่นๆ 2) กิจกรรมการผลิตสินค้ าและบริ การ
ที่ทาขึน้ เองเพื่อใช้ ในครัวเรื อน 3) กิจกรรมของตัวแทนธุ รกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การสารอง และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษาความปลอดภัยและการสื บสวน การบริ การด้ านการบริ หารและสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ 4) กิจกรรมอสังหาริ มทรัพย์ และ 5) การ
กาจัดน ้าเสีย ของเสีย คิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32.449 ร้ อยละ 30.037 ร้ อยละ 19.047 ร้ อยละ 12.046 และร้ อยละ
10.835 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ ้น 22,169 พันบาทหรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ
0.078 จากปี พ.ศ.2558 โดยสาขาการการบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ และบริ การอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้ องได้ รับผลกระทบสูงสุดคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 17.712 จากปี พ.ศ.2558 ตามด้ วยสาขา 1) โรงแรมและที่
พักอื่ นๆ 2) กิ จกรรมการผลิ ตสิ นค้ า และบริ การที่ทาขึ น้ เองเพื่อ ใช้ ในครั ว เรื อ น 3) กิ จกรรมของตัว แทนธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การสารอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง การบริ การรักษาความปลอดภัยและการ
สืบสวน การบริ การด้ านการบริ หารและสนับสนุน การดาเนินงานของสานักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทาง
ธุรกิจ 4) การผลิ ตโลหะขันมู
้ ลฐาน และ 5) การผลิตเฟอร์ นิเจอร์ โดยคิดเป็ นเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.779 ร้ อยละ 3.557
ร้ อยละ 3.358 ร้ อยละ 3.339 และร้ อยละ 2.531 ตามลาดับ
จากผลการวิ เคราะห์ข้า งต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่าการเพิ่มขึน้ ของการใช้ จ่ายของผู้เยี่ ยมเยือ นชาวไทย
จังหวัดลพบุรี จะก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อ มูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึน้ สู งสุ ด ร้ อยละ 0.204 และ
0.052 ตามลาดับ รองลงมา คือ ด้ วยจากการใช้ จ่ายของภาครัฐด้ านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการจะก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.051 และ 0.021 ส่วนผลกระทบจากการลงทุน
ของภาคเอกชนในสาขาการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน
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แรงงานเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.027 และ 0.007 และท้ ายสุดการใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่เพิ่มขึ ้นจะ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 0.003 และ 0.001 ตามลาดับ
ดังนัน้ หากมีการกระตุ้นให้ การใช้ จ่ายของผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ในจังหวัดลพบุรี
เพิ่มขึ ้น การใช้ จา่ ยของภาครัฐด้ านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มขึ ้น การลงทุนของภาคเอกชนในสาขาการ
ท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้ องเพิ่มขึ ้น และ การใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศเพิ่มขึ ้น จะส่งผลต่อการเพิ่มขึ น้
ของมู ล ค่า เพิ่ มของผลผลิ ตและผลตอบแทนแรงงานของจัง หวัด ลพบุ รี ม ากยิ่ ง ขึ น้ นอกจากนี ้ การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยวด้ า นสาขาโรงแรมและที่พักอื่ นๆ รวมถึง การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิท ยุ
โทรทัศน์ และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็ นสาขาที่ได้ รับผลกระทบสูงสุดอันดับต้ นๆ จากการเพิ่มขึ ้นของการใช้
จ่าย/ลงทุน ดังกล่าว จะยิ่งส่งผลดีตอ่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากผลจากการวิเคราะห์แสดงว่า
สาขาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงไปข้ างหน้ าและข้ างหลังสูง ดังนัน้ จะส่งผลให้ อตุ สาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องมีการ
เจริ ญเติบโตตามไปด้ วย การพัฒ นาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวย่อมจะมี บทบาทและส่ง ผลต่อ การเศรษฐกิจ ของ
จังหวัดลพบุรีให้ มีแนวโน้ มอัตราการขยายตัวอย่างมีนยั สาคัญมากยิ่งขึ ้น รวมทังเป็
้ นแหล่งที่สามารถช่วยส่งเสริ ม
การจ้ างงานในจังหวัดอีกทางหนี่ง

สรุป
การวิเคราะห์บทบาทของการท่องเที่ยวต่ออุตสาหกรรมอื่นในจังหวัดลพบุรีเป็ นการศึกษาความสาคัญของ
การท่องเที่ยวที่มีตอ่ อุตสาหกรรมอื่นๆ ในจังหวัดลพบุรี จากการวิเคราะห์คา่ ดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า
และดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหลัง ซึง่ พบว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีคา่
ดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ าสูงมี 2 สาขา คือ 1) การบริ การสารสนเทศ ผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์
และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ 2) กิจกรรมคลังสิ นค้ าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง ในส่วนของค่าดัชนี
ความเชื่อ มโยงโดยรวมไปข้ างหลัง พบว่ามี ค่าดัชนีความเชื่อ มโยงโดยรวมไปข้ า งหลัง สูง 6 สาขา คื อ 1) การ
ก่อสร้ าง 2) ภัตตาคารและร้ านขายเครื่ องดื่ม 3) ห้ องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 4) การขนส่งทางบกและสถานที่เก็บ
สิ นค้ า 5) การค้ า ปลี ก และ 6) การค้ าส่ง ดังนัน้ หากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและที่เกี่ ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
เหล่านี ้มีการขยายตัวจะสามารถกระตุ้นการผลิ ตให้ แก่สาขาอื่นๆให้ มีการขยายตัว หรื อสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายในสาขาการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี
สืบเนื่องจากค่าใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ ้น 370,109 พันบาท ค่าใช้ จา่ ย
ของภาครัฐในด้ านการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี เพิ่มขึน้ 166,479 พันบาท การลงทุนของภาคเอกชนในด้ านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึน้ 90,800 พันบาท และค่าใช้ จา่ ยของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวใน
จังหวัดลพบุรีเพิ่มขึน้ 6,033 พันบาท จะทาให้ มีผลต่อมูลค่าเพิ่มของจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ ้น 275,853 พันบาท และ
ผลตอบแทนแรงงงานของจังหวัดลพบุรีเพิ่มขึ ้น 22,169 พันบาท แสดงให้ เห็นว่าการส่งเสริ มให้ มีการใช้ จา่ ยและ
การลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้ านดังกล่าวมากขึ ้น จะยิ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
จ้ างงานของจังหวัดลพบุรี
การวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อเสนอแนะดังนี ้ 1) ควรส่งเสริ มให้ ผ้ เู ยี่ยมเยือนชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี มี
การใช้ จา่ ยในพื ้นที่มากขึ ้น โดยผ่านการกระตุ้นให้ มีการพักค้ างในจังหวัดเพิ่มขึ ้นและซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้น ซึง่ ต้ องได้ รับ
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การสนับสนุนจากการมีที่พกั ที่สะดวก สะอาด และ ปลอดภัย นอกจากนี ้ ควรมีการพัฒนาสิ นค้ าของฝาก ของที่
ระลึกที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ 2) ภาครัฐควรให้ การส่งเสริ มและสนับสนุนสาขาการผลิตที่ได้ รับผลกระทบสูงจาก
การที่ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณด้ า นการท่อ งเที่ยวแล้ วก่อให้ เกิ ดการเพิ่มของมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทน
แรงงานของจังหวัดลพบุรี ได้ แก่ การบริ การสารสนเทศ การผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ การกาจัดน ้าเสีย ของ
เสี ย กิ จกรรมอสั ง หาริ มทรั พย์ และกิ จกรรมห้ อ งสมุด หอจดหมายเหตุ พิ พิธ ภั ณ ฑสถาน และกิ จกรรมทาง
วัฒ นธรรมอื่ นๆ และ3) ภาคเอกชนควรพิจารณาให้ ความสาคัญในการลงทุนสาขาที่ได้ รับผลกระทบสู งจาก
ค่า ใช้ จ่ายของผู้ เยี่ ยมเยื อ นชาวไทยและชาวต่า งประเทศที่เพิ่มขึ น้ แล้ ว ก่อให้ เกิดการเพิ่มของมูล ค่า เพิ่มและ
ผลตอบแทนแรงงานของจังหวัดลพบุรี ได้ แก่ การบริ การสารสนเทศ การผลิ ตภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ โรงแรม
และที่พกั อื่นๆ กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนาเที่ยว การบริ การรักษาความปลอดภัย บริ การบันเทิง
และสันทนาการ
สาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรศึกษาลักษณะการประกอบการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเทีย่ วในจังหวัดลพบุรี เช่น การกาหนดราคา การสร้ างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
และการแข่งขันของธุรกิจในตลาด เป็ นต้ น
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พฤติกรรมและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
BEHAVIOR AND MARKETING MIX AFFECTING DECISION IN INVESTING IN THE STOCK
EXCHANGE OF WORKING AGE PEOPLE IN BANGKOK
นวิชญ์ มัทรา กรรมะตันตระเวท*
Navytchmathra Gammatantrawet*

บทคัดย่ อ
การศึกษางานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจการลงทุน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ คนวัยทางานที่เป็ นพนักงานบริ ษัทใน
เขตกรุ งเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ยและค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปร โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการแจกแจงแบบ
t-test และการเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว One-Way ANOVA และเปรี ยบเทียบพหุคูณแบบ LSD หรื อ
Fisher’s Least – Significant Different โดยผลการศึกษาพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (4P) มีส่วนสาคัญ
อย่างมากต่อการตัดสิ นใจลงทุน เช่น เรื่ อ งผลตอบแทนจากการลงทุน เรื่ องค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย เรื่ อ ง
ช่องทางการซื ้อขายที่สะดวก และเรื่ องตัวแทนนายหน้ าในการซื ้อขายแนะนา/

ABSTRACT
This study on the behavior and marketing mix affecting investment decision in the stock
exchange of working age customers in Bangkok, aims to study about behaviors that affect investment
decision and developing processes of the behaviors and marketing mix that affect investment
decision in the stock exchange of working age customers in Bangkok. The questionnaire was used as
a tool to collect data from 400 samples. The population used in this study was the working age
people who were the employees of the company in Bangkok. The data analyze using the descriptive
statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, and test of the variable correlation. The
study analyzed the variance by T-Test and One-Way ANOVA and LSD Multiple comparison test or
Fisher’s Least Significant Difference. From this study, found that the marketing mix (4P) – return on
investment, the purchasing fees, distribution channel and agent were the important factors that affect
investment decision.

Key words: Investment Behavior, Marketing Mix.
*Corresponding author; e-mail address: tantrixpalm@gmail.com
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บทนา
เมื่ อกล่ าวถึงการออมเงิ น คนไทยส่ว นใหญ่จะคุ้นเคยกับการออมเงิ นไว้ ใ นธนาคาร แต่ใ นปั จจุบัน มี
ทางเลือกเกิดขึ ้นมากมาย ซึง่ รู ปแบบการออมเงินและการลงทุนของประชาชนในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ โดยพัฒ นาจากอดีตไปมาก และด้ วยในสถานการณ์ ที่มีการปรับเปลี่ ยนตลอดเวลา ประกอบกับอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ลดลง อีกทังอั
้ ตราแลกเปลี่ ยนจากเงินเฟ้อ ที่เพิ่มมากขึน้ ประชาชนที่มีเงิ นออมเหลื อพยายามหาทาง
เลือกที่จะสร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กบั ตนเอง โดยการนาเงิ นออมไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี ้สถาบัน
การเงิ นต่างๆ ได้ เสนอผลิ ตภัณฑ์ ทางการเงินหลากหลายรู ปแบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าที่
แตกต่างกัน เช่น การออกกองทุนรวมประเภทต่างๆ ทาให้ นกั ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเลื อกลงทุน
ผ่านกองทุนเหล่านันได้
้ การลงทุนเพื่อการออมผ่านกองทุนรวมเป็ นที่ร้ ูจกั กันมากขึ น้ เนื่องจากประชาชนเริ่ มเข้ าใจ
ถึงประโยชน์ของการลงทุนผ่านตัวแทนที่เป็ นมืออาชีพ ซึ่งจะลดความเสี่ ยงจากการลงทุนด้ วยตนเอง (สนทรี
จึงประเสริ ฐกุล, 2555)
นอกเหนือจากการออมเงินกับสถาบันการเงินแล้ ว ผู้ลงทุนรายย่อยมีชอ่ งทางให้ เลือกลงทุนมากมาย อาทิ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ หรื อเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น อาทิ หุ้น พันธบัตร กองทุนรวม เป็ นต้ น ซึ่ง
ในการลงทุนในพันธบัตรหรื อหุ้นกู้ พันธบัตร หรื อหุ้นกู้ก็คือใบกู้ เงิ น หรื อ IOU โดยมีใบพันธบัตรหรื อหุ้นกู้ เป็ น
หลักฐาน นักลงทุนที่ซื ้อพันธบัตรหรื อหุ้นกู้เพื่อต้ องการที่จะได้ รับดอกเบี ้ยเป็ นสิ่ งตอบแทนโดย รู้ ล่วงหน้ าว่าจะได้
ดอกเบี ้ยเท่าไร ได้ จานวนกี่งวด และได้ เงินต้ นคืนเมื่อใด นอกจากหุ้นกู้แล้ ว การลงทุนในหุ้นสามัญน่าจะเป็ นการ
ลงทุนที่ดีที่สุดที่นา่ จะทาได้ การลงทุนในหุ้นสามัญ เป็ นการลงทุนที่นกั ลงทุนได้ มีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ าของบริ ษัท การ
ลงทุนในหุ้นสามัญนักลงทุนจะได้ ผลตอบแทนจากเงินปั นผลและส่วนต่างของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป ยิง่ บริษทั
สามารถทากาไรเพิ่มมากขึน้ จะทาให้ ห้ นุ สามัญมีมูลค่ าเพิ่มมากขึน้ และสามารถเพิ่มเงิ นปั นผลให้ แก่ ผู้ถือหุ้น
สามัญได้ แต่การลงทุนในพันธบัตรหรื อหุ้น กู้นนจะได้
ั้
รับดอกเบี ้ยตามที่กาหนดไว้ นนั ้ บริ ษัทไม่เคยขึน้ ดอกเบีย้
ให้ แก่พนั ธบัตรหรื อหุ้นกู้ แต่บริ ษัทเพิ่มเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญได้ เพราะฉะนันแนวทางที
้
่จะเพิ่ มมูลค่าให้ กบั
เงิ นต้ นที่ดีที่สุด ในที่นี จ้ ะกล่า วถึง เฉพาะแนวคิดวิธี การหรื อหลักการลงทุนในหุ้ นสามัญในตลาดหลักทรั พย์ ฯ
เท่านัน้
อนึง่ นักลงทุนจะต้ องเป็ นนักวิเคราะห์ทงทางเทคนิ
ั้
ค และปั จจัยพื ้นฐาน และทราบความเคลื่อนไหวของ
หุ้นและปริ มาณการซื ้อขาย เพราะเชื่อว่าประวัติความเคลื่อนไหวซึง่ สะท้ อนถึงอุปสงค์และอุปทานของหลักทรัพย์
มีลกั ษณะรู ปแบบที่ทาให้ สามารถวิเคราะห์เพื่อบ่งชี ้ความเคลื่ อนไหวของราคาหุ้นในอนาคตได้ นักวิเคราะห์ทาง
เทคนิคจะต้ องคาดการณ์ และทิศทางของความสามารถในการทากาไร โดยจะต้ องคานึงปั จจัยพื ้นฐานทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ เพื่อ พิจารณาถึง โอกาสและผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลจากการคาดการณ์ ( Bryce C.N.
Greenwald, Judd Kahn, Paul D. Sonkin & Michael Van Biema, 2544 อ้ างใน พรชัย รัตนนนทชัยสุข , 2550)
ส่ว นนักลงทุน มหภาคก็เ หมือ นนักลงทุนอื่นๆ ที่ซือ้ ถูกขาย แพง นักลงทุนรายบริ ษั ทจะทาการศึ กษาประวัติ
หลักทรัพย์เพื่อดูว่าราคาหลักทรัพย์เคลื่ อนไหว อย่างไรในการตอบสนองต่อการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยต่างๆ
พยายามคาดการณ์ ว่าปั จจัยใดบ้ า งที่มีโอกาส เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง โดยจะพิจารณาข้ อ มูลของบริ ษั ท และ
อุตสาหกรรม การคาดการณ์ส่วนใหญ่ เน้ นไปที่ผลกาไรของบริ ษัท
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ ผ้ วู ิจยั ทาการศึกษา เพื่อที่จะทาให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การหลักทรัพย์
ต่างๆ ได้ รับทราบถึงพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาด อีกทังยั
้ งทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ นอกจากนี ้ยังเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินการรวมถึงวางนโยบายการลงุทนในตลาด
หลักทรัพย์ของบริ ษัทตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดึงดูดให้ คนวัยทางานเลือกลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของตนเองต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมผู้บริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด การ
ตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ กาหนดสมมติฐานการวิจยั เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ลักษะทางประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันทางด้ านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ ประสบการณ์ทางาน เขตการทางาน มีระดับค่าเฉลี่ยต่อส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมที่แตกต่างกันทางด้ าน ประสบการณ์การลงทุน จานวนเงินลงทุน วัตถุประสงค์
การลงทุน ระยะเวลาในการถือหลักทรัพ ย์ ผู้มีอิทธิ พล ประเภทสิ นทรัพย์ มีระดับค่าเฉลี่ ย ต่อส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครที่ไม่
แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ผู้วิจยั ได้ ทาการกาหนดกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
ผู้บริ โภค ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้ ประยุกต์ใช้ แบบจาลองของคอต
เลอร์ และอาร์ มสตรอง ในทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดโดยอาศัยปั จจัย 4P อันประกอบไปด้ วย ตัวผลิตภัณฑ์
(Product) ,ราคา (Price), การวางจาหน่า ย (Place), และการส่ ง เสริ ม การจาหน่ า ย (Promotion) โดยออก
แบบสอบถามเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางาน เข้ ากับส่วนประสมทางการตลาด
แล้ วนาผลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย เพื่อให้ ได้ วตั ถุประสงค์ตามงานรวิจยั ที่ได้ ระบุไว้

383

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. นักลงทุนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ มาวางกลยุทธในการลงทุน
2. บริ ษัทหลักทรัพย์สามารถออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้ องการของนักลงทุนได้
3. กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สามารถวางกลยุทธการให้ ความรู้ เพื่อปิ ดส่วนต่างระหว่าง
ความต้ องการที่เกิดขึ ้นจากการลงทุน กับความจริ งที่เกิดขึ ้นในการลงทุน

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
คนวัยทางาน ซึ่งจะเน้ นเฉพาะคนวัยทางานที่เป็ นพนักงานบริ ษัทในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 8 เขต
ได้ แก่ เขตวัฒนา เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตห้ วยขวาง เขตจตุจกั ร เขตราษร์ บรู ณะ ซึง่ เป็ นเขตย่าน
ธุรกิจที่สาคัญของกรุ งเทพมหานครฯ ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร (Infinite population)
ของ W.G. Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 5 (กัลยา
วานิชย์บญ
ั ชา, 2549, น.74) จานวน 385 ราย เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั จึงเก็บตัวอย่างรวม
ทังสิ
้ ้น 400 ราย

เครื่องมือ
ใช้ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มผี ลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของ
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จานวน 8 ข้ อ
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 20 ข้ อ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป ซึง่ ใช้ วิธีการประมวลผล
ทางสถิติ ดังนี ้
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้ วย การแจกแจง
ความถี่ หาค่าร้ อยละ และข้ อคาถามที่เป็ นแบบเรี ยงลาดับ วิเคราะห์ด้วยวิธีการรวมค่าตัวแปรและหาค่าความถี่
(frequency)
ข้ อมูลของพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
ของคนวัยทองานในเขตกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยการแจกแจงแบบ t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA ในการทดสอบสมมติฐาน และเปรี ยบเทียบแบบพหุคณ
ู แบบ LSD
หรื อ Fisher’s Least-Significant Different
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (คิดเป็ นร้ อยละ 50.30) ซึง่ อยูใ่ นช่วง
อายุระหว่าง 31-40 ปี (คิดเป็ นร้ อยละ 48.8) มีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
46.50 มีสถานภาพเป็ นคนโสด (คิดเป็ นร้ อยละ 76.80) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี (คิดเป็ นร้ อยละ
78.8 ) มีอายุการทางานมากกว่า 9 ปี (คิดเป็ นร้ อยละ 57.5)
ข้ อมูลโดยรวมของการแสดงระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามประสบการณ์ การลงทุน 5 ช่วง คือ น้ อย
กว่า 1 ปี อยู่ระหว่าง 1-3 ปี อยูร่ ะหว่าง 4-6 ปี อยู่ระหว่าง 7-9 ปี และมากกว่า 9 ปี โดยจาแนกตามจานวนเงิ น
ลงทุนโดยเฉลี่ ย ต่ากว่า 10,000 บาท อยู่ระหว่าง 10,001-50,000 บาท อยูร่ ะหว่าง 50,001-100,000 บาทและ
มากกว่า 1000,000 บาท โดยมีวตั ถุประสงค์ของการลงทุน เพื่อเก็บไว้ ใช้ ในยามจาเป็ นหรื อในอนาคต เพื่อให้ ได้ รับ
ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่สม่าเสมอจากดอกเบี ้ยหรื อเงินปั นผล เพื่อให้
ได้ รั บผลตอบแทนจากส่ ว นต่า งของราคา เพื่อ รั บ สิ ทธิ ประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี ร ะยะเวลาในการถื อ
หลักทรัพย์ แบ่งเป็ น 6 ช่วง คือ น้ อยกว่า 1 เดือน ระหว่าง 1-3 เดือน อยูร่ ะหว่าง 4-6 เดือน อยู่ระหว่าง 6-9 เดือน
อยูร่ ะหว่าง 9-12 เดือน และนานกว่า 1 ปี ซึง่ ผู้ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจในการลงทุนนัน้ คือ ตนเอง นักวิเคราะห์
หรื อผู้จดั การกองทุน เพื่อ หรื อคนในครอบครัว สื่ อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ตัวแทนจาหน่ายหรื อนายหน้ าซื ้อขาย
หลักทรัพย์ โดยประเภทของสิ นทรัพย์ คือ ตัว๋ เงิ น หรื อ พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ หุ้น ตราสาร
อนุพนั ธ์ และจต้ องได้ รับผลจากการลงทุนในแต่ละครัง้ น้ อยแบ่งได้ 6 ความคาดหมาย คือ น้ อยกว่า 5% และ 610% และ 11-15% และมากกว่า 15% ซึง่ ผลขาดทุนที่ยอมรับได้ จากการลงทุนในแต่ละครัง้ นัน้ แบ่งเป็ น 4 ระดับ
คือ น้ อยกว่า 10% และ 10-20% และ 21-30% และมากกว่า 30%
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการลงทุน 4-6 ปี (คิดเป็ นร้ อยละ 64.30) โดยจาแนก
จานวนเงินลงทุนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10,001-50,000 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 89.30) โดยมีวตั ถุประสงค์ของการ
ลงทุนเพื่อได้ รับผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร (คิดเป็ นร้ อยละ 63.30) มีระยะเวลาในการถือหลักทรัพย์
อยูร่ ะหว่าง 1-3 เดือน (คิดเป็ นร้ อยละ 27.50) โดยผู้ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจลงทุนคือ ตนเอง (คิดเป็ นร้ อยละ
51.0) โดยประเภทของสินทรัพย์ที่ลงทุนส่วนใหญ่คือ หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 65.80) ซึง่ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้ รับจากการลงทุนแต่ละครัง้ น้ อยจะต้ องอยูร่ ะหว่าง 6-10% (คิดเป็ นร้ อยละ 100) แต่ผลขาดทุนที่ได้ รับจากการ
ลงทุนในแต่ละครัง้ นันจะน้
้ อยน้ อยกว่า 10% (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
ด้ านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด 4 ข้ อ เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน มี (ดอกเบี ้ย ,เงินปั นผล)
ค่าเฉลี่ย4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 และสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้ รับ มีคา่ เฉลี่ย 4.28 ส่วนเบี่ยง
เบี่ยนมาตรฐาน 0.377 อยูใ่ นอันดับแรก ต่อมา ความสามารถในการบริ การของผู้จดั การกองทุน มีคา่ เฉลี่ย 4.28
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.778 อยูใ่ นอันดับรองลงมา ส่วนระดับความคิดด้ านผลิตภัณฑ์ในเรื่ องของชื่อเสียง
ความน่าเชือ่ ถือของบริ ษัทจัดการกองทุน มีคา่ เฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.796 อยูใ่ นอันดับสุดท้ าย
ด้ า นราคา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ ความคิดเห็นอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด 2 ข้ อ เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย มีคา่ เฉลี่ย 4.31 ส่วนเบี่ยงเบน
385

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

มาตรฐาน 0.707 อยู่ใ นอันดับแรก ราคาขัน้ ต่ าในแต่ล ะครั ง้ จานวนเท่าไรก็ ได้ มี ค่า เฉลี่ ย 4.28 ส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.778 อยู่ในอันดับรองลงมา ส่วนระดับความคิดเห็นทางด้ านราคาขันต
้ ่าการซื ้อแต่ละครัง้ ควรจะเป็ น
เท่าไรก็ได้ มีคา่ เฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.903 อยูใ่ นอันดับสุดท้ าย
ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 1 ข้ อ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการการซื ้อขายที่สะดวก มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ก็สามารถลงทุนได้ มีคา่ เฉลี่ย 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 อยูอ่ นั ดับแรก การลงทุนต้ องมี
สภาพคล่องซื ้อขายได้ ทงวั
ั ้ น มีคา่ เฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.796 อยู่ในอันดับรองลงมา ระบบการซื ้อ
ขายมีความรวดเร็ ว ทันสมัย และมีมาตรฐานยอมรับได้ มีค่า เฉลี่ ย 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.957 อยู่ใน
อันดับสุดท้ าย
ด้ านการส่งเสริ มการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมให้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 5
ข้ อ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริ มการขาย ในด้ านตัวแทนหรื อนายหน้ าใน
การซื ้อขายแนะนาหรื อชักชวนให้ ลงทุน มีคา่ เฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.796 อยูอ่ นั ดับแรก การแนะนา
ของตัวแทนสนับสนุนการขายสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.810 อยูใ่ นอันดับรองลงมา
การจัดกิ จกรรมเกี่ยวกับ การเงิ นและการลงทุน มีค่า เฉลี่ ย 3.67 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.929 อยู่ในอัน ดับ
สุดท้ าย

อภิปรายผลการวิจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจยั พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นนั ้
อยูใ่ นเกณฑ์มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะ เรื่ องผลตอบแทนจากการลงทุน (เงินปั นผล, ดอกเบี ้ย) อยูใ่ นอันดับแรก
รองลงมา ระดับค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องความสามารถในการบริ การของ
ผู้จดั การกองทุน ประเด็นค่าเฉลี่ ยที่น้อยสุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องมีโอกาสได้ รับ
ผลตอบแทนเป็ นกาไรจากส่วนต่างราคาและเงินปั นผลหรื อดอกเบี ้ย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kotler (2000)
กล่ าวไว้ ว่า ผลิ ตภัณฑ์ คือ สิ่ ง ที่เสนอขายเพื่อ สนองความต้ อ งการของลู กค้ า ดังนัน้ ถ้ าสิ นค้ า มี คุณสมบัติที่
น่าสนใจ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ ามากเท่าไร ผู้บริ โภคก็จะเกิดการตอบรับมากขึ ้นเท่านัน้
ด้ านราคา ผลการวิจยั พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ่ ใน
เกณฑ์มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่ องค่าธรรมเนียมในการซื ้อขาย อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมา ระดับค่าเฉลี่ยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องราคาขัน้ ต่าในการขายแต่ละครัง้ เท่าไรก็ได้ ประเด็นค่าเฉลี่ยที่
น้ อยสุด เรื่ องราคาขันต
้ ่าในการซื ้อขายแต่ละครัง้ เท่าไรก็ได้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของวิภาพร ตรี ทพิยโชค และ
ณักษ์ สุลิสร์ . (2555). ส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวม
ภายใต้ การบริ หารของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด. วารสารบริ หารธุรกิจศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 21 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555. หน้ า 32-45. พบว่า ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝาก และการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ู ลงทุนใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเลือกลงทุน ซึง่ สอดคล้ องกับราคา เป็ นคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์ในรู ปของตัวเงิน กล่าวคือ ผู้ลงทุนมีทศั นคติส่วนประสมทางการตลาดทางด้ านราคาดีขึ ้น อาทิ การ
เก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้ พฤติกรรมลงทุนในกองทุนรวมสูงขึ ้น
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ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ผลการวิจยั พบว่า ระดับค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์นนอยู
ั ้ ใ่ นเกณฑ์มากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะมีชอ่ งทางการซื ้อขายที่สะดวก มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ก็
สามารถลงทุนได้ อยูใ่ นอันดับแรก รองลงมา ระดับค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง
การลงทุนมีสภาพคล่อง สามารถซื ้อขายได้ ตลอดทังวั
้ น ประเด็นค่าเฉลี่ยที่น้อยสุดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรั พย์ เรื่ องระบบซื ้อขายมี ความรวดเร็ ว ทันสมัยและมี มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ ปรี ชา จาปาแดง (2546) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อกองทุนรวมของผู้ง
ทุนรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนรายย่อยตัดสินใจซื ้อกองทุนรวมโดยพิจารณา การซื ้อกองทุน
รวมเพราะความสะดวกของสถานที่บริ การซื ้อขายกองทุน ปั จจัยทางจิตวิทยาด้ านการจูงใจ การรับรู้ และการ
เรี ยนรู้ ด้ านความน่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อกองทุน
ด้ านส่งเสริ มการขาย ผลการวิจยั พบว่า ระดับค่าเฉลี่ ยที่มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจฯ นัน้ อยู่ในเกณฑ์ มาก
โดยเฉพาะเรื่ องตัวแทน/นายหน้ าในการซื ้อขายแนะนาหรื อ ชักชวนให้ ลงทุน อยู่ในอันดับแรก รองลงมา ระดับ
ค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการแนะนาของตัวแทนสนับสนุนการขายสม่าเสมอ
ประเด็นค่าเฉลี่ ยที่น้อยสุดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเงิ น
และการลงทุน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พนมพร อัครชยานันต์, สินีนุช จิตต์อกั ษร, สุดารัตน์ กรเจริ ญ และ
คณะ. (2557). พฤติกรรมและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน. วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาดและการบริ หารธุ รกิจ ปี ที่ 4 ฉบับ ที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2557): หน้ า 568-581. พบว่า ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการลงทุนมากที่สุด คือ ข้ อมูลข่าวสาร นอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
รัตนาพร เสียงลอย (2546) เรื่ อง การเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมของผู้
ลงทุนรายย่อยที่ลงทุน และไม่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านการรับรู้
ข้ อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการวางแผนในการลงทุนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.01

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากงานวิจัย
1. กลุ่มนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม และการลงทุนอื่นๆ ทังนี
้ ้รวมถึงผู้ทาวิจยั ซึง่ เป็ นผู้ลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์
1.1 นักลงทุนทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อการลงทุนให้ ประสบความสาเร็ จ
1.2 นาผลการวิจยั ที่ได้ มาวางกลยุทธในการลงทุน ให้ เหมาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การ
ลงทุน กองทุนรวม และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
1.3 น าผลวิ จั ย มาต่ อ ยอด เพื่ อ สร้ างกลุ่ ม ของนั ก ลงทุ น เพื่ อ แบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ในการลงทุนได้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่มากขึ ้น ซึง่ จะส่งผลดีโดยตรงต่อความสาเร็ จในการลงทุน
2. กลุ่มบริ ษัทหลักทรัพย์
2.1 ทราบถึงส่วนประสมในการตัดสิ นใจของนักลงทุน จึงสามารถออกผลิ ตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์
ความต้ องการของนักลงทุนได้
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2.2 สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้ ไปทาการวิจยั เพิ่มเติม เพื่อต่อยอด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ให้ เป็ นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนที่เป็ นเป้าหมาย
3. กลุ่มกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.1 ทราบและเข้ าใจปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของนักลงทุน จึงสามารถวางกลยุทธการให้
ความรู้ เพื่อปิ ดส่วนต่างระหว่างความต้ องการที่เกิดขึ ้นจากการลงทุน กับความจริ งที่เกิดขึ ้นในการลงทุน
3.2 สามารถวางแผนระยะยาว สาหรับการปลูกฝั่ งค่านิยมในการลงทุนให้ ประสบความสาเร็ จ

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. งานวิจยั นี ้เป็ นเพียงการทาวิจยั ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่ เท่านัน้ ดังนันจึ
้ งควรทาวิจยั อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน รวมถึงบริ ษัทจัดการการลงทุนต่างๆ
มีการปรับปรุง พัฒนา และออกผลิตภัณฑ์ ทางการเงินเข้ าสู่ตลาดการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา ซึง่ อาจส่งผลทาให้ การ
ตัดสินใจลงทุนของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงตามไปด้ วย
2. ในการวิจยั ครังต่
้ อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปั จจัยทางด้ านอืน่ ๆที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้เพือ่ ให้ ทราบถึงปั จจัยที่กว้ างขึ ้น และครอบคลุมความต้ องการนักลงทุน
ที่มากขึ ้น จึงสามารถนาไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตรงตามความ
ต้ องการของตลาดต่อไป
3. ในการวิจยั ครังต่
้ อไป ควรกาหนดขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่างให้ เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น
เพื่อผลการศึกษา จะเข้ าถึงปั จจัยส่วนบุคคลทางด้ านต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของคนวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกันมากขึ ้น อาทิเช่น ความแตกต่างทางด้ านวุฒิภาวะต่อการตัดสินใจลงทุน ระดับ
การศึกษาที่มผี ลต่อการลงทุน ตาแหน่งหน้ าที่การงานที่มีผลสาหรับการลงทุน ระยะเวลาและประสบการณ์การ
ลงทุนที่มีผลต่อการลงทุน เป็ นต้ น
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Household Conservation Efforts and Perception towards Payment for
Forest Environmental Services: Thua Thien Hue Province, Vietnam
Khanh Nguyen Quoc1, Penporn Janekarnkij1* and Kampanat Vijitsrikamol1

ABSTRACT
Payment for Forest Environmental Services (PFES) has been implemented in Thua Thien Hue
Province since 2010. The program has provided financial incentives to local household members in
order to ensure continuing support for forest conservation. The study’s overall objective is to explore
whether household members’ conservation efforts, their perception towards the PFES performance
and their perceived impact of PFES were associated with the PFES program payment. A Luoi District
was selected purposively based on the most abundant forest area under PFES. Data were obtained
from a random sample of 191 households living within A Luoi district.
It is found that household members contributed 177 hours/year on average for forest
conservation. When transformed into monetary terms, it is equivalent to 4.79 million VND/year. When
compared with the amount of money received from PFES program (5.10 million VND/year/household),
the payment of PFES is adequate to compensate for the conservation efforts. It is also found that
greater conservation efforts are associated with payment received by the members. Further, the
different perception on equity and enforcement performance are associated with the different amount
of payment received by household members. The perceived positive impact on PFES program is also
highly correlated with the payment received from PFES program. This implies that most of the
household members might evaluate the PFES as a good program. Further, the more amount of money
received from the PFES program may have the positive effect to the better perception on equity and
enforcement. Finally, the results may imply that the payment is seen to be the incentive for
sustainable PFES.

Key words: PFES, Thua Thua Hue province, conservation efforts, perception
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INTRODUCTION
Payments for Ecosystem Services (PES) are generally defined as a voluntary, conditional
transaction between at least one buyer and one seller of a well-defined ecosystem service (Wunder,
2005). It has been adopted worldwide as a new market-based initiative for securing and enhancing
the ecosystem services (ES). In Vietnam, the PES initiative has emerged in the revised Forest
Protection and Development Law 2004 and has called “Payment for Forest Environmental Services –
PFES”. In 2010, the Decree 99/ND-CP mandated the nationwide implementation of PFES. Vietnam
became the first country in Asia to initiate a nationwide PES scheme (Pham et al., 2013). After five
years of implementation, as of 2016, the scheme has mobilized more than 100,000 households to
protect and manage approximately 5.3 million hectares of forest land over 40 provinces (ADB, 2017).
Thua Thien Hue (TTH) is one of the pioneer provinces in the pilot phase of PFES
implementation in 2010. Its PFES program has focused primarily on watershed protection services
including soil conservation, regulation and maintenance of water sources for hydropower and clean
water production. It identified the hydropower plants and the water supply companies as the “service
users”. It also identified local households, group of households, and communities or organizations
who have been allocated forest lands to conduct forest conservation activities and signed the
contract with the TTH - PFES program as the “service sellers”. In TTH, there are four PFES users
including A Luoi hydropower plant, Huong Dien hydropower plant, Binh Dien hydropower plant, and
TTH Construction & Water Supply State Owned Company Limited, with the different payment rates
between 5.57-33.57 USD/ha. The public who are end users or the “service buyers”, under Article 11
of Decision 380, must pay at 10 VND/kWh (0.125 cents) of electricity produced by hydropower plants
and 40 VND/m3 (0.25 cents) of water produced by water supply companies (Pham, et al, 2016).
The study attempts to determine the conservation efforts of household members, the
perception towards the program performance, and the perceived impact of the program. It is
hypothesized that different payment received from the PFES program is associated with the
followings: (1) different level of conservation efforts, (2) different perception regarding the PFES
performance, and (3) different perception of the impact of PFES.

MATERIALS AND METHODS
A Luoi District was purposively selected based on the predominant forest area under the
TTH-PFES program. There are one town and 16 communes with the total 10,201 ha and 914
household members under the program. One town and four communes, namely A Luoi town, Hong
Thuong, Huong Phong, A Ngo and Son Thuy, were selected as the study area to conduct the
household survey based on the same criteria. Of the total 473 households who are PFES members,
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about 50% were initially randomly selected for the survey. Due to limited accessibility in mountainous
areas, the data used in this study were finally obtained from the household survey of 191 samples.
1. Data collection procedure
Focus group discussions (FGDs) were conducted with key stakeholders (i.e. household
member groups and commune leaders, agriculture and forestry staff of related agencies during 05–
25 September 2017 in A Ngo and Hong Thuong communes. Information gained from the FGDs was
used for finalizing the household interview form. The face-to-face interview of 191 samples contained
four sections: (1) member and household information; (2) households’ conservation activities, (3)
households’ perception towards PFES performance; and (4) households’ perception regarding PFES
impact.
2. Study method
2.1 Measurement of variables
Conservation efforts. The amount of efforts contributed in forest conservation activities is
measured in nonmonetary (a number of hours/household /year) and monetary terms (money and time
cost of conservation – ‘000 VND/household /year). The number of hours contributed to conservation
activities was converted to the non-cash opportunity cost and summed with the cash cost incurred in
conservation activities.
Perception on PFES performance. Three main issues of the members’ perception on the
implementation of PFES performance are addressed: equity, knowledge and skill provision, and
enforcement. The perception questions of 7, 11, and 4 items were initially asked, using the Likert
scale of five levels: strongly disagree (1), disagree (2), neutral (3), agree (4), and strongly agree (5).
In order to check whether those items reliably measure the perception, the Cronbach’s alpha, the
most common interval consistency, is used. After testing for the reliability of measurement using
Cronbach's alpha test, only 4, 5, and 2 items were used for analysis. .
Perceived impact of PFES. The questions of total 23 items were initially asked about the
perception on economic, social and cultural, and environmental impact, with 17 items on positive and
6 items on negative impact. Likewise, the Likert scales of five levels were also used both positive and
negative aspects. After testing for the reliability of measurement using Cronbach’s alpha test, the
questions were reduced to 12 items on positive and three on negative aspects.
2.2 Data analysis
Firstly, the descriptive statistics were used to analyze the data mentioned above. Secondly,
using the Kolmogorov-Smirnov test to determine whether the data are normally distributed. Thirdly,
the test of association between two ordinal variables was applied. As all data were not normally
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distributed, the Spearman ‘s Rho Correlation test was appropriate for determining the relationship of
the payment received from the PFES program and other variables.

RESULTS AND DISCUSSION
1. Overview of the study area and its PFES program
A Luoi district of TTH is located in the Northern Central Coast region of Vietnam (Figure 1).
The major ecosystem type is a high altitude natural forest. Agriculture is the main source of livelihood
for local people. Approximately 40,000 people distributed across one town and 20 communes in and
around the natural forest (Statistical Yearbook of A Luoi District, 2016).

Figure 1 Map of A Luoi district, Thua Thien Hue province, Vietnam
In the study area, household members received money from the two PFES users, namely A
Luoi hydro plant and Huong Dien hydro plant with the payment rate of 738,543 VND/ha (33.57
USD/ha) and 122,632 VND/ha (5.57 USD/ha), respectively (Table 1).
Table 1 Profile of selected town/commune under PFES program

Town/Commune
PFES forest area (ha)
PFES buyer
PFES payment (VND/ha/year)
#Total household group
# Member households
Ethnicity
Main occupation
1
AL = A Luoi Hydro Plant;
3
USD1 = VND22,000

A Luoi Town
635.53
AL1
Hydro Plant
738,543
9
78
Kinh
Agriculture
HD = Huong

Hong Thuong Huong Phong
A Ngo
1,489.51
2,422.81
370.59
AL1
AL1
HD1
Hydro Plant Hydro Plant Hydro Plant
738,543
738,543
122,632
16
37
10
162
148
55
2
Minorities
Kinh
Minorities2
Agriculture
Agriculture
Agriculture
2
Dien Hydro Plant. Minorities includes Pa Ko,

Son Thuy
435.73
HD1
Hydro Plant
122,632
11
30
Kinh
Agriculture
Ta Oi, Ko Tu.

2. Conservation efforts of household members
Among various activities contributed by the PFES members, forest patrolling is a mandatory
activity stated in the PFES contract (Table 2). Most of the members (>95%) attended the PFES
training class and participated in the meeting organized by people committee or A Luoi Forest Protection
Department. On average, each member contributed 176.83 hours annually ranging from 32 to 635
hours (Table 3).
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Table 2 Conservation efforts of household members under PFES program by each activity
Activity
Participation in meeting organized by household group
Participation in meeting organized by Commune’s People Committee or
by A Luoi Forest Protection Department
Attending the PFES training class
Attending the PFES program competition
Patrolling forest (mandatory activity)
Cleaning bushes for forest fire maintenance
Forest firefighting
Planting rattan tree, palm tree, other
Making the boundary post to clear the forest area
Making the billboard for warning

Freq.
%
(Yes) (Yes)
182
95.3
134
70.2
189
99.0
25
13.1
191 100.0
109
57.1
45
23.6
75
39.3
164
85.9
102
53.4

#hour/year
Mean S.D.
9.81 7.42
4.74 7.69
5.47 3.71
0.44 1.24
135.36 91.11
4.06 5.72
1.90 4.67
6.56 14.30
4.75 3.27
3.73 5.09

When converting the time and money contributed to conservation activities into the monetary
term, the cost of conservation incurred by each sampled member was 4.79 million VND/year (217.91
USD/year). The member received payment from the PFES program at the average amount of 5.10
million VND/year (231.62 USD/year), which is slightly greater than the cost of conservation (Table 3).
Table 3 Conservation efforts when converted to conservation cost compared with money received
by the PFES program
Item
Time of conservation (#hours/year)
Cost of conservation (000VND/year)
Money received (000VND/year)

Mean
176.83
4,793.95
5,095.72

S.D
101.50
2,602.74
3,900.79

Minimum-Maximum
32-635
1,264.57-15,522.10
116.70-18,517.00

Results from the Spearman’s Rho test showed that the PFES payment received and the
number of hours contributed for conservation is highly correlated in the same direction, with the
coefficient of 0.81. Likewise, the PFES payment rate is also highly correlated with the cost of
conservation in the same direction, with the coefficient of 0.88.
3 Perception towards PFES performance
3.1 Equity issue
A number of respondents who feel fair was almost equal to the number of counterparts
feeling unfair (Figure 2). Among other items, the respondent considered not so fair when comparing
his patrolling hours with others. The result from the Spearman's Rho correlation test indicated that
almost different household perception towards equity issues was highly correlated with the different
payment received with correlation level being above 0.8. Mean value and the correlation coefficient
for each item are also presented (Figure 2).
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Statisfied although not contribute my opinion
Fair when comparing #money received with others
Fair when comparing #hours of patrolling with others
Fair when comparing money and conservation cost
Strongly disagree

0%
Disagree

Neutral

25%

Agree

50%
75%
Strongly agree

Figure 2 Perception towards equity issue

100%

Mean Correlation coefficient
3.51
0.842***
3.51
0.827***
2.95
0.319***
3.50
0.833***
**, ***. Correlation is significant
at 95% and 99% respectively.

3.2 Knowledge and skill provision
Over 90% of respondents agreed with the topic and content of training obtained from the
PFES program. Over 85% of them agreed that the PFES training staff are knowledgeable with an
adequate number of training staff (Figure 3).
Results form the Spearman's Rho correlation test showed that there is no correlation between
payment received from PFES program and perceived knowledge and skill provision, excepted for the
variable on the ability of PFES staff variable with weak 0.17 correlation coefficient.
Sufficient #PEES staff in training class

PFES staff are knowledgeable.
Understandable training of conservation skills
Adequate training of preparing documents
Adequate training of conservation skills
Strongly disagree

0%
25%
50%
Neutral
Agree

Disagree

75%
100%
Strongly agree

Mean Correlation coefficient
4.17
0.026
4.37
0.172**
4.38
0.027
4.34
0.065
4.4
-0.041
**, ***. Correlation is significant at the
95% and 99% respectively (2-tailed).

Figure 3 Perception towards knowledge and skill provision
3.3 Enforcement
About 50% sampled members agreed that rule and punishment on PFES members in patrolling
forest are enforced and clear (Figure 4). However, results of the Spearman's Rho test shows that there are
strong correlations between money received from PFES program and perceptions toward enforcement
with the correlation coefficient greater than 0.5. It can be said that money received from PFES program
influences considerably on perceived enforcement of PFES members.
PFES rule and punishment is strictly enforced
PFES rule and puninishment is clear
Strongly disagree

Disagree

0%
Neutral

25%
50%
Agree Strongly agree

Figure 4 Perception towards enforcement

75%

Mean Correlation coefficient
3.49
0.502***
3.38
0.682***
**, ***. Correlation is significant at the
100%
95% and 99% respectively (2-tailed).

4. Impact of PFES program
Approximately 60% of respondents perceived the positive impact on the social and
environmental aspects, namely, reducing the risk of soil erosion, reducing the risk of flooding,
providing clean air and comfortable temperature, clean water provision, securing water supply,
enhancing the skills and knowledge of conservation, maintaining the spiritual and religious values and
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better relationship with others (Figure 5). There was no clear tendency of perceived positive impact
regarding the economic aspect.
Using the Spearman's Rho Correlation analysis, the study found a strong correlation between
money received from PFES program and all items of perceived positive impact with correlation
coefficient being above 0.7.
Mean Correlation coefficient
Reducing the soil erosion
Reducing the risk of flooding
Providing clean air and comfortable temperature
Providing clean water
Securing water supply
Enhancing the skills and knowledge of conservation
Maintaining the spiritual and religious values
Better relationship with others
Providing the wood for burning
Providing the food
Providing good for construction and facility
Increasing income from NTFPs
Strongly disagree

0%
Neutral

Disagree

25%
Agree

50%
Strongly agree

75%

100%

3.47
3.50

0.748***
0.706***

3.55

0.727***

3.49
3.56

0.721***
0.715***

3.63
3.40

0.744***
0.748***

3.47

0.761***

3.55

0.801***

3.60
3.80

0.797***
0.851***

3.16
0.856***
**, ***. Correlation is significant at the
95% and 99% respectively (2-tailed).

Figure 5 Perception on positive impact of PFES program
Most of the respondents (about 90%) confirmed that they perceived the negative impact of
PFES program. Among the most prominent negative impact to the sampled members due to the
presence of PFES were, in descending order, danger due to the craggy terrain of forest, danger due
to attack from wild animals and danger due to attack from illegal loggers (Figure 6).
According to the Spearman's Rho test, it can be concluded that the perceived negative
impacts were not associated with the payment received from the PFES program.
Danger due to craggy terrain of forest
Danger due to attack from wild animals
Danger due to attack from illegal loggers
0%
Strongly disagree

Disagree

Neutral

25%
Agree

50%
Strongly agree

75%

100%

Mean Correlation coefficient
4.34
0.260
4.28
0.072
4.30
0.166
**, ***. Correlation is significant
at the 95% and 99%
respectively (2-tailed).

Figure 6 Perception on negative impact of PFES program

CONCLUSION
This study attempted to explore whether household members’ conservation efforts, their
perception towards the PFES performance and their perceived impact of PFES were associated with
the PFES program payment. Results from this study provide an important insight of the PFES program
implemented in TTH which can draw a conclusion as follows:
1. When the conservation efforts were transformed into a monetary term to compare with the amount
of money received from PFES program, it is concluded that the payment of PFES is adequate to
compensate for the conservation efforts.
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2. The level of conservation efforts contributed by household members are highly associated with
the payment received from PFES program. It could be concluded that better payment may lead to
greater conservation efforts.
3. Different perception on equity and enforcement performance are associated with the different
amount of payment received by household members. The better payment to improve the
conservation efforts may have the positive effect to the better perception on equity and
enforcement. However, household members do not perceive differently about the knowledge
and skill training from the PFES program. This might be due to the situation that most of the
household members satisfy with the training provided by the PFES program.
4. The perceived positive impact on PFES program is highly associated with the payment received
from PFES program. This implies that most of the household members might evaluate the PFES
as a good program. In contrast, there is no relationship between the perceived negative impact
and the payment from PFES program. This is well understood that the presence of danger from
forest patrolling has nothing related to a payment received from the PFES program.

The study shows that monetary incentive from the PFES program is adequate for
compensation and could enhance household conservation efforts. However, it does not
guarantee the improvement of forest environmental services. Further analysis should be
conducted to find out how the PFES can improve a better quality of the forest.
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ปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
Macroeconomic Factors Influencing the Thai Government Bond Yields
ธีรศักดิ์ ทรั พย์ วโรบล1*
Teerasak Sapwarobol1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ในครัง้ นี ้มีวถั ตุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว
ระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค และ (2) เพื่อทดสอบการปรับตัว
ในระยะสัน้ ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยอาศัยข้ อมูลทุติยภูมิ
แบบอนุกรมเวลาเป็ นรายเดือน (Time series data) ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559
ผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี และ 10 ปี มีความสัมพันธ์ เชิงดุลย
ภาพในระยะยาวในทิศทางบวกกับอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ
ในขณะที่ดชั นีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์
การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย และปริ มาณการซื ้อขายพันธบัตรรัฐบาลไม่มีความสัมพันธ์ เชิงดุล ยภาพ
ในระยะยาวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยในทุกช่วงอายุที่ทาการศึกษา
นอกจากนี ก้ ารทดสอบการปรับตัว ในระยะสัน้ เพื่อ เข้ าสู่ดุล ยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยวิธี Error Correction Model พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี จะ
สามารถปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพได้ รวดเร็ วกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี

ABSTRACT
This study aims to investigate the long-term relationship between Thai government bond
yields and macroeconomics factors as well as to estimate the speed of adjustment toward the longrun equilibrium level of Thai government bond yields. The time series data were collected on a
monthly basis, from January 2012 to December 2016.
The results only show the long-run relationship between both 1-year and 10-year Thai
government bond yields and expected interest rate as well as the US government bond yields.
In addition, the estimation of the speed of adjustment utilizing the Error Correction Model
reveals that 10-year Thai government bond yield enables to adjust toward the long-run equilibrium
level faster than 1-year Thai government bond yield.
Key Words: Government bond yield, Cointegration, Macroeconomic factors
*Corresponding author; e-mail address: fecotss@ku.ac.th
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คานา
ทฤษฎี อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของสิ นทรั พ ย์ (Demand and Supply for Financial Asset) และทฤษฎี
ปริ มาณเงิ นให้ ก้ ยู ืม (Loanable Fund Theory) อธิ บายการเคลื่ อนไหวของอัตราดอกเบี ้ยว่าเกิ ดจากปั จจัยทาง
เศรษฐกิจมหภาคหลายๆปั จจัย อาทิเช่น ความมัง่ คงของประชาชนในประเทศ อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง โดย
เปรี ยบเทียบ ความเสี่ยงของสิน ทรัพย์นนๆโดยเปรี
ั้
ยบเทียบ สภาพคล่องของสินทรัพย์นนๆเมื
ั ้ ่อเทียบกับสินทรัพย์
ชนิดอื่นๆ รวมถึงขนาดของการขาดดุลงบประมาณ เป็ นต้ น (Mishkin, 2004 และ Mankiw, 2011)
แต่เนื่องจากโครงสร้ างของอัตราดอกเบี ้ยในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันไปตามโครงสร้ างทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคชุดหนึ่งๆ อาจสามารถนามาใช้ อธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยในประเทศหนึง่ ได้ เป็ นอย่างดี แต่ตวั แปรเศรษฐกิจมหภาคชุดนันๆอาจไม่
้
สามารถ
ที่จะนามาใช้ ในการอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ในอี กประเทศหนึ่งได้ ดีเท่า ที่ควร การศึกษา
ความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างอัตราดอกเบี ้ยและตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคต่างๆภายใต้ บริ บทของประเทศ
ไทยจึงมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติที่ว่าทฤษฎี อปุ สงค์และอุปทานของสิ นทรัพย์และทฤษฎีปริ มาณ
เงินให้ ก้ ยู ืมสามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการอธิ บายการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ยของไทยได้ ดีเพียงใด
แม้ วา่ ที่ผ่านมาจะมีงานวิจยั ที่ทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี ้ยของไทยและปั จจัยทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้ องจานวนหนึง่ แต่กลับไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราดอกเบี ้ยของไทย
กับดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน ซึง่ สามารถที่จะใช้ เป็ นตัวแทนของความมัง่ คัง่ ของประชาชนได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ยังพบว่างานวิจยั ที่ผ่านมามักไม่คอ่ ยทาการศึกษาความเชื่อมโยงของอัตราดอกเบี ้ยของไทยและอัตรา
ดอกเบี ้ยของสหรัฐฯ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยชี ้นาที่สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ้ยใน
ประเทศอื่นๆทัว่ โลก การศึกษาในครัง้ นี ้จึงต้ องการปิ ดช่องว่างดังกล่าวโดยการรวมตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่
สาคัญทัง้ 2 ตัวแปรในแบบจาลอง
การศึกษาในครัง้ นี ้จะใช้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็ นตัวแทนของอัตราดอกเบี ้ย เนื่องจาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลถือเป็ นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ทาให้ สามารถตัดปั จจัยเรื่ อง
ความเสี่ ยงที่ไม่เป็ นระบบออกไปได้ บางส่ ว น กรปรกับการที่อ ัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลถื อ เป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยที่สามารถใช้ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยอ้ างอิงที่สาคัญตัวหนึง่ ภายใต้ บริ บทของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครัง้ นี ้ประกอบด้ วย (1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยและปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้ องตามแนวคิดของ
ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของสิ นทรัพย์และทฤษฎีปริ มาณเงินให้ ก้ ยู ืม และ (2) เพื่อทดสอบการปรับตัวในระยะ
สันของอั
้
ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาว

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
และปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการทดสอบการปรับตัวในระยะสันของอั
้
ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยเพื่อเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาว จะอาศัยข้ อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาเป็ นรายเดือน (Time series data)
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมทังสิ
้ น้ 60 เดือน ซึ่งเป็ นช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
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เพียงพอที่จะสามารถครอบคลุมสถานการณ์ ตา่ งๆที่สาคัญ อาทิเช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคหรื อการ
เปลี่ยนแปลงของนโยบายการเงินการคลังทังในประเทศและต่
้
างประเทศ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตัวแปรตาม (Dependent variable) ของการศึกษาในครัง้ นี ้ คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ไทย ณ วันสุดท้ ายของเดือน ที่มีการซื ้อขายผ่านสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย (Thai Bond Market Association:
ThaiBMA) ซึ่ง เป็ นข้ อมู ล ที่ คานวณโดยศู นย์ ซือ้ ขายตราสารหนี ไ้ ทย (The Thai Bond Dealing Centre: Thai
BDC)
สาหรับ ข้ อ มูล ตัว แปรทางเศรษฐกิจมหภาค ประกอบด้ ว ย ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน อัตรา
ดอกเบีย้ นโยบายของไทยและสหรัฐอเมริ กา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย (SET Index) ดัชนี ราคา
ผู้บริ โภคพื ้นฐาน ปริ มาณการซื ้อขายพันธบัตรรัฐบาลไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การก่อหนี ้
สาธารณะของรัฐบาลไทย ได้ ทาการเก็บรวบรวมจาก เอกสารทางวิชาการ บทความและข้ อมูลที่มีการเผยแพร่ทาง
อินเตอร์ เน็ตของสมาคมตราสารหนี ้ไทย ศูนย์ซื ้อขายตราสารหนี ้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงการคลัง เป็ นต้ น

การวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวระหว่างอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลไทยและปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคจะใช้ วิธี Cointegration ตามแนวคิดของ Eagle และ
Granger มาเป็ นเครื่ องมือในการทดสอบ โดยการนาตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีอิทธิ พลต่อการเคลื่ อนไหว
ของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามแนวคิดของทฤษฎี อปุ สงค์และอุปทานของสิ นทรัพย์ และ
ทฤษฎีปริ มาณเงินให้ ก้ ยู ืมมาสร้ างเป็ นแบบจาลองดังนี ้
แบบจาลองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยระยะสัน้ อายุ 1 ปี
GY1

= a0 + a1PCIt + a2EXIt + a3SET INDEX t + a4INFt + a5USAt + a6GOVt + a7TRADEt + et

แบบจาลองอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลไทยระยะยาว อายุ 10 ปี
GY10 = a0 + a1PCIt + a2EXIt + a3SET INDEX t + a4INFt + a5USAt + a6GOVt + a7TRADEt + et
โดยที่ GY1
GY10
PCI
EXI
SET INDEX
INF
USA

คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี
คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี
คือ ดัชนีการอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน
คือ อัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์
คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คือ อัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ์
คือ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
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GOV
TRADE
a0
a 1 ,…,a 7
et

คือ การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลไทย ณ วันสิ ้นเดือน
คือ ปริ มาณการซื ้อขายพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสุดท้ ายของเดือนที่มีการซื ้อขายผ่าน
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ คงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน

และเพื่อเป็ นการทดสอบว่าปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคมีอิทธิ พลต่อ อัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลไทยในแต่ละช่วงอายุแตกต่างกันหรื อไม่ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงแบ่งช่วงอายุของพันธบัตรรัฐบาลออกเป็ น 2
ช่วงอายุ ได้ แก่ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยการใช้ ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุคงเหลื อ 1 ปี
เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสัน้ และใช้ ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยอายุคงเหลือ 10 ปี เป็ นตัวแทนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาว
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาครัง้ นี ้จะนาตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีความสัมพันธ์ เชิง
ดุลยภาพในระยะยาวมาสร้ างแบบจาลองการปรับตัวในระยะสันของอั
้
ตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อดู
การปรับตัวเพื่อเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาว โดยวิธี Error Correction Model (ECM) ต่อไป

ผลการวิจยั
เนื่ อ งจากข้ อมู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาเป็ นข้ อมู ล อนุ ก รมเวลา (Time series data) ที่ มั ก จะมี แ นวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาในลักษณะที่เพิ่มขึ ้น (Non stationary) จึงต้ องทาการทดสอบชุดข้ อมูลที่จะนามาใช้ ใน
การศึกษาว่ามีเสถียรภาพ (Stationary) หรื อไม่ โดยทาการทดสอบ Unit root ตามวิธี Augmented Dickey-Fuller
test (ADF) ผลการทดสอบพบว่าตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคทุกตัวมีความนิ่งของข้ อมูลอยูท่ ี่ order I (1) (กล่าวคือ
at first difference)
การทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาว
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวพบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ
1 ปี มี ความสัมพันธ์ เชิง ดุล ยภาพในระยะยาวกับตัว แปรเศรษฐกิ จมหภาค 2 ตัว แปร ได้ แ ก่ อัตราดอกเบี ย้ ที่
คาดการณ์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐบาลสหรัฐ ฯอายุ 1 ปี (ดังแสดงใน Table 1) จากนัน้ จึง ท าการ
ทดสอบ Unit root ของความคลาดเคลื่อนของแบบจาลอง (Error term) ด้ วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test
(ADF) อีกครัง้ ซึง่ ผลการทดสอบพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจาลองมีคณ
ุ สมบัติ Non-stationary จึงสรุ ป
ได้ วา่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี มีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางเดียวกัน
กับอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 1 ปี กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี ้ย
ที่คาดการณ์และ/หรื ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 1 ปี เกิดการเปลี่ยนแปลงไปร้ อยละ 1 จะ
ทาให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.01
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Table 1: Macroeconomic Factors Influencing the Thai Government Bond Yields
Variables
Private consumption index
Expected Interest rate
Government budget deficit
Expected inflation
SET index
Bond trading volume
1-year US government bond yield

1-year Thai government
bond yield
0.001131
(0.516666)
1.103687***
(16.10811)
1.10E-07
(0.891841)
0.113161
(0.824214)
4.34E-05
(0.401325)
-2.60E-08
(-0.533688)
0.393108***
(3.929236)

10-year Thai government
bond yield
-0.000780
(-0.143157)
0.947368***
(5.440969)
2.30E-07
(0.753879)
-0.368920
(-1.068913)
0.000217
(0.900208)
-2.43E-08
(-0.177330)

10-year US government bond yield
Constant

-0.582652
(-0.984982)
0.985579
0.983637
507.6843
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
F – statistic
Prob (F – statistic)

0.917041***
(12.59696)
-1.676415
(-1.086590)
0.920697
0.910021
86.24432
0.000000

Note: *,**,*** indicate P<0.1, P< 0.05 and P< 0.01 respectively. Standard errors in parentheses.
ในขณะที่ผลการทดสอบความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยอายุคงเหลื อ 10 ปี พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับอัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์ และอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯอายุ 10 ปี (ดังแสดงใน Table 1) เช่นเดียวกัน เมื่อทาการทดสอบ Unit
root ของความคลาดเคลื่ อนของแบบจาลอง (Error term) ด้ วยวิธี Augmented Dickey-Fuller test (ADF) อี ก
ครัง้ พบว่าค่าความคลาดเคลื่ อนของแบบจาลองมีคณ
ุ สมบัติ Non-stationary จึงทาให้ สามารถสรุ ปได้ วา่ อัตรา
ผลตอบแทนพัน ธบัตรรั ฐ บาลไทยอายุ 10 ปี มี ความสั ม พันธ์ เชิง ดุ ล ยภาพในระยะยาวกับ อัตราดอกเบี ย้ ที่
คาดการณ์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ในทิศทางเดียวกัน ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 กล่าวคือ เมื่ออัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์และ/หรื ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี
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มีการเปลี่ ยนแปลงไปร้ อยละ 1 จะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 10 ปี เปลี่ ยนแปลงไปใน
ทิศทางเดียวกัน
การทดสอบการปรั บตัวเพื่อเข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาว
เมื่อพบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคจากแบบจาลองใน Table
1 มีความสัมพันธ์ เชิงดุลยภาพในระยะยาวแล้ ว จึงทาการทดสอบการปรับตัวในระยะสั น้ เพื่อเข้ าสู่ดุลยภาพใน
ระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนไปจากภาวะดุลยภาพในระยะยาว โดย
วิธี Error Correction Model (ECM) ซึง่ มีผลการศึกษาดังแสดงใน Table 2
Table 2: The Estimation Results of Error Correction Model
Variables
D(Private consumption index)
D(Expected Interest rate)
D(Government budget deficit)
D(Expected inflation)
D(SET index)
D(Bond trading volume)
D(1-year US government bond yield)

1-year Thai government
bond yield
-9.23E-06
(-0.008486)
0.638415***
(5.693942)
3.45E-09
(0.024458)
0.006505
(0.100666)
0.000204
(1.546130)
-1.84E-08
(-0.663545)
0.269085*
(1.972202)

10-year Thai government
bond yield
-0.003461
(-1.323586)
0.237855
(0.852824)
7.64E-09
(0.021545)
-0.045659
(-0.284558)
-5.92E-05
(-0.179099)
-4.92E-08
(-0.702320)

D(10-year US government bond yield)
ERROR (-1)

-0.240834**
(-2.292939)
-0.008947
(-1.018892)
0.473013
0.388695
5.609880
0.000044

Constant
R-squared
Adjusted R-squared
F – statistic
Prob (F – statistic)

Note: *,**,*** indicate P<0.1, P< 0.05 and P< 0.01 respectively. Standard errors in parentheses.
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0.723918***
(6.949353)
-0.309417**
(-3.246917)
-0.003671
(-0.170167)
0.572482
0.504079
8.369258
0.000000
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ผลการศึกษาจาก Table 2 พบว่า เมื่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทังอายุ
้
1 ปี และ 10 ปี
เกิดการปรับตัวเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพไป การปรับตัวของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ไทยจะ
เกิดขึน้ ทาให้ อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยค่อยๆกลับเข้ าสู่ดลุ ยภาพในท้ ายที่สุด และเป็ นไปตาม
ความสัมพันธ์ ร่วมกับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคตัวอื่นๆในลักษณะมุง่ เข้ าสู่ดุลยภาพในระยะยาวตามที่ควรจะเป็ น
ต่อไป กล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ในกรณีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี เมื่อเกิดภาวะใดๆที่ทาให้
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี เบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว การปรับตัวเข้ าสู่ดุลยภาพ
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี จะถูกปรับให้ ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้ วยขนาด 0.240834 เพื่อ
เข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ส่วนในกรณีของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ความเร็ วในการปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพ
ในระยะยาวมีคา่ เท่ากับ -0.309417 ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่า เมื่อเกิดภาวะการณ์หนึง่ ๆ
ที่ทาให้ อตั ราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพในระยะยาว การปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ย
ภาพของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี จะถูกปรับให้ ลดลงในแต่ละช่วงเวลาด้ วยขนาด 0.309417
เพื่อเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระยะยาว ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาวมีความเร็วในการ
ปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพในระดับที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสัน้

สรุป
ทฤษฎี อุปสงค์และอุปทานของสิ นทรัพย์ แ ละทฤษฎี ปริ มาณเงิ นให้ ก้ ยู ืม อธิ บายว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลหรื ออัตราดอกเบี ้ยตัวอื่นๆจะถูกกาหนดจากปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหลายๆตัวแปร อาทิเช่น
ความมัง่ คงของประชาชน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ ยงของสิ น ทรัพย์นนั ้ ๆโดยเปรี ยบเทียบ สภาพ
คล่องของสินทรัพย์นนๆเมื
ั ้ ่อเทียบกับสิ นทรัพย์ชนิดอื่น รวมถึงขนาดของการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ เป็ นต้ น แต่เนื่องจากโครงสร้ างของอัตราดอกเบี ้ยในแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน การศึกษาในครัง้ นี ้จึงต้ องการทดสอบความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยและตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยทังระยะสั
้
น้ และระยะยาวมีความสัมพันธ์ เชิง
ดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางบวกกับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค 2 ตัวแปร ได้ แก่ อัตราดอกเบี ้ยที่คาดการณ์และ
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ฯ ซึง่ ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ ดงั กล่าวนอกจากจะสอดคล้ องกับ
แนวคิดของทฤษฎีอปุ สงค์และอุปทานของสินทรัพย์ และทฤษฎีปริ มาณเงินให้ ก้ ยู ืมแล้ ว ยังสอดคล้ องกับแนวคิด
ของทฤษฎีอตั ราดอกเบี ้ยเสมอภาคที่กล่าวว่า หากละเลยเรื่ องความเสี่ยงและต้ นทุนในการทาธุรกรรมการซื ้อขาย
พันธบัตรรัฐบาลแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยในสองประเทศควรอยูใ่ นระดับเดียวกัน การปรับตัวเพิ่มขึน้ ของอัตราดอกเบี ้ย
ในประเทศหนึ่งสามารถทาให้ อตั ราดอกเบีย้ ในอีกประเทศหนึ่งเกิดการเปลี่ ยนแปลงไปในทางทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้ อตั ราดอกเบี ้ยในทังสองประเทศยั
้
งคงอยูใ่ นระดับเดียวกันต่อไป
การทดสอบการปรับตัวในระยะสันเพื
้ ่อเข้ าสูด่ ลุ ยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทย เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนไปจากภาวะดุลยภาพในระยะยาวโดยวิธี Error Correction Model แสดงให้ เห็นว่า ใน
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กรณีของประเทศไทย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะยาวสามารถปรับตัวเข้ าสู่ดลุ ยภาพได้ รวดเร็ วกว่า
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในระยะสัน้ ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ ความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกรรายเล็ก
Economic analysis of livelihood diversification of smallholder farmers
อารี ยา โอบิเดียกวู1*
Areeya Obidiegwu1*

บทคัดย่ อ
การสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพ (livelihood diversification) โดยการไม่พึ่งพารายได้ จากแหล่ งใด
แหล่งหนึง่ เพียงแหล่งเดียวเป็ นแนวทางที่เกษตรกรทัว่ โลกได้ มีการดาเนินการมาเป็ นเวลานาน การสร้ างความหลากหลาย
ใช้ เป็ นแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง แก้ ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศกาลังพัฒนา การศึกษานี ้ต้ องการศึกษาความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกรรายเล็ กโดยวิเคราะห์
แหล่งที่มาของรายได้ ครัวเรื อนและใช้ การวิเคราะห์สมการถดถอยด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สุดเพื่อศึกษาปั จจัยที่กาหนด
ความหลากหลายของการดารงชีพของครัวเรื อน ผลการศึกษาพบว่าครัวเรื อนเกษตรกรมีความหลากหลายของแหล่งที่มา
ของรายได้ นอกภาคเกษตรในระดับที่ไม่สูงนัก ปั จจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของการดารงชีพ ได้ แก่ ระดับการศึกษา
ของสมาชิกครัวเรื อน ขนาดของครัวเรื อน ดัชนี สิ นทรัพย์ของครัวเรื อน ทัศนคติ ด้านความเสี่ ยงของหัวหน้ าครัวเรื อน
ข้ อจากัดในการเข้ าถึงสินเชื่อและเครื อข่ายทางสังคมของครัวเรื อน ภาครัฐสามารถสนับสนุนการสร้ างความหลากหลาย
ของเกษตรกรรายเล็ กโดยการลดอุปสรรคการเข้ าถึงสิ นเชื่อ หรื ออาจออกแบบสิ นเชื่อที่มีเงื่ อนไขเชื่อมโยงกับการสร้ าง
ความหลากหลายของอาชีพ ภาครัฐยังควรช่วยส่งเสริ มให้ เกษตกรเข้ าร่วมองค์กรในท้ องถิ่นมากขึ ้นโดยใช้ แรงจูงใจต่างๆ
เช่น การให้ เงินสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร
ABSTRACT
Livelihood diversification, by not depending only on one source of income, is an approach that farmers
worldwide have been adopted for a long time. Livelihood diversification is considered as a way to help reducing
risks, to support poverty alleviation, to improve standard of living, as well as to boost economic growth in
developing countries. This study aims to analyse livelihood diversification of smallholder farmers by looking at
their various sources of income and to examine the determinants of livelihood diversification by using OLS
regression analysis. Results showed the low level of households’ income diversification into non-farm sector.
Education, household size, household asset index, risk attitude, credit constraint and social network had
significant impacts on the level of livelihood diversification. Government could support livelihood diversification
by reducing barrier to credit access or by linking the condition of loan to diversification of economic activities.
Encouraging farmers to participate in local organizations by providing financial incentives is also
recommended.
Key Words: diversification, livelihood, smallholder farmers, regression
*Corresponding author: email address: areeya.m@ku.ac.th
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คานา
การสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพ (livelihood diversification) โดยการไม่พงึ่ พิงการผลิ ตทาง
การเกษตรเพียงชนิดเดียวหรือพึง่ พารายได้ จากแหล่งใดแหล่งหนึง่ เพียงแหล่งเดียว เป็ นแนวทางที่เกษตรกรทัว่ โลก
ได้ มีการดาเนินการมาเป็ นเวลานาน และยังเป็ นประเด็นที่ได้ รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้กาหนดนโยบาย
ในด้ านของการเป็ นแนวทางเพื่อลดความเสี่ ยง แก้ ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะเกษตรกรรายเล็กที่ต้องเผชิญปั ญหาข้ อจากัดของทรัพยากร
ในการผลิตด้ านการเกษตรเช่น ที่ดิน เงินทุน และเกษตรกรกลุ่มนี ้ยังมีความเปราะบางต่อปั ญหาภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพึ่งพิงรายได้ จากการเกษตรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ ไข
ปั ญหาความยากจนรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาว่าความหลากหลายของการดารง
ชีพนันครอบคลุ
้
มแนวคิดที่กว้ างกว่าความหลากหลายของพืชที่ปลูกหรื อความหลากหลายของกิจกรรมการผลิ ต
ทางด้ านการเกษตร มีปัจจัยหลายประการที่มีอทิ ธิ พลหรือเป็ นแรงจูงใจในการสร้ างความหลากหลายของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหรื อแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงสิ นทรัพย์ที่ถือครอง ไม่ว่าจะเป็ นปั จจัยที่ผลักดัน (push factors)
ให้ เกษตรกรแสวงหารายได้ เพิ่มเพื่อกระจายความเสี่ ยงหรื อเนื่องจากความจากัดของที่ดินที่ไม่เพียงพอสาหรับ
สมาชิกครัวเรื อ นที่เพิ่มขึน้ รวมถึง การตอบสนองต่อปั ญหาหรื อ วิกฤตด้ านเศรษฐกิจหรื อสภาพแวดล้ อ ม เช่น
ปั ญหาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หรื อเป็ นปั จจัยที่ดงึ ดูด (pull factors) ให้ เกษตรกร
เพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การคานึงถึงประโยชน์จากการเกื ้อกูลกันของกิ จกรรม
การเกษตรที่แ ตกต่างกัน (economy of scope) หรื อ การพัฒ นาของตลาดแรงงานใกล้ เคี ยง การสร้ า งความ
หลากหลายของการดารงชีพเป็ นแนวทางหนึง่ ที่รัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนาและองค์กรด้ านการพัฒนาระดับ
นานาชาติพยายามส่งเสริ มให้ เป็ นแนวทางเพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาความยากจนของเกษตรกรรายเล็ก ในกรณี ของ
ประเทศไทยก็ได้ มีนโยบายส่งเสริ มให้ เกษตรกรทาเกษตรผสมผสานหรื อเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึง่ ก็คือหนึง่ ในแนวทาง
ของการสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกร เพื่อรับมือกับปั ญหาด้ านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม
ที่เกิดขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ จะมีการอภิปรายกันอย่างกว้ างขวางถึงประโยชน์ของการ
สร้ างความหลากหลายในการดารงชีพของเกษตรกร แต่งานวิจยั ที่เป็ นระบบในประเทศไทยยังมีอยูจ่ ากัด ดังนัน้
การศึกษาพฤติกรรมของครัวเรื อนเกษตรกรในด้ านความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงช่วยให้ ทราบ
ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความหลากหลายในปั จจุบนั และยังสามารถบ่งชี ้ถึงอุปสรรคหรื อข้ อจากัดที่กีดขวางไม่ให้
เกษตรกรสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพ ซึง่ จะมีประโยชน์ในการช่วยกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องในด้ าน
การแก้ ปัญหาความยากจน และการปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร ซึง่ เป็ นปั ญหาที่
สาคัญยิ่งที่เกษตรกรจะต้ องเผชิญในอนาคต
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกรและ
ปั จจัยที่กาหนดความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกร โดยใช้ เกษตรกรรายเล็กในจังหวัดนครปฐมและ
กาญจนบุรีเป็ นพื ้นที่ศกึ ษาเนื่องจากมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายจากทาเลที่ตงที
ั ้ ่เป็ นชนบทแต่
ก็อยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมื องมากนัก ซึ่งทาให้ สามารถวิเคราะห์การสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพได้
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หลายรู ปแบบ โดยผลจากการศึกษานี ้สามารถใช้ บ่งชี ้ถึงอุปสรรคต่อการสร้ างความหลากหลายและเป็ นข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบายอย่างมีประสิทธิ ผล

วิธีการศึกษา
การเก็บข้ อมูลและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ครัวเรื อนโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้ อมูลใน
ระดับครัวเรื อนเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะข้ อมูลรายได้ และโครงสร้ างรายได้ ครัวเรื อน ลักษณะ
ของฟาร์ ม ทัศนคติตอ่ ความเสี่ยง ปั ญหาต่างๆ ที่ครัวเรื อนเผชิญและผลกระทบ การเข้ าถึงสินเชื่อและการเข้ าร่วม
โครงการฝึ กอบรมเพื่อสร้ างรายได้ ประชากรในการศึกษานี ้ครอบคลุมครัวเรื อนเกษตรกรรายเล็ ก ซึ่งหมายถึง
ครัวเรื อนที่ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรและมี พื ้นที่รายละไม่เกิน 50 ไร่ โดยพืน้ ที่ศึกษาอยู่ ในตาบลหนอง
สาหร่าย อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และอีกสี่ตาบลในอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้ แก่ ตาบล
ทุ่งลูกนก ตาบลทุ่งกระพังโหม ตาบลทุ่ งขวาง และตาบลห้ วยหมอนทอง โดยทาการสุ่มหมู่บ้านและครัวเรื อ น
ตัวอย่างแบบเจาะจงตามสัดส่วนของประชากรของครัวเรื อ นเกษตรกรในแต่ละตาบล โดยได้ ตวั อย่างทังหมด
้
จานวน 1,436 ครัวเรื อน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานี ้ใช้ นิยามความหลากหลายของการดารงชีพตามการศึกษาของ IIbery (1991) ว่าคือ “การ
จัดสรรทรัพยากรในฟาร์ มใหม่เพื่อสร้ างรายได้ จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากการทาการเกษตรซึง่ เป็ นกิจกรรมหลัก
ของครัวเรื อน” การศึกษานี ้สมมติให้ ครัวเรื อนตัดสิ นใจที่จะสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพ ภายใต้ กรอบ
ทฤษฎี ของแบบจาลองการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด (utility maximization model) ของครัวเรื อน โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนดความหลากหลายของการดารงชีพของครัวเรื อนนัน้ ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยด้ วยวิธีกาลังสองน้ อยที่สุด (ordinary least square regression analysis) เพื่อทดสอบว่าตัวแปรที่เป็ น
ปั จจัยภายในและภายนอกครัวเรื อนมีผลต่อการสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพหรื อไม่ ดังแบบจาลอง
ต่อไปนี ้
𝐷𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑖 +𝛽2 𝑊𝑖 +𝛽3 𝐹𝑖 +𝛽4 𝐻𝑖 +𝛽5 𝑅𝑖 + 𝛽6 𝐾𝑖 +𝛽7 𝐺𝑖 + 𝜀𝑖

ให้ Di แทนระดับของความหลากหลายของการดารงชีพครัวเรื อ นซึง่ วัดโดยดัชนีความหลากหลายมาร์
กาเลฟ (Margalef index) โดยค านวณจาก Di =(Si-1)/ln(Ni) โดยที่ Si คื อ จ านวนแหล่ ง ที่ มาของรายได้ ข อง
ครัวเรื อน i และ Ni คือจานวนแหล่งที่มาของรายได้ ทงหมดของครั
ั้
วเรื อนประชากรที่ศึกษา โดยแหล่ งที่มาของ
รายได้ นบั จากรายได้ จากภาคเกษตร ซึ่งประกอบด้ วยรายได้ จากการปลูกพืช การเลี ย้ งปศุสัตว์ แรงงานในภาค
เกษตร และรายได้ จากการแปรรู ปสินค้ าเกษตร ส่วนรายได้ นอกภาคเกษตรประกอบด้ วยรายได้ จากแรงงานนอก
ภาคเกษตร การจ้ างงาน การประกอบธุรกิจนอกภาคเกษตร การส่งเงินจากครอบครัวหรื อญาติ เงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล และรายได้ นอกภาคเกษตรอื่นๆ โดยดัชนีจะมีค่าต่าสุดเท่ากับ 0 ถ้ าครัวเรื อนมีแหล่งที่มาของรายได้ เพียง
แหล่งเดียวและค่าดัชนีท่ีสูงก็จะแสดงถึงความหลากหลายในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าดัชนีที่ต่ากว่า Ei คือตัวแปร
ทางด้ านสังคมและประชากรของครัวเรื อน ซึง่ ได้ แก่ อายุและเพศของหัวหน้ าครัวเรื อน ระดับการศึกษาสูงสุดของ
สมาชิกในครัวเรื อ น และขนาดของครัวเรื อ น Wi คือ ตัวแปรที่ส ะท้ อนความมั่งคั่งของครัวเรื อนซึ่ง วัดจากดัช นี
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สินทรัพย์ครัวเรื อนและข้ อจากัดด้ านการเข้ าถึงสินเชื่อ โดยดัชนีสินทรัพย์ครัวเรื อนคานวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของปริ มาณสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะ ได้ แก่ รถกระบะ รถบรรทุก รถยนต์ (เก๋ง) และรถจักรยานยนต์ โดยให้
น ้าหนักของการครอบครองรถกระบะและรถบรรทุกเป็ นสองเท่าของรถเก๋งและรถจักรยานยนต์ เนื่องจากการมีรถ
กระบะและรถบรรทุกน่าจะเป็ นประโยชน์ในการสร้ า งรายได้ เพิ่มมากกว่า Fi แสดงคุณลักษณะของฟาร์ ม ได้ แก่
ขนาดพื ้นที่ทางการเกษตรและคุณภาพดิน Hi คือปั จจัยด้ านปั ญหา (shock) ที่ครัวเรื อนเผชิญโดยวัดจากมูลค่า
ความเสียหายที่เกิดจากปั ญหาต่างๆของครัวเรื อนในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาและการได้ รับผลกระทบจากภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ Ri คือตัวแปรแสดงทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงของหัวหน้ าครัวเรื อน Ki สะท้ อนปั จจัยด้ านเครื อข่ายทาง
สังคม (social network)โดยวัดจากจานวนบุคคลในครัวเรื อนที่เป็ นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ในชุมชน และสุดท้ าย
คือ Gi คือตัวแปรที่แสดงการเข้ าร่วมอบรมหรื อโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ ครัวเรื อน Table 1
แสดงคาอธิ บายของตัวแปรที่ใช้ รวมถึงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเครื่ องหมายของสัมประสิทธิ์ ที่คาดว่า
จะประมาณการได้ โดยอ้ างอิงผลการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
Table 1 Variables in the regression analysis, their descriptive statistics and expected sign
Variable
Description
Mean Std. Dev. Expected
sign
Dependent variable
Diversification Margalef index to measure household
0.6
0.5
NA
index
livelihood diversification based on income
Explanatory variable
AGE
Age of household head (in years)
55.8
0.5
+/GENDER
Gender of the household head
0.6
0.5
+
(male = 1, female = 0)
EDUC
Highest education attainment of household
11.4
3.8
+
members (in years of schooling)
HHSIZE
Number of all household member (in
4.2
1.6
+
persons)
FARMSIZE
Total land area of household (Rai)
9.4
8.8
+
SOIL
Weighted average soil quality scale of the
1.5
0.6
land
ASSET
Asset index based on ownership of vehicles
4.0
2.3
+
MEMORG
Number of local organizations in which any
2.3
1.4
+
household member is a member of
RISK
Self-report risk attitude of household head
measure by preference to take risk (scale 03.1
2.8
+
10)
CLIMATE
If the household has experienced shocks
from climate variability in the past five years
0.3
0.5
+
(yes = 1, no = 0)
DAMAGES
Value of damages from shocks that
household experienced in the past five years 55,443.3 142,196.7
+
(baht)
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If the household has credit constraint
(yes = 1, no = 0)
If any member in the household had
participated government training on income
enhancement (yes = 1, no = 0)

0.1

0.3

-

0.2

0.4

+

Note: Std. Dev. = standard deviation; NA=Not applicable

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
Table 2 แสดงแหล่งที่มาของรายได้ ของครัวเรือนเกษตรกรแยกตามประเภทของกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
การเกษตรและกิจกรรมนอกภาคเกษตร และแบ่งย่อยตามลักษณะของกิจกรรมและพื ้นที่ศกึ ษาในระดับตาบล ใน
ภาพรวมจะเห็นได้ วา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีรายได้ หลักจากกิจกรรมในภาคเกษตร โดยมีสดั ส่วนของครัวเรือนที่มี
รายได้ จากการปลูกพืชมากที่สุดและรายได้ จากการเลี ้ยงปศุสตั ว์และแรงงานภาคเกษตรรองลงมาในสัดส่วนที่
ใกล้ เคียงกัน แหล่งที่มาของรายได้ นอกภาคเกษตรทีส่ าคัญได้ แก่ การรับจ้ าง การทางานประจา และการส่งเงิน
จากญาติจากทีอ่ ื่น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของครัวเรื อนที่มแี หล่งที่มาของรายได้ นอกภาคเกษตรยังอยูใ่ นระดับต่า
กว่าร้ อยละ 20 ซึง่ หมายถึงครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ยงั มีความหลากหลายของการดารงชีพที่คอ่ นข้ างต่า โดย
ผลการศึกษายังสอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลายที่ 0.6 จากค่าดัชนีสงู สุดของกลุ่มตัวอย่างที่ 2.8
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายตาบลพบว่าแบบแผนของความหลากหลายไม่แตกต่างกันมากนัก แสดงให้ เห็นว่า
ปั จจัยทางด้ านทาเลที่ตงหรื
ั ้ อสภาพแวดล้ อมไม่นา่ จะมีอิทธิ พลต่อความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกร
ในการศึกษานี ้
Table 2 Number and percentage of households with different sources of income (percentage per
total sample of each sub-district)
Study area
(Sub-district)
Nongsarai

crop

218
(80.7%)
Huaymonthong
288
(91.1%
Tungkapanghom
31
(88.6%)
Tungkwang
206
(86.6%)
Tunglooknok
390
(67.6%)
Total
1,133
(78.9%)

Farm activities
livestock
farm
wage
71
58
(26.3%) (21.5%)
93
114
(29.4%) (36.1%)
20
11
(57.1%) (31.4%)
27
62
(11.3%) (26.1%)
315
233
(36.6%) (40.4%)
526
478
(36.6%) (33.3%)

non-farm
wage
24
(8.9%)
59
(18.7%)
9
(25.7%)
35
(14.7%)
94
(16.3%)
221
(15.4%)

employment
38
(14.1%)
68
(21.5%)
10
(28.6%)
44
(18.5%)
94
(16.3%)
254
(17.7%)

Non-farm activities
business remittance
10
(3.7%)
42
(13.3%)
5
(14.3%)
30
(12.6%)
61
(10.6%)
148
(10.3%)

12
(4.4%)
54
(17.1%)
10
(28.6%)
49
(20.6%)
83
(14.4%)
208
(14.5%)

public
transfer
11
(4.1%)
1
(0.3%)
1
(2.9%)
0
(0.0%)
1
(0.2%)
14
(1.0%)

others
22
(8.1%)
46
(14.6%)
7
(20.0%)
38
(16.0%)
80
(13.9%)
193
(13.4%)

Source: Own calculation
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแสดงดัง Table 3 โดยการทดสอบปั ญหา multicollinearity ของตัวแปร
อิสระพบว่ามีคา่ VIF (variance inflation factor) ที่มากที่สุดของตัวแปรอิสระทุกตัวเท่ากับ 1.08 ซึ่งน้ อยกว่า 10
หรื อค่าต่าสุดที่ชี ้ว่าไม่มีปัญหานี ้ (Kutner et al., 2005) และมีคา่ condition number เท่ากับ 10.8 ซึง่ น้ อยกว่าค่า
อ้ า งอิ ง ที่ 30 (Belsley et al., 2005) ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า แบบจ าลองที่ ใ ช้ ไม่ มี ปั ญหา multicollnearity และ
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สัมประสิทธิ์ ที่ประมาณการได้ มีความน่าเชื่อถือ ผลการประมาณการสมการถดถอยชี ้ว่า ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนด
ระดับความหลากหลายของรายได้ ของเกษตรกรอย่างมีนยั สาคัญและมีเครื่ องหมายตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ได้ แก่
ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิกครัวเรื อน ขนาดของครัวเรื อน ปริ มาณสินทรัพย์ที่เป็ นยานพาหนะ ทัศนคติด้าน
ความเสี่ยงของหัวหน้ าครัวเรื อน ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยภายใน (internal factor) ของครัวเรื อน รวมถึงปั จจัยเชิงสถาบัน
ได้ แ ก่ ข้ อ จากัดในการเข้ า ถึงสิ นเชื่อ และเครื อข่ า ยทางสังคมของครัว เรื อ น โดยครัวเรื อนที่มีส มาชิกที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่ามีโอกาสที่จะประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ ความรู้หรื อทักษะสูงได้ มากกว่าครัวเรื อนที่
มีระดับการศึกษาต่ากว่า หรื ออีกนัยหนึง่ มีทางเลือกที่จะหารายได้ ได้ หลากหลายกว่า โดยผลการศึกษาสอดคล้ อง
กับการศึกษาที่ผ่านมา (Asfaw et al.,2015; Rahut et al., 2014) ที่ชี ้ว่าระดับการศึกษามีบทบาทสาคัญที่ทาให้
ครัวเรื อนสามารถสร้ างความหลากหลายทางเศรษฐกิจภายนอกภาคเกษตรได้ ปั จจัยด้ านขนาดของครัวเรื อ น
ส่งผลในทางบวกต่อ ความหลากหลายเนื่องจากการที่ครัวเรื อนที่มีขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้ มที่มีจานวนแรงงาน
มากกว่า ประกอบกับการที่มีครัวเรื อนขนาดใหญ่ยงั เป็ นปั จจัยผลักดันให้ ครัวเรื อนมีความจาเป็ นต้ องหารายได้
มากขึ ้นและมีแรงจูงใจสูงในการหางานนอกภาคเกษตรสูงกว่าครัวเรื อนขนาดเล็ก ครัวเรื อนที่มีสินทรัพย์มากกว่ามี
โอกาสที่จะสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพ สูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการขนส่ง เช่น
การเป็ นเจ้ าของรถยนต์หรื อรถกระบะ ซึ่งเป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการขยายขอบเขตของการผลิตหรื อการประกอบ
ธุรกิจทังในและนอกภาคเกษตร
้
ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาที่ชี ้ว่าการถือครองสินทรัพย์เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญที่มีผลต่อความหลากหลาย (Asfaw et al.,2015; Ellis, 2000; Martin & Lorenzen, 2016; Smith
et al., 2001) นอกจากนี ้ ปั จจัยด้ านทัศนคติที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของหัวหน้ าครัวเรือนชี ้ว่า หัวหน้ าครัวเรื อนที่ชอบ
ความเสี่ ยงจะมีความหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้ เกิดรายได้ มากกว่า อาจเนื่องจากคนที่ชอบ
ความเสี่ยงมีความกล้ าที่จะทาในกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้ ดาเนินการสื บเนื่องกัน
มาตังแต่
้ บรรพบุรุษ เช่น การเริ่ มธุรกิจชนิดใหม่ๆ เป็ นต้ น
Table 3 Estimated coefficients from ordinary least square regression analysis
Variable
Coefficient estimate
Coefficient
AGE
0.0010
GENDER
-0.0072
EDUC
0.0164***
HHSIZE
0.0143*
FARMSIZE
-0.0011
SOIL
0.0207
ASSET
0.0101*
MEMORG
0.0180*
RISK
0.0164***
CLIMATE
0.0264
DAMAGES
0.0000001
CREDIT
-0.0884**
TRAINING
0.0360
constant
0.2019**

414

P-value
0.376
0.793
0.000
0.095
0.469
0.323
0.096
0.079
0.000
0.361
0.312
0.023
0.270
0.022
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Observations
1237
F-statistic (14,147)
5.61***
R-squared
0.0563
Note: ***,**, and * indicates significance at 1%, 5% and 10% of error probability, respectively.
ในส่วนของตัวแปรเชิงสถาบันซึง่ เป็ นปั จจัยภายนอกนัน้ การเข้ าถึงแหล่งสินเชื่อพบว่ามีเครื่ องหมายเป็ น
ลบ ซึง่ หมายถึงครัวเรื อนทีม่ ีข้อจากัดในการเข้ าถึงสินเชื่อจะมีโอกาสสร้ างความหลากหลายได้ น้อยกว่าครัวเรื อนที่
ไม่มีข้อจากัด จานวนองค์กรท้ องถิ่นที่ครัวเรื อนเป็ นสมาชิกถือเป็ นแหล่งข้ อมูลทีส่ าคัญในการประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถเรี ยนรู้และนาไปประยุกต์ใช้ ดังนันครั
้ วเรื อนที่มีเครื อข่ายทางสังคมในระดับต่าก็จะมี
ข้ อจากัดด้ านข้ อมูลส่งผลให้ โอกาสสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพน้ อยลงตามไปด้ วย อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี ้ไม่พบว่าอายุและเพศของหัวหน้ าครัวเรื อน ลักษณะของฟาร์ ม ปั ญหาที่ครัวเรื อนเผชิญและโครงการ
อบรมจากภาครัฐ2มีอิทธิ พลในการกาหนดระดับความหลากหลายของการดารงชีพอย่างมีนยั สาคัญ การที่ปัจจัย
ด้ านปั ญหาที่ครัวเรื อนเผชิญไม่มีผลในการตัดสินใจสร้ างความหลากหลายของการดารงชีพนัน้ อาจตีความได้ ว่า
ครัวเรื อ นไม่ได้ ใช้ การสร้ างความหลากหลายของรายได้ เป็ นแนวทางในการตอบสนองหรื อลดความเสี่ ยงจาก
ปั ญหาที่ครัวเรื อนเผชิญ และไม่พบหลักฐานว่าครัวเรื อนใช้ แนวทางการสร้ างความหลากหลายกับการตอบสนอง
หรื อปรับตัวต่อปั ญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ

สรุป
การศึกษานี ้วิเคราะห์ความหลากหลายของการดารงชีพของเกษตรกรโดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของ
รายได้ ของครัวเรื อนและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของการดารงชีพของครัวเรื อน ผลการศึกษา
พบว่าครัวเรื อนเกษตรกรรายเล็ กมีการสร้ างความหลากหลายของแหล่งที่มาของรายได้ จากนอกภาคเกษตรใน
ระดับที่ไม่สูงนัก โดยปั จจัยที่มีผลต่อความหลากหลายของการดารงชีพ ได้ แก่ ระดับการศึกษาสูงสุดของสมาชิก
ครั วเรื อน ขนาดของครัว เรื อ น ปริ มาณสิ นทรัพ ย์ข องครั วเรื อ น ทัศนคติ ด้า นความเสี่ ยงของหัวหน้ า ครั วเรื อ น
ข้ อจากัดในการเข้ าถึงสินเชื่อและเครื อข่ายทางสังคมของครัวเรื อน ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการ
สร้ างความหลากหลายของเกษตรกรรายเล็ กให้ มีประสิ ทธิ ผลมากขึน้ นัน้ ควรมีการลดอุปสรรคของการเข้ าถึง
สินเชื่อหรื ออาจใช้ ชอ่ งทางการให้ สินเชื่อที่มีเงื่อนไขเชื่อมโยงกับการสร้ างความหลากหลายของอาชีพ รวมถึงการ
ส่งเสริ มให้ เกษตกรเข้ าร่วมองค์กรในท้ องถิ่นมากขึ ้นโดยใช้ แรงจูงใจต่างๆ เช่น การให้ เงินสนับสนุนกลุ่มหรื อองค์กร
เกษตรกรในระดับท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น เนื่องจากในงานวิจยั นี ้ยังไม่ได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มหรื อการ
สร้ างเครื อข่ายของเกษตรกรอย่างชัดเจนในแบบจาลอง ข้ อเสนอแนะส าหรับงานวิจยั ในอนาคตจึงควรมีการ
วิเคราะห์เพิ่มเติมปั จจัยทางด้ านนี ้เพื่อให้ สามารถสะท้ อนถึงบริ บทของเกษตรกรรายย่อยไทยได้ มากกว่านี ้

เนื่องจากมีความเป็ นไปได้ ว่าตัวแปร EDUC และ TRAINING อาจมีความสัมพันธ์ กนั ผู้ศึกษาจึงได้ วิเคราะห์สมการถดถอยแยกเป็ น 2
แบบจาลองที่ใส่ตวั แปรทังสองไม่
้
พร้ อมกัน ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยยังยืนยันว่าตัวแปร TRAINING ไม่มีผลต่อความหลากหลาย
อย่างมีนยั สาคัญ
2
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคลในการเดินทาง
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Factors Affecting the Decision Using Private Car for Travel
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี ม้ ี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
ในการเดินทาง ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจาก
ตัวแทนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จานวน 400 ชุด โดยใช้ แบบจาลอง Binary Logit
ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ ผลต่อการตัดสินใจใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ได้ แก่ เพศ คณะ รายได้ ต่อเดือน จานวนวันในการมาเรี ยน ระยะทางในการเดินทาง
ระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทาง ค่าใช้ จา่ ยที่ใช้ ในการเดินทาง จานวนการต่อรถ พื ้นที่การให้ บริ การของระบบขนส่ง
สาธารณะ สภาพพาหนะที่ใช้ ในการให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะ และภาพลักษณ์

ABSTRACT
This study aimed to analyze factors affecting the decision using private car for travel of
Kasetsart University (Bangkhen Campus) students. The study collected information by using
questionnaires distributed to 400 samples. Moreover, this study applied a binary logit model to
analyze factors. The result showed that factors affecting the decision using private car at the
statistical significance level of 0.05 were gender, faculty, monthly income, class attendance,
distance, duration, expenses, number of transfer, public transportation service area, public
transportation vehicle inspection and image.

Key Words: Private Car, Public Transportation, Travelling
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คานา
ปั จจุบนั รถยนต์ส่วนบุคคลมีจานวนมากขึ ้นในแต่ละปี โดยเห็นได้ จากสถิติ ของจานวนรถยนต์จดทะเบียน
สะสมซึ่งเพิ่มขึน้ ถึง ร้ อยละ 43.69 ในระยะเวลา 8 ปี (กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก,
2558) พบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็กมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมาก ซึง่ เป็ นผลมาจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาลปี
2554 (อรรถพล สืบพงศกร และจีรติ อ่องสุรักษ์ ,2557) และยอดขายรถยนต์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Eco Car)
ในกรุ งเทพฯ เพิ่มขึ ้นมาก (ธี รพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ,2558)
ผลที่เกิ ดขึ น้ ในระดับประเทศจากการที่มี รถยนต์ เพิ่มขึ น้ คื อ การจราจรติ ดขัด หลายพืน้ ที่ซึ่ง ยังหา
ทางแก้ ไขไม่ได้ เพราะการมีจานวนรถที่มากกว่าพื ้นที่ถนนที่จะรองรับ อีกทังการจราจรที
้
่ติดขัดนันยั
้ งก่อให้ เกิด
มลพิษทางอากาศ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้ วย (ชลีรัตน์ มเหสักขกุล ,2559) นอกจากปั ญหา
ในระดับประเทศแล้ วถ้ ามองลงมาถึง ในระดับสถาบันการศึกษาก็ได้ รับผลกระทบจากการเพิ่มขึน้ ของรถยนต์
เหมื อ นกัน โดยจะสั ง เกตได้ จ ากนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ มี ก ารใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลเดิ น ทางมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มมากขึน้ แสดงให้ เห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างชัดเจน คือ การที่พื ้นที่จอดรถยนต์
ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัยที่มีจานวนทังสิ
้ น้ 1,460 คัน (กองพาหนะฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2560)
แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อความต้ องการของนิสิตภายในมหาวิทยาลัย จนทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องการจอดรถซ้ อนคันหรื อ
เรื่ องของการจอดรถในพื ้นที่ห้ามจอด ซึง่ จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นทาให้ เกิดผลกระทบตามมา
สาเหตุที่มีการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ ้น เกิดขึ ้นจากการไม่เชื่อมโยงกันของโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะทัง้ รถไฟฟ้าบนดินและ รถไฟฟ้าใต้ ดิน รวมถึง ความล้ าช้ าในการขยายเส้ นทางการให้ บริ การ ซึง่ สร้ าง
ความไม่สะดวกสบายให้ แก่ผ้ ูใช้ บริ การ (ชนินทร์ เขียวสนัน่ ,2547) ในขณะที่ได้ มีงานวิจยั ของ ชนินทร์ เขียวสนัน่
(2547) ,อุษณีย์ เพชรสว่าง (2547) และกิติมา ประดิษฐกุล (2547) ซึง่ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุด คือ ความสะดวกสบายในการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม ในด้ านค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง การเดินทางด้ วยรถโดยสารประจาทางมีคา่ ใช้ จา่ ยต่าทีส่ ดุ
ในขณะที่การเดินทางด้ วยรถยนต์ส่วนบุคคลมีคา่ ใช้ จา่ ยสูงที่สุด ส่วนในด้ านต้ นทุนเวลา การเดินทางด้ วยรถไฟฟ้า
BTS ประหยัดเวลามากที่สุด ในขณะที่การเดินทางด้ วยรถโดยสารประจาทางประหยัดเวลาน้ อยที่สุด (จิระพงษ์
บุญยุบล ,2549)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น พบว่า ความสะดวกสบายเป็ นปั จจัยหนึ่งในการตัดสินใจใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลใน
การเดินทาง แต่อาจมีความเป็ นไปได้ ว่ายังปั จจัยอื่นๆซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน
การศึกษาครัง้ นี ้จึงศึกษาถึงปั จจัยด้ านระบบขนส่งสาธารณะที่อาจมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทางเพิ่มเติมจากงานวิจยั อื่น เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไข ปรั บปรุ ง และพัฒ นาระบบขนส่ ง
สาธารณะให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ นาไปสู่การลดลงของการใช้ รถยนต์ส่วน
บุคคลในการเดินทาง

วิธีการศึกษา
การรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง
โดยเก็บตัวอย่างแบบไม่อ าศัยความน่า จะเป็ นตามความสะดวก จานวน 400 ตัวอย่าง คานวณจากสูตรของ
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Cochran (1977) เนื่องจากไม่ทราบขนาดของประชากร ซึ่งการสารวจจะใช้ การสัมภาษณ์ ด้วยแบบสอบถาม
อันประกอบด้ วย 1) ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ หลักสูตร รายได้ ต่อ
เดือน รายได้ เฉลี่ ยครอบครัวต่อเดือน ความถี่ในการมาเรี ยน 2) ข้ อมูลการเลื อกรู ปแบบการเดินทางของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ ระบบขนส่งสาธารณะ และรายละเอียดในการเดินทาง เช่น
ระยะทางในการเดินทาง เวลาในการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ลักษณะการเดินทาง 3) ข้ อมูลที่เป็ นการให้
คะแนนระดับความสาคัญของผู้ตอบแบบสอบถามในประเด็นต่างๆที่มีผลต่อการเลือกใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลในการ
เดินทาง เช่น ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ต้ นทุนในการเดินทาง การคานึกถึงสิ่ งแวดล้ อม ภาพลักษณ์
โดยใช้ Likert Scale ในการจัดอันดับ คะแนนความส าคัญ มี คะแนนตัง้ แต่ 1-5 ซึ่ง 1 จะเป็ นการให้ คะแนน
ความสาคัญน้ อยสุด และ 5 จะเป็ นการให้ คะแนนความสาคัญมากสุด และ 4) ข้ อมูลที่เป็ นข้ อเสนอแนะ ของกลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
การวิ เคราะห์ ปัจจัยที่ มีผ ลต่อ การเลื อ กใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ คคลของนิสิ ตมหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตบางเขน ใช้ ข้ อมู ล ปฐมภู มิ จ ากแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ โดยใช้ Chi-square ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ร ะหว่า งปั จจัยส่ ว นบุ คคล และพฤติ กรรมการเดิ นทาง กับการตัดสิ นใจใช้ ร ถยนต์ ส่ วนบุคคล
ใช้ T-test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความสาคัญในด้ านต่างๆ ของการเดินทาง
ระหว่างนิสิตที่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล กับนิสิตที่ใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อได้ ตวั แปรที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 จากการทดสอบ Chi-Square และ T-Test จึง น าใช้ เป็ นตัว แปรในแบบจาลอง Binary Logit ซึ่ง แสดง
ความสัมพันธ์ ดงั นี ้
ln ( P(Y  1) ) = β0 + β1 SEX + β2 PRO + β3 FAC + β4 INCOME + β5 DAY + β6 DIS + β7 T +
P(Y  0)

β8 TIME + β9 EXP + β10 CHANGE + β11 PLACE + β12 COMF + β13 SAFE +
β14INTIME + β15CLEAN + β16 MANNER + β17 BEH + β18 AREA + β19 INSPEC+
β20 COST + β21ENV + β22 IMG + ε
โดย SEX
PRO
FAC
INCOME
DAY

คือ
เพศ
โดยกาหนดให้ 0 = เพศชาย 1 = เพศหญิง
คือ
หลักสูตร
โดยกาหนดให้ 0 = ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ 1 = ภาคปกติ
คือ
คณะ
โดยกาหนดให้ 0 = คณะที่ไม่ใกล้ ที่จอดรถ 1 = คณะที่ใกล้ ที่จอดรถ
คือ
รายได้ ตอ่ เดือน
โดยกาหนดให้ 0 = น้ อยกว่า 15,000 บาท 1 = 15,000 บาทขึ ้นไป
คือ
จานวนวันที่มาเรี ยนต่อสัปดาห์
โดยกาหนดให้ 0 = 1-3 วัน 1 = 4 วันขึ ้นไป

419

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

DIS

คือ
ระยะทางในการเดินทาง
โดยกาหนดให้ 0 = น้ อยกว่า 15 กิโลเมตร 1 = 15 กิโลเมตรขึ ้นไป
T
คือ
ช่วงเวลาที่เดินทางประจา
โดยกาหนดให้ 0 = หลัง 8 นาฬิกา 1 = ก่อน 8 นาฬิกา
TIME
คือ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเดินทาง
โดยกาหนดให้ 0 = น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง 1 = 1 ชัว่ โมงขึ ้นไป
EXP
คือ
ค่าใช้ จา่ ยที่ใช้ ในการเดินทาง
โดยกาหนดให้ 0 = 150 บาทขึ ้นไป 1 = น้ อยกว่า 150 บาท
CHANGE
คือ
จานวนการต่อรถหากมีการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
โดยกาหนดให้ 0 = น้ อยกว่า 3 ต่อ 1 = 3 ต่อขึ ้นไป
PLACE
คือ
มีการเดินทางไปสถานทีอ่ ื่นนอกจากมหาวิทยาลัยหรื อไม่
โดยกาหนดให้ 0 = ไม่ไป 1 = ไป
COMF
คือ
ความสะดวกสบายของระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
SAFE
คือ
ความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
INTIME
คือ
ความตรงต่อเวลาของระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
CLEAN
คือ
ความสะอาดของระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
MANNER
คือ
มารยาทของผู้ให้ บริ การระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
BEH
คือ
พฤติกรรมการขับขี่ของผู้ให้ บริ การระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
AREA
คือ
พื ้นที่การให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะ (ระดับคะแนน 1-5)
INSPEC
คือ
สภาพพาหนะทีใ่ ช้ ในการให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะ
(ระดับคะแนน 1-5)
COST
คือ
ต้ นทุนที่ใช้ ในการเดินทาง (ระดับคะแนน 1-5)
IMG
คือ
ภาพลักษณ์ (ระดับคะแนน 1-5)
จากแบบจาลอง Binary Logit ในการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบส่วนเพิ่มหรือ Marginal Effect นัน้ พิจารณา
ค่าอนุพนั ธ์ บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยูน่ นจะส่
ั ้ งผลต่อความน่าจะเป็ นในการ
ตัดสินใจใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงตามแบบสมการ

∂[ln 𝑃(𝑌=1)−ln 𝑃(𝑌=0)]
∂𝑋𝑖

= 𝛽𝑖

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ าง ปั จจัยส่ วนบุคคล และพฤติกรรมการเดินทาง กับการตัดสินใจใช้
รถยนต์ ส่วนบุคคล
ผลการทดสอบด้ ว ยสถิติ Chi-Square พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจใช้ รถยนต์ ส่ว น
บุคคลของนิสิ ตกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้ แก่ เพศ(SEX) หลักสูตร(PRO) คณะ(FAC) รายได้ ต่อ
เดื อ น(INCOME) จานวนวันที่ มาเรี ย น(DAY) ระยะทางในการเดิ น ทาง(DIS) ระยะเวลาที่ใ ช้ ใ นการเดิ น ทาง
(TIME) ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง(EXP) จานวนการต่อรถ(CHANGE) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติกรรมการเดินทาง กับการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล
ตัวแปร
รถยนต์
สาธารณะ
รวม
Chi- square
158 (39.5%)
242 (60.5%)
400 (100%)
เพศ (SEX)
ชาย
69 (45.7%)
82 (54.3%)
151 (37.75%)
3.896*
หญิง
89 (35.7%)
160 (64.3%)
249 (62.25%)
หลักสูตร (PRO)
พิเศษ และ
62 (46.6%)
71 (53.4%)
133 (33.25%)
4.223*
ภาษาอังกฤษ
ปกติ
96 (40%)
171 (60%)
267 (66.75%)
คณะ (FAC)
คณะอื่นๆ
70 (36.5%)
122 (63.5%)
192 (48%)
29.741**
คณะที่ใกล้
88 (42.3%)
120 (57.7%)
208 (58%)
ที่จอดรถ
รายได้ (INCOME)
น้ อยกว่า 15,0000 135 (37.1%)
229 (62.9%)
364 (91%)
45.717**
บาท
15.000 ขึ ้นไป
23 (63.8%)
13 (36.2%)
36 (9%)
จานวนวันที่เรี ยน (DAY)
1-3 วัน
16 (72.7%)
6 (27.3%)
22 (5.5%)
11.035**
4 วันขึ ้นไป
142 (37.5%)
236 (62.5%)
378 (94.5%)
ระยะทาง (DIS)

99 (35.3%)
59 (49.1%)
48 (35.6%)
110 (41.5%)
102 (41.1%)

181 (64.7%)
61 (50.9%)
87 (64.4%)
155 (58.5%)
146 (58.9%)

280 (70%)
120 (30%)
135 (33.75%)
265 (66.25%)
248 (62%)

1 ชัว่ โมง หรื อ
56 (36.8%)
มากกว่า
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
น้ อยกว่า 150
125 (35.3%)
(EXP)
บาท
150 บาท
33 (71.7%)
ขึ ้นไป
จานวนการต่อรถ
น้ อยกว่า 3 ต่อ
131 (35.8%)
(CHANGE)
3 ต่อขึ ้นไป
27 (79.4%)
มีการไปสถานที่อื่น
ไม่ไป
97 (36%)
หรื อไม่ ? (PLACE)
ไป
61 (46.5%)
หมายเหตุ * คือนัยสาคัญที่ 0.05 ** คือนัยสาคัญที่ 0.01

96 (63.2%)

152 (38%)

229 (64.7%)

354 (88.5%)

13 (28.3%)

46 (11.5%)

235 (64.2%)
7 (20.6%)
172 (64%)
70 (53.5%)

366 (91.5%)
34 (8.5%)
269 (67.25%)
131 (32.75%)

ช่วงเวลาที่เดินทางประจา
(T)
ระยะเวลาในการเดินทาง
(TIME)

น้ อยกว่า 15 กม.
15 กม. ขึ ้นไป
ก่อน 8.00 น.
หลัง 8.00 น.
น้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง

21.653**
1.9
15**

52.517**

32.757**
4.0685*

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นนิสิตเพศหญิ ง ภาคปกติ ที่อยู่คณะที่ใกล้ ที่จอดรถ มีรายได้ น้อยกว่า
15,000 บาท มีจานวนวันในการมาเรี ยน 4 วันขึ ้นไป มีระยะทางในการเดินทางน้ อยกว่า 15 กม. เดินทางช่วงเวลา
หลัง 8.00 น. เป็ นประจา ใช้ เวลาในการเดิ นทางน้ อยกว่า 1 ชม. มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทางน้ อ ยกว่า 150 บาท
มีจานวนการต่อรถน้ อยกว่า 3 ต่อ และไม่มีการเดินทางไปสถานที่อื่นๆนอกจากมหาวิทยาลัย
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อย่างไรก็ตาม จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรที่มีแนวโน้ มใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ได้ แก่ นิสิตเพศชาย ภาค
พิเศษและภาษาอังกฤษ ที่อยู่คณะใกล้ ที่จอดรถ มีรายได้ มากกว่า15,000 บาท มีจานวนเรี ยน1-3วัน มีระยะทาง
ในการเดินทางมากกว่า 15กิโลเมตร ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางน้ อยกว่า 1ชัว่ โมง มีค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
มากกว่า 150 บาท มีจานวนการต่อรถ 3 ต่อขึ ้นไป และมีการเดินทางไปสถานที่อื่นๆนอกจากมหาวิทยาลัย
ผลการทดสอบความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ยของระดั บ คะแนนความส าคั ญในด้ านต่ างๆของการเดิ นทาง
ระหว่ างนิสิตที่ใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล กับนิสิตที่ใช้ ระบบขนส่ งสาธารณะ
ผลการทดสอบสถิติ T-test พบว่า นิสิตกลุ่มที่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลและกลุ่มที่ใช้ บริ การขนส่งสาธารณะ
ให้ ค วามส าคัญ แตกต่า งกัน ที่ร ะดับ นัยส าคัญ 0.05 ได้ แ ก่ ความสะดวกสบายของระบบขนส่ ง สาธารณะ
(COMF) ความปลอดภั ยของระบบขนส่ ง สาธารณะ(SAFE) ความตรงต่ อ เวลาของระบบขนส่ ง สาธารณะ
(INTIME) ความสะอาดของระบบขนส่งสาธารณะ(CLEAN) พฤติกรรมการขับขี่ ของผู้ให้ บริ การขนส่งสาธารณะ
(BEH) พื ้นที่การให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะ(AREA) สภาพพาหนะที่ใช้ ในการให้ บริ การของระบบขนส่ง
สาธารณะ(INSPEC) ต้ นทุนในการเดินทาง(COST) ภาพลักษณะ(IMG) โดยพบว่า กลุ่มนิสิตที่ใช้ รถยนต์ส่ว น
บุคคลจะให้ ความสาคัญในด้ านภาพลักษณ์มากกว่ากลุ่มนิสิตที่ใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ ในขณะที่กลุ่มนิสิตที่ใช้
ระบบขนส่งสาธารณะจะให้ ความสาคัญด้ าน ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา ความสะอาด
พฤติ กรรมการขับขี่ ข องผู้ ให้ บ ริ การ พื น้ ที่การให้ บริ การ สภาพพาหนะที่ใ ช้ ในการให้ บริ การของระบบขนส่ ง
สาธารณะ และต้ นทุนที่ใช้ ในการเดินทาง (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 : ผลการทดสอบค่ าเฉลี่ยของระดับคะแนนความสาคัญในด้ านต่ างๆของการเดินทางระหว่ าง
นิสิตที่ใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคล กับนิสิตที่ใช้ ระบบขนส่ งสาธารณะ โดยสถิติ T-test
ตัวแปร

รถยนต์
Mean
S.D
ความสะดวกสบาย (COMF)
3.297 1.2493
ความปลอดภัย (Safe)
3.304 1.3341
ความตรงต่อเวลา (INTIME)
2.880 1.4645
ความสะอาด (CLEAN)
3.044 1.2787
มารยาทของผู้ให้ บริ การ (MANNER) 3.108 1.2134
พฤติกรรมการขับขี่ (BEH)
3.076 1.2945
พื ้นที่การให้ บริ การ (AREA)
3.158 1.1594
สภาพพาหนะ (INSPEC)
2.949 1.2250
ต้ นทุนในการเดินทาง (COST)
3.367 1.0243
การคานึงถึงสิ่งแวดล้ อม (ENV)
3.601 1.1227
หมายเหตุ * คือนัยสาคัญที่ 0.05 ** คือนัยสาคัญที่ 0.01
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สาธารณะ
Mean
3.723
3.694
3.397
3.314
3.322
3.438
3.550
3.413
3.711
2.917

S.D
0.8936
1.0213
1.1841
0.9982
1.0562
1.0615
1.0504
1.0117
1.0139
1.0313

Test-Statistic
3.708**
3.128**
3.715**
2.243*
1.873
3.054**
3.495**
4.120**
3.300**
-6.149**
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ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง
การวิ เ คราะห์ ถึ ง ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุ ค คลในการเดิ น ทาง ของนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยใช้ แบบจาลอง Binary Logit โดยนาตัวแปรที่มีนยั สาคัญจาก
การทดสอบ Chi-Square และ T-test มาเป็ นตัวแปรในแบบจาลอง แสดงผลดัง Table 3 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ ผล
ต่อ การตัดสิ นใจใช้ รถยนต์ ส่ ว นบุคคลในการเดิ น ทาง ที่ร ะดับ นัยส าคัญ ทางสถิ ติร้ อยละ 5 ได้ แ ก่ เพศ( SEX)
คณะ(FAC) รายได้ ตอ่ เดือน(INCOME) จานวนวันในการมาเรี ยน(DAY) ระยะทางในการเดินทาง(DIS) ระยะเวลา
ที่ใช้ ในการเดินทาง(TIME) ค่าใช้ จา่ ยที่ใช้ ในการเดินทาง(EXP) จานวนการต่อรถ(CHANGE) พื ้นที่การให้ บริ การ
ของระบบขนส่งสาธารณะ(AREA) สภาพพาหนะที่ใช้ ในการให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะ(INSPEC) และ
ภาพลักษณ์ ( IMG) ทัง้ นี พ้ บว่า ค่า Adjusted R2 มี ค่า เท่า กับ 0.2148 ซึ่ง หมายความว่า ตัว แปรอิ ส ระที่ ใช้ ใ น
การศึกษา สามารถอธิ บายความน่าจะเป็ นที่จะเกิดตัวแปรตามได้ ร้อยละ 21.48 ส่วนที่เหลื ออีกร้ อยละ 78.52
เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระข้ างต้ น
ตารางที่ 3 : Binary Logit Model
Model 1
Coefficient
Standard error

Explanatory
Variable
Constant
0.243
SEX *
-0.491
PRO
-0.269
FAC **
0.704
INCOME **
1.096
DAY *
-1.187
DIS **
1.100
TIME **
-1.084
EXP*
0.896
CHANGE **
2.520
PLACE
0.460
COMF
-0.006
SAFE
0.120
INTIME
-0.221
CLEAN
0.316
BEH
-0.062
AREA *
-0.286
INSPEC *
-0.371
COST
-0.276
IMG **
0.814
2
McFadden R
Adjusted R2
0.2798
0.2052
Correct Prediction 75.2%

หมายเหตุ * คือนัยสาคัญที่ 0.05

0.805
0.265
0.274
0.281
0.460
0.543
0.327
0.339
0.421
0.679
0.284
0.228
0.230
0.148
0.209
0.199
0.157
0.194
0.145
0.129

Coefficient

Model 2
Standard error

Marginal Effect

- 0.161
0.720
- 0.5486
0.260
- 0.1313
0.7190
0.258
0.1686
1.2174
0.492
0.2952
- 1.1637
0.547
- 0.2829
1.1636
0.307
0.2797
- 1.011
0.320
- 0.2267
0.9347
0.427
0.2289
2.2988
0.637
0.4977
-0.3347
0.138
-0.0794
-0.3311
0.137
-0.0785
0.7865
0.126
0.1866
2
2
McFadden R
Adjusted R
0.2596
0.2148
Correct Prediction 76.8%

** คือนัยสาคัญที่ 0.01
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ด้ า นปั จจัยส่ ว นบุคคลพบว่า เพศหญิ งมี ความน่า จะเป็ นในการใช้ ร ถยนต์ ส่ ว นบุคคลลดลง 0.1313
เมื่อ เทียบกับเพศชาย ,นิสิตคณะที่ใกล้ ที่จอดรถมีความน่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์ ส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 0.1686
เมื่อเทียบกับนิสิตคณะที่ไม่ใกล้ ที่จอดรถ ,นิสิตที่มีรายได้ ต่อเดือน 15,000 บาทขึ ้นไปมีความน่าจะเป็ นในการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึน้ 0.2952 เมื่อเทียบกับนิสิตที่มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท, นิสิตที่มีจานวนวันในการ
มาเรี ยน 4 วันขึ ้นไปมีความน่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์สว่ นบุคคลลดลง 0.2829 เมื่อเทียบกับนิสิตที่มีจานวนวันใน
การมาเรี ยนน้ อยกว่า 4 วัน
ด้ านพฤติกรรมการเดินทางพบว่า นิสิตที่มีระยะทางในการเดินทางมากกว่า 15 กิโลเมตรขึน้ ไปมีความ
น่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้น 0.2797 เมื่อเทียบกับนิสิตที่มีระยะทางในการเดินทางน้ อยกว่า 15
กิโลเมตร ,นิสิตที่ใช้ ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชัว่ โมงขึ ้นไปมีความน่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง
0.2267 เมื่อเทียบกับนิสิตที่ใช้ ระยะเวลาในการเดินทางน้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง ,นิสิตที่มีคา่ ใช้ จา่ ยในการเดินทาง 150
บาทขึน้ ไปมี ความน่าจะเป็ นในการใช้ ร ถยนต์ ส่ว นบุคคลเพิ่มขึน้ 0.2289 เมื่ อ เทียบนิสิ ตที่มีค่า ใช้ จ่า ยในการ
เดินทางน้ อยกว่า 150 บาท ,นิสิตที่มีจานวนการต่อรถ 3 ต่อขึน้ ไปมีความน่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล
เพิ่มขึ ้น 0.4977 เมื่อเทียบกับนิสิตที่มีจานวนการต่อรถไม่ถงึ 3 ต่อ
ด้ า นระบบขนส่ ง สาธารณะพบว่า หากระดับความส าคัญ ของพืน้ ที่การให้ บ ริ ก ารของระบบขนส่ ง
สาธารณะ และสภาพพาหนะที่ใช้ ในการให้ บริ การเพิ่มขึน้ 1 คะแนน จะมี ความน่าจะเป็ นที่จะใช้ รถยนต์ส่ว น
บุคคลในการเดินทางลดลง 0.0794 และ 0.0785 ตามลาดับ และหากระดับความสาคัญของภาพลักษณ์เพิ่มขึ ้น 1
คะแนน จะมีความน่าจะเป็ นที่จะใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางเพิ่มขึ ้น 0.1866

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่านิสิตที่มีจานวนการต่อรถมากกว่า 3 ต่อจะมีความน่าจะเป็ นในการใช้ รถยนต์เพิ่มขึน้
และพื ้นที่การให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะยังมีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล จึงมี
ข้ อเสนอแนะให้ รัฐบาลควรพัฒ นาโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการคมนาคมของไทย ให้ มีความเป็ นระบบมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ ้น รวมไปถึงการเร่งขยายพื ้นที่การให้ บริ การให้ ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น เพื่ออานวยความสะดวกใน
การต่อรถของผู้ใช้ บริ การ
ทังนี
้ ้ยังพบว่า การให้ บริ การของระบบขนส่งสาธารณะพบว่า ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความ
ตรงต่อเวลา ความสะอาด พฤติกรรมผู้ขบั ขี่ พื ้นที่การให้ บริ การ และสภาพพาหนะที่ใช้ ในการให้ บริ การ ผู้ใช้ บริ การ
ระบบขนส่งสาธารณะจะให้ คะแนนความสาคัญของปั จจัยดังกล่าวมากกว่าผู้ที่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล และปั จจัย
ดังกล่าวยังมีผลต่อการตัดสินสินใจใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลทางลบ จึงนาไปสู่ข้อเสนอแนะดังนี ้ ขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
(ขสมก.) ควรแก้ ไข และพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ ดียิ่งขึ ้น อาทิ การขยายพื ้นที่ให้ บริ การให้ ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ ้น โดยการเพิ่มเส้ นทางของรถโดยสารประจาทาง ขสมก. ,การดูแลรักษาความสะอาดของรถโดยสาร ,เพิ่มให้
มีการอบรมการขับขี่แก่พนักงานขับรถ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยบนท้ องถนน นอกจากนันกรมการขนส่
้
ง ควรมี
การกาหนดกฎระเบียบ และมาตรการในการตรวจเช็คสภาพของรถสาธารณะที่ใช้ ในการให้ บริ การ เพื่อให้ มี
มาตรฐาน และสร้ างความมัน่ ใจในการใช้ บริ การของผู้เดินทาง มากไปกว่านัน้ บัตรโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
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ควรครอบคลุมการให้ บริ การทังหมด
้
เช่น การปรับปรุ งบัต รโดยสารรถไฟฟ้าให้ สามารถใช้ ได้ ทงั ้ รถไฟฟ้าบีทีเอส
รถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้า Airport Rail Link เพื่อเป็ นการเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า นิสิตคณะที่ใกล้ ที่จอดรถ จะมี
แรงจูงใจให้ ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า เพราะสามารถหาที่จอดรถได้ สะดวกกว่า จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
กฎระเบียบที่กาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนและบังคับใช้ อย่างเข้ มงวดสาหรับผู้กระทาผิด เช่น การจอดรถยนต์ใน
พื ้นที่ห้ามจอด และยังพบว่าต้ นทุนในการเดินทางเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลในทิ ศ
ทางตรงข้ าม มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาค่าจอดรถให้ สะท้ อนถึงความสามารถในการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลของ
นิสิต
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อส
Factors affecting the decision to use the BTS sky train card
ชฎาทิพย์ ศรี ทอง1* นัจมีย์ เอียดวารี 1 อภิชญา นาจพินิจ1 และพุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัฒน์ 1
Chadatip Srithong1* Natjamee Eadwaree1 Apichaya Najpinij1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย
ใช้ แบบสอบถามในการรวบรวมข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต จานวน 400 ชุด สุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้ าและวิเคราะห์โดยใช้ แบบจาลองโลจิต พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีที
เอส ได้ แก่ ระดับการศึกษา การให้ ความส าคัญกับการไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว สิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรแรบบิท วัตถุประสงค์ ในการเดิ นทาง ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิท
รู ปลักษณ์ บตั รแรบบิท และความถี่ในการใช้ บริ การ ดังนันบริ
้ ษัทผู้ให้ บริ การบีทีเอสควรมีการแก้ ไขปั ญหาความล่าช้ า
และแออัดบริ เวณสถานีโดยการชักชวนให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสที่ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนักเรี ยนและกลุ่มคนทางาน
หันมาเลือกใช้ บตั รแรบบิทให้ มากขึ ้น เช่น ลดค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิท

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the factors affecting customers’ buying decision on
the BTS Sky Train card. The data were collected by issuing 400 sets of a questionnaire to the sky train
users at Mo Chit station and target observations were randomly selected using a quota sampling. The
Logit Model (statistical significance level at 0.05) was adopted to analyze the collected data. The
results showed that factors affecting buying decision were an Educational level, Ease of access to
platform, Rabbit card privilege, Journey purpose, Rabbit card fee and its appearance, and frequency
of using the BTS Sky Train. Therefore, the BTS Company should solve the problems: delay and
overcrowding by encouraging target groups of customers to use Rabbit card such as reducing the
card fee.

Key Words: BTS sky train, decision, Rabbit card, opportunity cost
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คานา
ในปั จจุบนั การเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ รับความนิยมมากขึ ้น ซึง่ มีสาเหตุมาจากการพัฒนาแหล่ง
ธุรกิจและอสังหาริ มทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า ส่วนต่อขยายสถานีรถไฟฟ้า จึงทาให้ เกิดความแออัดที่บริ เวณสถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสที่เป็ นผลมาจากจานวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ ้นและขันตอนการซื
้
้อบัตรโดยสารที่ล่าช้ า (ชิตณรงค์
แดงประเสริ ฐ, 2559)
แม้ ว่าบริ ษัทฯผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสมีการเพิ่มบัตรแรบบิทมาเป็ นทางเลื อกในการโดยสารรถไฟฟ้า
บีทีเอสเพื่ออานวยความสะดวกและรวดเร็ วแก่ผ้ ูโดยสารในการเข้ าแถวแลกเหรี ยญและซื ้อตั๋วโดยสาร แต่กลับ
พบว่าผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ ยงั คงเลื อกใช้ บตั รโดยสารแบบเที่ยวเดียวมากกว่าการเลื อกใช้ บตั รแรบบิท จึงทาให้
เคาท์เตอร์ ที่ให้ บริ การแลกเหรี ยญและจาหน่ายตัว๋ โดยสารไม่เพียงพอต่อการใช้ บริ การ ส่งผลให้ เกิดความแออัด
และความล่าช้ าบริ เวณสถานี โดยเฉพาะในชัว่ โมงเร่งด่วน จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ บริ การ
ทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การไม่ได้ รับความสะดวกและรวดเร็ วในการใช้ บริ การ และอาจทาให้ ผ้ ูใช้ บริ การไม่สามารถไปถึงที่
หมายได้ ทนั เวลา
หากผู้ใ ห้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสทราบถึงปั จจัยที่มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกใช้ บัตรโดยสารรถไฟฟ้ า
บีทีเอส ก็จะทาให้ สามารถหาแนวทางในการวางกลยุทธ์ เพื่อให้ ผ้ ูใช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสใช้ บตั รแรบบิทมากขึน้
จากการศึกษาของชิตณรงค์ แดงประเสริ ฐ (2559) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าใต้ ดิ น
คือ อาชีพ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน วัตถุประสงค์หลักในการใช้ บริ การ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการใช้ บริ การ ความถี่ และ
ช่วงเวลาที่ใช้ บริ การ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้า MRT ในขณะที่อาชีพและรายได้ เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั ร Smartpass (ณัษฐพร อุดมมหาลาภ, 2553)
นอกจากปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ านพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้า
MRT และ บัตร SmartPass แล้ วปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดที่ควรนามาใช้ พิจารณาเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสได้ ด้วยเช่นกัน
ดังนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงมุ่งเน้ นศึกษาและวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสาร
ของผู้ ใช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยจะทาการศึกษาถึงปั จจัยในด้ านต่างๆ อาทิ ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ า น
พฤติกรรม ซึง่ การศึกษานี ้มีการกาหนดสมมติฐานด้ านพฤติกรรมที่ต่างจากงานวิจยั ของชิตณรงค์และณัษฐพร
โดยกาหนดสมมติฐานพฤติกรรมจากตัวแปร 2 ตัว คือ ตัวแปรความถี่ในการใช้ บริ การและตัวแปรวัตถุประสงค์ใน
การเดินทางว่ามีผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสหรื อไม่ และการศึกษานี ้ได้ นาปั จจัยด้ าน
ส่วนประสมทางการตลาดของบัตรแรบบิทมาใช้ อันเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสทีส่ ามารถ
นาผลการศึกษานี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาบัตรโดยสารของรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ ขณะเดียวกันก็เป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ บริ การที่จะตระหนักถึงประโยชน์ของบัตรแรบ
บิทมากขึ ้น เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารที่เข้ าแถวแลกเหรี ยญและซื ้อตัว๋ โดยสารบริ เวณสถานี
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วิธีการศึกษา
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีที เอสนัน้ ทาการศึกษาโดยใช้
ข้ อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ใช้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีหมอชิต ในเดือนกันยายน พ.ศ.
2560 จ านวน 400 ตัว อย่า งซึ่งได้ จากสู ตร W.G. Cochran (1963) กรณี นี ไ้ ม่ท ราบสัด ส่ ว นของประชากร จึ ง
กาหนดให้ คา่ สัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการ
สุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ผลจากการคานวณได้ ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง จึงทาการเก็บตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่าง และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ซึง่ แบ่งสัดส่วนตามช่วงอายุของประเภทบัตรแรบบิทดังนี ้ สุ่มกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 15-23 ปี จานวน 150 คน อายุ 24-59 ปี จานวน 200 คน และอายุ 60 ปี ขึ ้นไป จานวน 50 คน ซึง่
แบบสอบถามประกอบด้ วยข้ อ มูล ด้ า นต่า งๆ ได้ แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล พฤติ กรรมการใช้ บริ การ ระดับคะแนน
ความสาคัญที่สอดคล้ องกับส่วนประสมทางการตลาดตามทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของ Philip
Kotler (2012)
การศึกษาในครัง้ นี ้จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส
โดยทาการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยด้ านพฤติกรรมกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บตั ร
โดยสารด้ วยค่าสถิติ chi-square และทาการทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยระหว่างผู้ที่ใช้ บตั รแรบ
บิทและไม่ใช้ บัตรแรบบิทด้ วยค่าสถิติ T-test จากนันจะน
้
าตัวแปรที่มีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ได้ จากการทดสอบ
ค่าสถิติ chi-square และ T-test ไปใช้ ในแบบจาลองโลจิต เพื่อทาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึง่ ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสนันมี
้ ค่า
ของคาตอบเพียง 2 คาตอบ คือ ใช้ บตั รแรบบิท และ ไม่ใช้ บตั รแรบบิท โดยที่ฟังก์ชนั่ ของแบบจาลองโลจิต (David
G. Kleinbaum,Mitchel Klein, 2010) คือ
1

= Prob(event) (1)

f(𝑧) = 1+𝑒 −𝑧

1

1 − π = 1 − (1+𝑒 −𝑧 ) = Prob(no event)

(2)

จากการประมาณค่าที่ได้ ในสมการที่ (1) และ (2) สามารถแปลงให้ เป็ นสัดส่วนความน่าจะเป็ นของการ
เกิดเหตุการณ์ นนั ้ และความน่าจะเป็ นที่ไม่เกิดเหตุการณ์ นี ้ หรื อที่เรี ยกว่า Odds แบบจาลองโลจิตสามารถเขียน
ได้ ดงั สมการ (2) และ (3) ดังนี ้
𝑓(z)

𝑂𝑑𝑑𝑠 = 1−𝑓(z) =

𝑒 ∝+ ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖

(2)

1−𝑒 ∝+ ∑ 𝛽𝑖 𝑋𝑖

โดยเมื่ อ แปลงสมการโลจิ ต สามารถเขี ย นได้

ดังต่อไปนี ้
𝐼𝑛𝑂𝑑𝑑𝑠 ที่เรียกว่า 𝑃 (𝑧) = ln[

𝑓(z)
1−𝑓(z)
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𝑓 (𝑧) = ∝ + β1Gender + β2Age + β3Education + β4Occupation + β5Income +

β6Destination + β7Frequency + β8Feature + β9Fee + β10Counter + β11Promotion + β12Privilege +
β13Process

(5)

สมการแสดงอยูใ่ นรู ปของ InOdds หรื อที่เรี ยกว่า Logit Transformation หรื อ P(z) = ln[f(z)/1-f(z)] โดย
ที่ f(z) คือ โอกาสความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ∝ คือ ค่าคงที่ β1 คือ ค่า
สัมประสิทธิ์ ของตัวแปร 𝑋𝑖 คือ ตัวแปรอิสระของสมการ โดยสมการพยากรณ์ที่ได้ อธิ บายความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
เหตุการณ์ ที่สนใจ มีเทคนิคในการประมาณค่าด้ วยวิธีของ Maximum likelihood ซึง่ เป็ นวิธีที่สามารถทานายค่า
ความน่าจะเป็ นของการเกิดเหตุการณ์ได้ ดีที่สุด
โดย 𝑓(𝑧)
กาหนดให้

คือ

Gender
Age
Education

คือ
คือ
คือ
คือ

Occupation
Income
Destination

คือ
คือ
คือ

Frequency
Feature
Fee

คือ
คือ
คือ

Counter

คือ

Promotion
Privilege

คือ
คือ

β1 – β13

ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส โดย
การตัดสินใจเลือกไม่ใช้ บตั รแรบบิท เท่ากับ 0
การตัดสินใจเลือกใช้ บตั รแรบบิท เท่ากับ 1
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆที่จะทาการประมาณค่า
เพศ เพศชาย เท่ากับ 0 และเพศหญิง เท่ากับ 1
อายุ เป็ นตัวแปรปริ มาณ (หน่วย : ปี )
ระดับการศึกษา
การศึกษาระดับอืน่ เท่ากับ 0
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี เท่ากับ 1
อาชีพ อาชีพอื่น เท่ากับ 0 และอาชีพพนักงานเอกชน เท่ากับ 1
รายได้ เป็ นตัวแปรปริ มาณ (หน่วย : บาท/เดือน)
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
วัตถุประสงค์ในการโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อสเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ๆ เท่ากับ 0
วัตถุประสงค์ในการโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อสเพือ่ ไปเรี ยนและไปทางาน เท่ากับ
1
ความถี่ในการใช้ บริ การ (หน่วย : ครัง้ /เดือน)
ระดับคะแนนความสาคัญด้ านรู ปลักษณ์บตั รแรบบิท (หน่วย : คะแนน)
ระดับคะแนนความสาคัญต่อความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเปิ ด
บัตรแรบบิท (หน่วย : คะแนน)
ระดับคะแนนความสาคัญต่อจานวนเคาท์เตอร์ ให้ บริ การแลกเหรี ยญ
(หน่วย : คะแนน)
ระดับคะแนนด้ านโปรโมชัน่ บัตรแรบบิท (หน่วย : คะแนน)
ระดับคะแนนความสาคัญด้ านสิทธิ ประโยชน์ของบัตรแรบบิท (หน่วย : คะแนน)
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ระดับคะแนนความสาคัญต่อการไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว (หน่วย : คะแนน)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความสัม พันธ์ ร ะหว่ างปั จจัยส่ ว นบุ คคลและพฤติก รรมกับ การตัด สินใจเลื อกใช้ บั ต ร
โดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อส
จากผลการทดสอบด้ ว ยค่า สถิ ติ chi-square พบว่าทัง้ ตัว แปรระดับการศึกษา วัตถุป ระสงค์ ใ นการ
เดินทางและความถี่ในการใช้ บริ การ มีความสัมพันธ์ตอ่ การตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จากตารางแจกแจงความถี่และร้ อยละ (Table1) แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริ การมีระดับการศึกษาสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีวตั ถุประสงค์ในการโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อสเพื่อไปเรี ยนและทางาน มีความถี่ในการใช้ บริ การ 21 วัน
ขึ ้นไปต่อเดือน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัษฐพร อุดมมหาลาภ (2553) ขณะที่ระดับการศึกษาของณัษฐพรเป็ น
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในด้ านวัตถุประสงค์สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชิตณรงค์ แดงประเสริ ฐ (2559) ขณะที่
ผู้ใช้ บริ การรถไฟฟ้าใต้ ดินมีวตั ถุประสงค์เพื่อไปทางานเท่านัน้ นอกจากนี ้ในด้ านความถี่ในการใช้ บริ การสอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของชิตณรงค์ (2559) และณัษฐพร (2553) ขณะที่งานวิจยั ของชิตณรงค์กบั ณัษฐพรมีความถี่ในการใช้
บริ การ 1-10 วัน/เดือน และ 17 วัน/เดือน ตามลาดับ
Table1 Characteristic of the sample and chi-square testing
Single journey ticket holder
Variable
Gender
Male
Female
Age
15 – 23
24 – 59
60 and above
Education
High school / College
Diploma
Bachelor degree
Higher than Bachelor
degree

Rabbit card holder

Total

𝒙𝟐
(p-value(

Number
199

Percent
49.75

Number
201

Percent
50.25

Number
400

Percent
100

73
126

52.52
48.28

66
135

47.48
51.72

139
261

100
100

0.6529
(0.4191)

73
107
19

48.67
53.5
38

77
93
31

51.33
46.5
62

150
200
50

100
100
100

3.9568
(0.1383)

82
14
89
14

48.81
56
56.33
28.57

86
11
69
35

51.19
44
43.67
71.43

168
25
158
49

100
100
100
100

12.8904
(0.0118)**
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Table1 (Continue)
Single journey ticket holder
Variable
Occupation
Government officer
Private officer
Private business owner
Other
Income
Less than 10,000 Bth
10,001 – 20,000 Bth
20,001 – 30,000 Bth
30,001 Bth and above
Destination
Go to study
Go to work
Go to travel
Go to on errand and Other
Frequency
0 – 10 days/month
11 – 20 days/month
21 days/month and above
Total
*** Significance at 0.01
** Significance at 0.05

Rabbit card holder

Total

𝒙𝟐
(p-value(

Number
199

Percent
49.75

Number
201

Percent
50.25

Number
400

Percent
100

27
58
36
15

49.09
50
65.45
38.46

28
58
19
24

50.91
50
34.55
61.54

55
116
55
39

100
100
100
100

7.9399
(0.0938)

68
55
35
41
14
32
65
88

50.75
50
46.05
51.25
22.22
30.48
71.43
62.41

66
55
41
39
49
73
26
53

49.25
50
53.95
48.75
77.78
69.52
28.57
37.59

134
110
76
80
63
105
91
141

100
100
100
100
100
100
100
100

0.5435
(0.9092)

140
52
7
199

69.65
32.1
18.92
49.75

61
110
30
201

30.35
67.9
81.08
50.25

201
162
37
400

100
100
100
100

60.8477
(3.8746E-13)
***

44.6.66
(4.4215E-15)
***

ผลการทดสอบความแตกต่ างของระดับคะแนนความสาคัญเฉลี่ยด้ านปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อส
ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ T-test พบว่าผู้ใช้ บริ การที่ใช้ บตั รแรบบิทจะให้ คะแนนความสาคัญในทุกด้ าน
มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ บัตรแรบบิท ส่ งผลให้ ค่า เฉลี่ ยของคะแนนความส าคัญส่ว นประสมทางการตลาดในแต่ละด้ า น
ระหว่างผู้ที่ใช้ และไม่ใช้ บตั รแรบบิทแตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ประกอบด้ วยด้ านผลิตภัณฑ์ คือ รู ปลักษณ์
บัตรแรบบิท ด้ านราคา คือ ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิท ด้ านช่องทางจัดจาหน่าย คือ
จานวนเคาท์เตอร์ ให้ บริ การแลกเหรี ยญ ด้ านส่งเสริ มการตลาด คือ ราคาโปรโมชัน่ บัตรแรบบิท สิทธิ ประโยชน์ของบัตร
แรบบิท ด้ านกระบวนการให้ บริ การ คือ การไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว มีนยั สาคัญต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ดัง Table 2
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Table2 mean , standard deviation and T-test of the significance rating score of the Rabbit Card
Product
Feature
2.5879
Price
Fee
2.4925
Place
Counter
2.8990
Promotion
Promotion
2.6533
Privilege
2.4724
Process
Process
3.0905
*** Significance at 0.01

1.101

3.4328

1.070

-7.7774

0.000***

1.014

3.4179

0.891

-9.6889

0.000***

0.980

3.2786

0.945

-4.9844

0.000***

0.967
1.058

3.6269
3.5522

0.886
0.882

-10.4968
-11.0809

0.000***
0.000***

1.102

4.1443

0.717

-10.6579

0.000***

ผลการทดสอบปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้าบีทเี อสด้ วยแบบจาลองโลจิต
เมื่อนาตัวแปรที่มีนยั สาคัญจากการทดสอบ Chi-square และ T-test มาสร้ างแบบจาลองโลจิต (Table3)
พบว่า model2 ให้ คา่ Adjusted R-Square เท่ากับ 0.4203 ซึง่ สูงกว่าค่า Adjusted R-squared ของ Model1 ที่มีค่า
เท่ า กั บ 0.4165 และให้ ค่ า Correct prediction ร้ อยละ 84 ซึ่ ง สู ง กว่ า Model1 ที่ มี ค่ า อยู่ ที่ ร้ อยละ 83.5 ดัง นั น้
Model 2 จึงเป็ นแบบจาลองที่นามาใช้ วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บตั รโดยสารรถไฟฟ้า
บีทีเอส
จาก model2 ได้ ค่า McFedden R-Square เท่า กับ 0.4491 ซึ่ง หมายความว่า ตัว แปรอิ ส ระที่ใ ช้ ศึกษามี
ความสามารถในการอธิ บายแบบจาลองได้ ร้อยละ 44.91 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บตั รโดยสาร
รถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 ได้ แก่ ระดับการศึกษา การไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวก
และรวดเร็ ว สิทธิ ประโยชน์ของบัตรแรบบิท ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิท ความถี่ในการใช้
บริ การ และที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 ได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รู ปลักษณ์บตั รแรบบิท
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้ านปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มี
ความน่าจะเป็ นที่จะตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บัตรแรบบิทมากกว่า กลุ่ มตัวอย่า งที่มีการศึกษาระดับอื่นๆ เท่า กับ 0.2810
ซึง่ อาจจะเป็ นเพราะกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มกั มีรายได้ ที่สงู กว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ระดับอื่น จึงมีอานาจจ่ายซื ้อที่มากกว่า จึงมีความสามารถในการสารองเงินในบัตรแรบบิทมากกว่า
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมพบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อไปเรี ยนและไปทางาน มี
ความน่าจะเป็ นที่จะตัดสินใจเลื อกใช้ บตั รแรบบิทมากกว่ากลุ่ มตัวอย่างที่มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางอื่นๆ เท่ากับ
0.1470 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ บริ การรถไฟฟ้าเพื่อไปเรี ยนและไปทางานมักใช้ บริ การไปกลับ และใช้ บริ การเป็ น
ประจา จึงมีโอกาสในการเลื อกใช้ บตั รแรบบิทเพื่อประหยัดเวลาในการต่อแถวแลกเหรี ยญและซื ้อตัว๋ โดยสารและยัง
ได้ รับส่วนลดจากโปรโมชัน่ บัตรแรบบิท ในด้ านความถี่ในการใช้ บริ การ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่ในการบริ การ
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เพิ่มขึน้ 1 ครัง้ มีความน่าจะเป็ นที่จะเลื อกใช้ บตั รแรบบิทมากกว่ากลุ่มที่ใช้ บริ การน้ อยกว่า ในขนาดเท่ากับ 0.0263
เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ บริ การบ่อยย่อมไม่อยากเสียเวลาต่อแถวแลกเหรี ยญและซื ้อตัว๋ โดยสารในทุกครัง้ ที่ใช้ บริ การ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้ านระดับคะแนนความสาคัญส่วนประสมทางการตลาดของบัตรแรบบิท พบว่า
ถ้ าผู้ใช้ บริ การให้ คะแนนด้ านการไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว สิ ทธิ ประโยชน์ของบัตรแรบบิท
ความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิท รู ปลักษณ์บตั รแรบบิท เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจเลือกใช้ บตั รแรบบิท เท่ากับ 0.2101 , 0.1799 , 0.1276 , 0.0672 ตามลาดับ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้
คะแนนความสาคัญมากจะตระหนักถึงความสะดวกรวดเร็ วและประโยชน์ของบัตรแรบบิทมาก ย่อมมีโอกาสเลือกใช้
บัตรแรบบิทมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ คะแนนน้ อย
Table3 Parameter estimate and marginal effect from Binary Logistic model
Variables
Education
Destination
Frequency
Feature
Fee
Counter
Promotion
Privilege
Process
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Correct prediction
*** Significance at 0.01
* Significance at 0.1

Coefficient
1.1587***
0.6585*
0.1019***
0.2584*
0.5222***
-0.1859
0.1934
0.6483***
0.8496***

Model 1
Std. Error
0.4469
0.3574
0.0236
0.1399
0.1801
0.1742
0.1937
0.1819
0.1830
0.4526
0.4165
334 (83.5%)

Coefficient
1.1862***
0.5932*
0.1054***
0.2695*
0.5121***
0.7220***
0.8434***

Model 2
Std. Error
0.4439
0.3525
0.0234
0.1382
0.1677
0.1593
0.1746

Marginal effect
0.2810
0.1470
0.0263
0.0672
0.1276
0.1799
0.2101
0.4491
0.4203
336 (84.0%)

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการทดสอบค่าสถิติ Chi-square แสดงให้ เห็นว่า ผู้ใช้ บริ การที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี
ผู้ใช้ บริ การที่มีวตั ถุประสงค์ในการโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อไปเรี ยนและไปทางาน และผู้ใช้ บริ การที่มีความถี่ในการ
ใช้ บริ การ 21 วันขึน้ ไปต่อเดือน มีความน่าจะเป็ นในการเลื อกใช้ บตั รแรบบิทมากกว่า ผู้ใช้ บริ การรายอื่น และผลจาก
การทดสอบค่าสถิติ T-test แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริ การที่ให้ คะแนนความสาคัญด้ านส่วนประสมทางการตลาดของบัตร
แรบบิทแต่ละด้ านในระดับที่สูง มีความน่าจะเป็ นในการเลื อกใช้ บตั รแรบบิทมากกว่าผู้ใช้ บริ การที่ให้ คะแนนน้ อยกว่า
ดังนันทางบริ
้
ษัทฯ ผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้าควรมีการชี ้แจงถึงคุณสมบัติและสิทธิ ประโยชน์ของผู้ถือบัตรแรบบิทเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
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บัตรแรบบิทได้ ทราบถึงสิ ทธิ ประโยชน์ที่ตนควรได้ รับ และทาให้ ผ้ ูที่ไม่ได้ ถือบัตรแรบบิทหันมาใช้ บตั รแรบบิทมากขึน้
ซึง่ ข้ อเสนอแนะจากการศึกษานี ้มีดงั นี ้
1. บริ ษัทฯผู้ให้ บริ การควรมีการจัดโปรโมชัน่ สาหรับวัยเรี ยนและคนทางาน เพื่อให้ มีผ้ ใู ช้ บตั รแรบบิทรายใหม่
เช่น ลดค่าธรรมเนียมในการเปิ ดบัตรแรบบิทสาหรับวัยเรี ยน และมีการขยายอายุบตั รแรบบิทแบบเติมเที่ยว หรื อ ออก
บัตรแรบบิทแบบเติมเงินสาหรับคนทางาน
2. บริ ษัทฯผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้าบีทีเอสควรวางกลยุทธ์ ทางการตลาดเพื่อ จูงใจลูกค้ าที่ยงั ไม่ได้ ใช้ บริ การบัตร
แรบบิทให้ หนั มาใช้ บตั รแรบบิทมากขึ ้น เช่น ใช้ ดาราที่มีชื่อเสียงมาเป็ นผู้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจที่แสดงให้ เห็นว่า
เพี ยงแค่ ใ ช้ บัตรแรบบิ ท ก็ เข้ า ถึ ง ชานลาชารถไฟฟ้ าได้ อ ย่ า งทัน ที ไม่ ต้อ งเสี ยเวลาในการต่อ แถว เพื่ อ ให้ ผ้ ู ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการไปถึงชานชาลารถไฟฟ้าได้ อย่างรวดเร็ วหันมาใช้ บตั รแรบบิทมากขึน้ นอกจากนี ้มีการเพิ่มสิ ทธิ
ประโยชน์ของบัตรแรบบิทให้ มากขึ ้น รวมถึงมีการปรับปรุ งรู ปลักษณ์บตั รแรบบิทเป็ นบัตรแรบบิทลายลิ ขสิทธิ์ เพื่อให้ ผ้ ู
ที่ให้ ความสาคัญกับรู ปลักษณ์บตั รแรบบิทมาซื ้อบัตรแรบบิทมากขึ ้น
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The Study of the Influencing Factors on Behavioral Intention toward Restaurant
in Bangkok, Thailand
Umpaipit Kiatakarapol1* and Sirion Chaipoopirutana2

ABSTRACT
This research studied about the influenced factors of food quality, personal interaction quality,
customer perceived value and customer satisfaction on behavioral intention to revisit the restaurant in
Bangkok, Thailand. There were 300 samples used in this study. The researchers applied judgment
sampling, quota sampling and convenience sampling as sampling procedure. The descriptive statistics
were used to analyze the demographic information of the respondents and inferential analysis which
were Simple Linear Regression model and Multiple Linear Regression model were applied to test the
hypotheses. The result of this study showed that satisfaction has significant impacts on behavioral
intention to revisit restaurant and create positive word of mouth. Moreover, food quality, customer
perceived value and personal interaction quality are influencing factors that effect to customer
satisfaction. Lastly, food quality was a determinant of customer perceived value.

Key words: food quality, customer perceived value, personal interaction quality, customer satisfaction and behavioral intention
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INTRODUCTION
It is inevitable that at present there is a high competition in restaurant industry in Bangkok.
Customers have plenty of alternatives when they want to dine out. It is crucial to investigate the
influencing factors that affect customer satisfaction which is an antecedent of customer’s behavioral
intention to revisit the restaurant and recommend the restaurant to their families and friends.
Traditionally, Gilbert et al. (2004) defined that customer satisfaction was an assessment method in
which the customer compares his or her previous anticipation with the service or perceived service that
they experienced. Oliver (1997) pointed to behavioral intentions is that stated possibility to take part in
a particular behavior. Behavior intentions are determined to consist of revisit and word-of-mount (WOM)
intentions which was supported by Han and Ryu (2006), Han and Kim (2009), Han et al. (2009), and
Ok et al. (2005). These researchers accepted that can prophesy the consumer’s consumption behavior
in the future and that of recipients who received word-of-mouth from other customers. Ryu, Han and
Jang, (2010) studied the relationship between customer satisfaction and behavioral intentions in the
fastcasual restaurant business. The result showed that customer satisfaction has a significant effect on
behavioral intentions to revisit the same restaurant.
There are independent variables which are food quality, customer perceived value and personal
interaction quality which affect satisfaction. Also, customer satisfaction impacted on behavioral intention
to revisit restaurant and suggest other people to visit the restaurant. As Qin and Prybutok (2009) studied
to discover the possible dimensions of service quality and test the relationship amongst service quality,
quality of food, perceived value, satisfaction of customer and behavioral intentions in fast-food restaurant.
The result illustrated that the five dimensions of restaurant service quality which were tangibles, reliability
or responsiveness, recovery, assurance and empathy and quality of food had significant relationship with
customer satisfaction According to Qin, Prybutok, and Zhao’s (2010) study, the researcher studied about
the customer satisfaction towards restaurant and found that customer perceived value was influenced on
customer satisfaction and also, the researchers concluded that the possible antecedents were food
quality, service quality and customer perceived value. However, Marinkovic et al. (2014) emphasized that
personal interaction quality was a major influencing factor of customer toward satisfaction. Food quality
is also the independent factor that influence on customer perceived value (Ryu, Lee and Kim, 2012).
Referred to study of Ryu et al. (2008), they considered the fact that perceived product quality impacts
perceived value. And, food quality was well approved as one of the core elements of perceived product
quality in the restaurant’s context, it is rational to suggest the connection between food quality and
perceived value. Also, the researchers implied that food quality was significantly impacted customer
perceived value towards selected the restaurant by the customers.
In this study, the researchers investigated the influencing factors of food quality, personal
interaction quality, customer perceived value and customer satisfaction on behavioral intention to revisit
the restaurant in Bangkok, Thailand. The target population of this study were the customers who had
dining experience at the restaurant. The restaurant that the researchers selected was the casual dining
restaurant which have many branches in Bangkok. The researchers selected this restaurant because
this restaurant is quite popular and it expanded the restaurant chain to abroad. This study will describe
about the attitude of customers towards the restaurant and their behavioral intention to revisit the
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restaurant. Hence, the management of the restaurant probably use this study to create the strategies
to attract their customers. Moreover, People who would gain benefits from this study are people who
plan to open restaurants or people who are currently run restaurants.
RESEARCH OBJECTIVES
1. To study an influence of food quality on customer perceived value.
2. To study an influence of food quality, customer perceived value and personal interaction quality on
customer satisfaction.
3. To study an influence of customer satisfaction on behavioral intention.

LITERATURE REVIEW
A. Theory
Food quality
Qu (1997) stated that food quality consists of consistency, variety of menu and quality of food.
Moreover, Kivela et al. (1999) recognized that four core dimensions of food quality were temperature,
presentation, variety of menu and tastiness. Whereas, Namkung and Jang (2007) recognized that the
six dimensions of food quality were presentation, variety, healthy alternatives, taste, freshness and
temperature. Besides, Grunert et al. (1996) sorted food quality into four dimensions. It consisted of
hedonic which were taste and smell, health which was a nutritional value, convenience which were time
and effort as well as processes which was a production process.
Customer perceived value
Dodds et al. (1991), Naumann and Jackson (1999) and Zeithaml (1988) defined the perceived
value was the consumer’s subjective assessment of exchanging between benefits which received from
product or service and sacrificed which made for it. Besides, Baker and Crompton (2000) stated that
perceived value was seen as “a measurement of the output of provider” in hospitality research.
Furthermore, Wang et al. (2004) stated that in marketing customer perceived value was connected to
competitiveness which is important for the success of an organization.
Personal interaction quality
Bitner (1990) and Brady and Cronin (2001) stated that personal interaction concerned customer
perceptions towards interactions that happened during the process of service delivery. It consisted of
attitudes, behaviors and employees’ expertise. Also, Dabholkar et al. (1996) mentioned that personal
interaction quality caused confidence, being courteous and helpful. Bitner (1992), Gronroos (1982, 1984)
identified that customers’ perceptions of the service which is figured by employees’ performance during
the interaction and this can act as an important role in customers’ assessments of service quality.
Therefore, Dabholkar et al. (1996) and Carman (1990) identified that several consider personal interaction
to be an essential dimension of service quality and had called for combining together with SERVQUAL
dimensions which related to responsiveness, assurance and empathy.
Customer satisfaction
Traditionally, Gilbert et al. (2004) defined that customer satisfaction was an assessment method
in which the customer compared his or her previous anticipation with the service or perceived service
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that they experienced. Edvardsson (2005) stated that lately, customer satisfaction has been noted to rely
not only on cognitive reaction of customers but also on their affective reaction to service confrontation.
Behavioral intention
Oliver (1997) pointed to behavioral intention that stated possibility to take part in a particular
behavior. Behavior intentions are determined to consist of revisit and word-of-mount (WOM) intentions
which was supported by Han and Ryu (2006), Han and Kim (2009), Han et al. (2009), and Ok et al.
(2005). These researchers accepted that can prophesy the consumer’s consumption behavior in the
future and that of recipients who receive word-of-mouth from other customers.
B. Related literature review
Related review food quality and customer satisfaction
Qin and Prybutok (2009) studied to discover the possible dimensions of service quality and test
the relationship amongst service quality, quality of food, perceived value, satisfaction of customer and
behavioral intentions in fast-food restaurant. The researchers used online survey and there is 282 usable
responses. The result stated that the five dimensions which were tangibles, reliability or responsiveness,
recovery, assurance and empathy and quality of food had significant relationship with customer
satisfaction. The two major determinants of customer satisfaction were service quality and food quality.
Related review food quality and customer perceived value
Ryu, Lee and Kim (2012) referred to the study which became to be the mere experimental
evident mentioning that food quality significantly impacted perceived value. On the other hand,
considering the fact that perceived product quality impacts perceived value, and, food quality was well
approved as one of the core elements of perceived product quality in the restaurant’s context, it is
rational to suggest the connection between food quality and perceived value. (Ryu et al., 2008)
Related review customer perceived value and customer satisfaction
Qin, Prybutok, and Zhao (2010) studied to evaluate the possible antecedents of customer
satisfaction in the fast food business in China. The researchers used 182 questionnaires from
respondents. The result was food quality, perceived value and service quality had positive and direct
relationship with satisfaction.
Related review personal interaction quality and customer satisfaction
Marinkovic et al. (2014) studied to mention the antecedents of satisfaction and revisit towards full
service restaurants by using 218 respondents who were the customers of full service restaurant. The result
concluded that there is significant effect of atmosphere and interaction quality on customer satisfaction.
Related review customer satisfaction and behavioral intention
Ryu, Han and Jang, (2010) studied to test the relationship amongst hedonic and utilitarian
value, customer satisfaction and behavioral intentions in the fast-casual restaurant business. There
were 395 samples that applied in the study. The result stated that hedonic and utilitarian value
significantly impacted customer satisfaction. Besides, customer satisfaction has a significant effect
behavioral intentions to revisit the same restaurant. Liang and Zhang (2012) studied to test the
relationship among interaction orientation, customer satisfaction and behavioral intentions over
companies in the hospitality industry. There were 628 questionnaires were applied in this study. The
result showed that customer satisfaction was significant effect on interaction orientation and behavioral
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intentions. Also, Liang and Zhang (2012) referred to the Oliver’s (1999) study stated that customer
satisfaction was a crucial antecedent of behavioral intentions and actual behavior.

CONCEPTUAL FRAMEWORK
Figure 1: “The Study of the Influencing Factors on Behavioral Intention toward Restaurant in Bangkok,
Thailand”

This conceptual framework was developed from two theoretical frameworks. The researchers
applied the research model of “Factors influencing word of mouth behaviour in the restaurant industry.”
which was developed by Jalilvand et al. (2017) and the research model of “The influence of the quality of
the physical environment, food, and service on restaurant image, customer perceived value, customer
satisfaction, and behavioral intentions.” which was developed by Ryu et al. (2012). In this study, the
conceptual framework of “The Study of the Influencing Factors on Behavioral Intention to Revisit
Restaurant in Bangkok, Thailand” showed that food quality, customer perceived value and personal
interaction quality probably have an impact on customer satisfaction and lead to behavioral intention to
revisit the restaurant. Besides, food quality possibly have an effect to customer perceived value.

HYPOTHESIS
H1o: Food quality is not influenced on customer perceived value.
H1a: Food quality is influenced on customer perceived value.
H2o: Food quality, customer perceived value, personal interaction quality are not influenced on
customer satisfaction.
H2a: Food quality, customer perceived value, personal interaction quality are influenced on customer
satisfaction.
H3o: Customer satisfaction is not influenced on behavioral intention.
H3a: Customer satisfaction is influenced on behavioral intention.

METHODOLOGY
Descriptive research applied in this study. Zikmund et al. (2013) stated that descriptive research is to
express characteristics of objects, organization, groups, or environments. The researchers try to “paint a
picture” of a given event with who, what, where, when and how questions. The researchers conducted the
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survey by distributing the questionnaires to the customers of Greyhound Café at the most popular branches in
Bangkok. Based on non-probability, the researchers applied judgment sampling to find the sampling units.
Then, the target populations of this study was collected from customers who had dining experience at two
branches of Greyhound Café restaurants which are The Emquartier and Central Chidlom. Confrey and Lee
(1992) stated that adequate sample size might be assessed very roughly on the following scale: 50 is very
poor, 100 is poor, 200 is fair, 300 is good, 500 is very good and 1000 or more is excellent. Then, in this study
the researchers gathers the data from 300 respondents. According to judgment sampling, the researchers
chose people who had dining experience at Greyhound Café as a sampling unit because the researchers
considered that these people are suitable for expressing the opinions and attitudes towards products and
services of Greyhound Café very well. The researchers collected the questionnaires at two popular department
stores in Bangkok, Thailand which are the Emquartier and Central Chidlom where the Greyhound Café located.
The researchers collected the data from 300 respondents by distributing 150 questionnaires for each
department store. Moreover, the researchers collected the data from June to July 2017. Additionally, in order
to collect the data from the right target populations, the researchers used screening question. Besides, the
respondents were requested to rate the attitude towards food quality, customer perceived value, personal
interaction quality, customer satisfaction and behavioral intention. Based on the questionnaires, the
researchers designed to use a five-point Likert scale (5 = strongly agree, 4 = agree, 3 = neutral, 2 = disagree,
and 1 = strongly disagree). The researchers used descriptive statistic to analyze demographic factors which
were gender, age, education, occupation and income. Also, inferential statistics were used in this study which
were Simple Linear Regression and Multiple Linear Regression.

DATA COLLECTION
Based on the primary data of this study, the researchers collected the data by using selfadminister questionnaire. Questionnaires were distributed at Central Chidlom and Emquartier which
were popular department stores and were the location of Greyhounds Café’s branches. The
researchers collected the data from June to July 2017. For research instrument, the researchers
distributed the questionnaires as an equipment to collect the information from the respondents. The
questionnaires was designed to be 5 parts. The first part is screening question which asks respondents
whether they have ever had a meal at Greyhound Café restaurant or not? The second, third and fourth
parts are asking about the attitude toward Greyhound Café restaurant by using a five-point Likert scale
to measure the attitudes. The last part is demographic factors.

FINDINGS
Based on the results from descriptive data analysis, the researchers can conclude that from 300
respondents, 53.7 percent of responders (161 people) were female and 46.3 percent (139 people) were male.
Mostly, the respondents’ age were 20-29 years old and 30-39 years old which were 35.7 percent (107 people)
and 34.3 percent (103 people) respectively. The highest percentage of education level was bachelor degree
which were 69 percent (207 people). The highest percentage of occupation was office worker which was 37
percent (111 people). The majority group of income level was the customers who had income range between
25,001 to 35,000 Baht which was 26 percent (78 people).
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Based on descriptive analysis of variables by using mean and standard deviation (see the table 1),
the researchers found that food quality had the highest mean which was at 4.1825, and other variables were
customer satisfaction, behavioral intention, personal interaction quality and customer perceived value at the
mean 4.1092, 4.0483, 3.9856 and 3.9258 respectively.
Table1: The Analysis of Variables by Using Mean and Standard Deviation
Variables

Mean

Standard Deviation

Food quality

4.1825

.52590

Customer perceived value

3.9258

.65852

Personal interaction quality

3.9856

.55081

Customer Satisfaction

4.1092

.54669

Behavioral intention

4.0483

.57665

Based on the result of hypothesis 1, food quality was influenced on customer perceived value with
the beta at .685. Based on hypothesis 2, the most influencing factors that influenced on customer satisfaction
was food quality with the beta at .340, followed by personal interaction quality and customer perceived value
with the beta at .242 and .227 respectively. Finally, based on hypothesis 3, the result showed that customer
satisfaction was influence on behavioral intention with the beta at .659.
Table2: Factors Influencing on Behavioral Intention toward Restaurant in Bangkok, Thailand
Null Hypothesis Statement

Statistical Test

H1o: Food quality is not influenced on Simple Linear Regression
customer perceived value.
H2o: Food quality, customer
perceived value, personal interaction Multiple Linear Regression
quality are not influenced on
customer satisfaction
-Food quality
-Customer perceived value
-Personal interaction quality
H3o: Customer satisfaction is not
Simple Linear Regression
influenced on behavioral intention.

RECOMMENDATIONS

Unstandardized
Level of
Coefficients
Significance
(Beta)
.685
.000

.340
.227
.242
.659

.000
.000
.000
.000

Results

Rejected
Ho

Rejected
Ho
Rejected
Ho

According to the hypothesis 1 and 2, food quality demonstrated influence both customer perceived
value and customer satisfaction. Hence, the restaurant should pay attention to improve food quality. There are
many recommendations for the supervisors and managers to apply for increasing the food quality. Firstly, the
restaurant should continuously concentrate to make the foods more delicious and unique. The restaurant
should try to make the taste of foods stable and consistent. The manager should control the standard quality
of foods every branches. The restaurants should refresh course in order to update knowledge by managing
cooking training for the chefs and their assistants. Secondly, the restaurant should offer more variety of items
in the menu. They should add more kinds of food that the restaurant still lacked of. The restaurant should fill
menus with interesting items such as foods and beverages that customers requested, or seasonal menu items,
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or organic foods and healthy drinks for the customer who concern about health. Thirdly, the restaurant should
preserve raw materials in the right method and use forecasting for ordering and stocking more accurately by
using previous sales data. For example, keeping meats and vegetables in the suitable temperature. Ordering
raw materials in proper quantity in order to assure that customers would get fresh food. Finally, the restaurant
should focus on presentation of food in creative and attractive methods in order to make customers more
impressed and satisfied. The benefit that the restaurant will gain from concentrating on presentation of foods
is not only the restaurant can retain the current customers but the restaurant can increase more new customers
also. Nowadays there are many people who love to take pictures of foods before eating. Some of them might
post the pictures of foods on their social media such as Facebook, Twitter, Instagram, etc. The restaurant
receives an opportunity to present and promote the foods from customers’ channels. Hence, if the restaurant
can present the foods in creative way, it make prospect customers want to come to visit the restaurant.
Moreover, from the finding, the second factors that impact customer satisfaction was personal
interaction quality. There are many suggestions for the supervisors and managers of the restaurant to apply
for upgrading the quality of personal interaction. Firstly, the managers of the restaurant should provide training
program for the staff in order to increase their skills such as communication skill and interpersonal skill. For
example, the restaurant should set language classes for the staff in both English and Chinese. Teaching them
the basic of English and Chinese conversation, might make the staff to understand and communicate with
international customers better. This can make the staff response to customers’ needs accurately and quickly
and customers will be satisfied with the services of the restaurant. Secondly, the supervisor should train the
staff to be polite and friendly. The staff should give warm welcome to customers, communicate with the
customers with a good manner and respond to the needs of customers with the service-minded. Thirdly, the
restaurant should give a reward to the best staff of the month by letting customers vote their favorite staff who
have service-minded and hard working. Giving a reward to the staff who perform a job very well might motivate
the staff to intend to work as best as they can. It also can encourage the staff who receive a reward to continue
to work well and that staff can be an example for other staff. Lastly, do not ignore the feedbacks and complaints.
Listen to the comments of the customers. If there is a good comment, the managers should give the
compliment to the staff and tell them to continue their good performances. But if there is a negative comment,
managers who have responsibility should investigate the truth and try to solve the problem. Applying all of
these recommendations, it probably increase behavioral intention to revisit the same restaurant and create
positive word-of-mouth.

FURTHER STUDY

For the future studies, the researchers would like to recommend that to add more independent
variables in order to examine the influencing factors that possibly influence on customers satisfaction
and behavioral intentions which probably helps the restaurant to increase customers to revisit the same
restaurant and create more positive word-of-mouth. Moreover, the management of the restaurant can
collect the data in other countries for understanding the different perspectives and opinions of the
international customers toward the restaurant. Finally, other researchers possibly apply this study in
other restaurants in order to understand the insight of restaurant industry.
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การศึกษา สุขภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
Education, Health, and Economic Growth in ASEAN Countries
พุฒพ
ิ ัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 1*
Puttiphat Thaweevachiraphat1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ศ้ ึกษาถึงตัวชี ว้ ดั ด้ านการศึกษา สุ ขภาพ และปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของไทย ผลการศึกษาจะช่วยสนับสนุนทฤษฎีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะนาไปใช้ วางแผน พัฒนา
และกาหนดนโยบายเพื่อสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน โดยใช้ ข้อมูลของประเทศอาเซียน
จานวน 7 ประเทศ จาก World Bank’s World Development Indicators (WDI) ระหว่างปี 2542-2556 ผลการศึกษา
พบว่า ตัวชี ้วัดด้ านการศึกษาและสุขภาพของประเทศอาเซียนโดยภาพรวมมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น แต่อตั ราการเจริ ญเติบโต
ของรายได้ ตอ่ หัวของประชากรอาเซียนโดยภาพรวมมีแนวโน้ มลดลง ผลการประมาณแบบจาลองการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน พบว่า ตัวแปรที่มีคา่ ความยืดหยุน่ ที่เป็ นบวก คือ สัดส่วนของผู้ป่วย HIV เพศหญิงที่ยงั
มีชีวิตอยู่ สัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับมัธยมศึกษา สัดส่วนนักเรี ยนต่อครู ในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา สัดส่วน
ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของครัวเรื อน และอัตราการเติบโตของการสะสมทุน ซึ่งมีคา่ เท่ากับ 2.08 2.06 0.72 0.65 และ
0.06 ตามลาดับ ในขณะที่ตวั แปรที่มีค่าความยืดหยุ่นที่เป็ นลบ คือ สัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับประถมศึกษา
สัดส่วนของประชากรที่พึ่งพิงต่อประชากรในวัยทางาน สัดส่วนของประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึ ้นไป และสัดส่วน
การลงทะเบียนเรี ยนระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา ซึง่ มีคา่ เท่ากับ -6.33 -6.17 -3.19 และ -2.56 ตามลาดับ
ABSTRACT
This research aims to study the indicators of education, health, and other factors influencing the
economic growth of Thailand and ASEAN. These findings support the theory of economic growth that will
be used in planning developing and determining policy measures in order to generate economic growth
of ASEAN countries. The panel data from the World Bank's World Development Indicators (WDI) in 1999-2013
were applied for this study. The results indicated that the overall education and health indicators in ASEAN
countries have been improved. Nonetheless, the economic growths in ASEAN countries are diminishing.
The estimation of the economic growth model in ASEAN countries shows that the positive elasticity
factors are women’s share of population ages 15+ living with HIV, gross enrolment ratio in secondary
education, pupil-teacher ratio in upper secondary education, out-of-pocket health expenditure of total
expenditure on health, and growth rate of gross capital formation, 2.08, 2.06, 0.72, 0.65, and 0.06
respectively. In contrast, the negative elasticity factors are the gross enrolment ratio in primary education,
age dependency ratio, population ages 65 and above, and gross enrolment ratio in upper secondary
education, -6.33, -6.17, -3.19, and -2.56 respectively.
Key Words: growth, education, health, ASEAN
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บทนา
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจคือเป้าหมายที่สาคัญของผู้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ
ประเทศอาเซียนซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ในช่วงแรกของการพัฒนาประเทศ ประเทศต่างๆ
มุง่ เน้ นไปที่การเพิ่มปั จจัยการผลิ ตและการลงทุนในทุนทางกายภาพ แต่ความต้ องการทรัพยากรที่เพิ่มขึน้ ตาม
จานวนประชากรและข้ อจากัดด้ านงบประมาณภาครัฐ ทาให้ แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเปลี่ ยนไปยังการเพิ่ม
ผลิ ตภาพการผลิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในทุนมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิ ตของแรงงานให้
สูงขึน้ เมื่อผลิตภาพการผลิตของแรงงานสูง ขึ ้น ค่าตอบแทน รายได้ ความสามารถในการบริ โภค และชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชากรก็จะดีขึ ้น ปั ญหาความยากจนและปั ญหาการกระจายรายได้ ที่ไม่เท่าเทียมกันก็จะบรรเทาลง
งานวิจยั จานวนมากมุง่ เน้ นไปที่การศึกษาผลกระทบของทุนมนุษย์ที่มีตอ่ การสร้ างให้ ความเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตังแต่
้ การศึกษาของ Goode (1959) และ Schultz (1961) ที่ได้ จาแนกทุนมนุษย์ออกเป็ นภาวะ
สุขภาพ การฝึ กอบรมในขณะปฏิบตั ิงาน และการศึกษา โดยที่ปัจจัยสาคัญที่สุดซึง่ นาไปสูก่ ารเพิ่มขึ ้นในสต๊ อกของ
ทุนมนุษย์ คือ การศึกษา ในขณะที่การศึกษาของ Ehrlich and Lui (1991) Kalemli-Ozcan et al. (2000) Howitt
(2005) และ Van Zon and Muysken (2007) แสดงให้ เห็นว่าการลงทุนทางสุขภาพสามารถรักษาสต๊ อกของทุน
ทางสุขภาพให้ คงอยู่ และส่งผลต่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้งานวิจยั ที่เกี่ยวกับ endogenous
growth theory ของ Lucas (1988) และ Romer (1990) ยังแสดงให้ เห็นถึงความสาคัญ ของทุนมนุษ ย์ ในการ
พัฒนาและสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม CLMV ได้ แก่ กัมพูชา ลาว เมียน
มาร์ และเวียดนาม เป็ นประเทศที่มีระดับของการศึกษา สุขภาพ และความเป็ นอยู่ทางสังคมที่ต่ากว่าประเทศใน
ภูมิภาคอื่นๆ นอกจากนี ้ยังไม่มีการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทุนมนุษย์ในด้ านการศึกษาและสุขภาพทังของไทยและ
้
อาเซียน ในขณะที่การศึกษาและสุขภาพที่ดีขึน้ ถือว่าเป็ นการเพิ่มขึน้ ของทุนมนุษย์ ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
เสริ มสร้ างผลิ ตภาพการผลิตของแรงงาน อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงประจักษ์ ในประเทศต่างๆ ที่ผ่านมามีความ
แตกต่างกันในตัวชี ้วัดการศึกษาและสุขภาพที่นามาใช้ เป็ นปั จจัยด้ านการศึกษาและสุขภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความเจริ ญการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเงื่อนไขและข้ อจากัดที่แตกต่างกันในแต่ละการศึกษา เช่น ข้ อจากัด
ของข้ อมูลและเงื่อนไขของช่วงเวลาที่ทาการศึกษา จึงเป็ นที่มาของการศึกษาว่าตัวชี ้วัดด้ านการศึกษาและสุขภาพ
ใดที่จะเป็ นตัวบ่งชีถ้ ึงปั จจัยด้ านการศึกษาและสุขภาพที่มีผลต่อความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียน ซึ่งมีความสาคัญต่อผู้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในการกาหนดนโยบายที่จะทาให้ ประเทศเกิด
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ดังนัน้ การวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการศึกษา สุขภาพ และปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั นี ้มีพื ้นฐานอยูบ่ นทฤษฏี การเจริ ญเติบโตภายใน (Endogenous Growth Theory) ซึ่งถือว่าการ
ลงทุ นในทุ นมนุษย์ นวัตกรรม และความรู้ เป็น สิ่งส าคัญ ที่ จะนาไปสู่การเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ โดยที่
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการศึกษา สุขภาพ และการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีงานวิจยั เป็ นจานวนมาก
ในหลายประเทศทัว่ โลก เช่น การศึกษา Gyimah-Brempong and Wilson (2004) แสดงให้ เห็นว่าตัวชีว้ ดั ทุน
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มนุษย์ทงการศึ
ั้
กษาและสุขภาพมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของรายได้ ตอ่ หัวในกลุ่มประเทศทางตอนใต้ ของ
ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริ กาและกลุ่มประเทศ OECD ในทานองเดียวกันการศึกษาของ Li and Huang
(2009) ในประเทศจีน และ Li and Huang (2010) ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก พบว่า การศึกษาและสุขภาพ
มีผลทางบวกอย่างมีนยั สาคัญต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สุขภาพมีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติ บโตทาง
เศรษฐกิ จมากกว่าการศึกษาเช่นเดี ยวกันกับการศึกษาในประเทศโรมาเนี ยของ Cetin and Dogan (2015)
ในขณะที่การศึ กษาในกลุ่ มประเทศแอฟริ กาของ Colantonio et al. (2010) พบว่า ประเทศที่มี ส ถานะทาง
การศึกษา สุขภาพ และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าจะมีการเจริ ญเติบโตที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามการศึกษาของ
Jude Eggoh, Hilaire Houeninvo and Gilles-Armand Sossou (2015) ที่ น าค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านการศึ ก ษาและ
สุขภาพมาเป็ นตัวชี ้วัดกลับให้ ผลในทางลบ เนื่องจากการใช้ จา่ ยที่ไม่มีประสิทธิ ภาพจากปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่
อย่า งไรก็ตามการศึกษาเชิงประจักษ์ ที่ผ่านมายังมี ความขัดแย้ งกันว่าการศึกษามีผ ลกระทบต่อ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจหรื อไม่ ในขณะที่สุข ภาพมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ ยัง
ไม่มีข้อสรุ ปชัดเจนว่าปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อการเจริ ญติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่ากัน ในขณะที่การศึกษาที่ผ่านมา
มี ความแตกต่า งกันในตัว ชีว้ ัดการศึกษาและสุ ข ภาพที่นามาใช้ ว ัดผลกระทบต่อ ความเจริ ญ การเติ บโตทาง
เศรษฐกิจ ดังนัน้ ตัวชี ้วัดด้ านการศึกษาและสุข ภาพจากการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งพบแล้ วว่ามี ผลกระทบต่อการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความเป็ นไปได้ ในด้ านข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาของประเทศอาเซียนมีดงั นี ้
1. ตัวชี ้วัดด้ านการศึกษา ได้ แก่ สัดส่วนนักเรี ยนต่อครู และค่าใช้ จา่ ยของรัฐในด้ านการศึกษา (Dessus,
2001) สั ดส่ ว นรายจ่า ยด้ า นการศึก ษาต่ อ GDP (Barro and Sala-i-Martin, 2004 และ Jude Eggoh, Hilaire
Houeninvo and Gilles-Armand Sossou, 2015) สัดส่ว นการลงทะเบียนในระดับประถมศึกษา มัธ ยมศึกษา
และอุดมศึกษา (Webber, 2002)
2. ตัวชี ้วัดด้ านสุขภาพ ได้ แก่ อายุขยั (Gyimah-Brempong and Wilson (2004) และ Ram (2007) การ
ระบาดของ HIV/AIDS (Ainsworth and Over, 1996) สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพต่ อ GDP (และ Jude
Eggoh, Hilaire Houeninvo and Gilles-Armand Sossou, 2015) และสัดส่วนงบประมาณของรัฐที่จดั สรรไปยัง
การดูแลสุขภาพ (Gyimah-Brempong, 1998)
นอกเหนื อ ไปจากตัว ชี ว้ ัด ด้ านการศึ ก ษาและสุ ข ภาพดัง กล่ า วแล้ ว การศึ ก ษานี จ้ ะได้ น าสั ด ส่ ว น
งบประมาณของรัฐที่จดั สรรไปยังการศึกษามาเป็ นตัวชี ้วัดด้ านการศึกษา และได้ นาสัดส่วนด้ านค่าใช้ จ่ายด้ าน
สุขภาพของครัวเรื อน อัตราการเสี ยชีวิตของประชากร และสัดส่วนของผู้ติดเชื ้อ HIV/AIDS มาเป็ นตัวชี ้วัดด้ าน
สุข ภาพ ซึ่งตัว ชี ้วัดดังกล่า วสอดคล้ อ งกับบริ บทและความเป็ นไปได้ ข องข้ อ มูล ที่ใช้ ในการศึกษาของประเทศ
อาเซียน

วิธีการศึกษา
การวิจยั นี ้ใช้ ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้ องกับที่เกี่ยวข้ องการศึกษา สุขภาพ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และปั จ จัยอื่ น ๆ ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น Panel data จากธนาคารโลก ได้ แ ก่ ตัว ชี ว้ ัด การพัฒ นาของโลก (World
Development Indicators: WDI) สถิ ติการศึกษา และสถิติประชากร โภชนาการ และสุ ขภาพ ในช่วงปี 25422014 ภายใต้ ข้อจากัดของข้ อมูลทาให้ ขอบเขตของประเทศอาเซียนในการศึกษามีจานวน 7 ประเทศอาเซียน คือ
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย
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การวิเคราะห์ข้อมูลจะประกอบด้ วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี ้วัดการศึกษาและสุขภาพที่มีนยั สาคัญใน
แบบจาลอง เพื่ออธิ บายถึงสถานการณ์ด้านการศึกษาและสุขภาพของประเทศอาเซียน และ 2) การประมาณค่า
แบบจาลองเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนเพื่อศึกษาถึงตัวชี ้วัดการศึกษา สุขภาพ และปั จจัยอื่นๆ
ที่มีอิทธิ พลต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน เช่น สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ
แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
แบบจาลองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนในสมการที่ (1) แสดงถึงตัวแปรที่ที่ผลต่อ
ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในแบบจาลองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน ดังนี ้
groait  0  1labit  2capit  1edu1,it  ...  medum,it   1hea1,it  ...   n hean,it
1Z1,it  ...  k Zk ,it   it

(1)

คือ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวของประเทศที่ i ปี ที่ t
labit
คือ ปั จจัยแรงงานของประเทศที่ i ปี ที่ t
capit
คือ ปั จจัยทุนของประเทศที่ i ปี ที่ t
edu1,it คือ ปั จจัยด้ านการศึกษาตัวที่ 1 ของประเทศที่ i ปี ที่ t
edum,it คือ ปั จจัยด้ านการศึกษาตัวที่ m ของประเทศที่ i ปี ที่ t
hea1,it คือ ปั จจัยด้ านสุขภาพตัวที่ 1 ของประเทศที่ i ปี ที่ t
hean,it คือ ปั จจัยด้ านสุขภาพตัวที่ n ของประเทศที่ i ปี ที่ t
z1,it
คือ ปั จจัยอื่นๆ ตัวที่ 1 ของประเทศที่ i ปี ที่ t
zk ,it
คือ ปั จจัยอื่นๆ ตัวที่ k ของประเทศที่ i ปี ที่ t
คือ 1, 2, 3, . . . ,7 (ประเทศที่ 1 ถึงประเทศที่ 7)
i
คือ 2542-2556
t
ในการประมาณค่า แบบจาลองในสมการที่ (1) ได้ ใ ช้ ข้ อ มู ล อนุ กรมเวลาจานวน 15 ปี กับ ข้ อ มู ล
ภาคตัดขวางจานวน 7 ประเทศ คือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย ที่มีลกั ษณะ
เป็ น unbalanced panel data ตัง้ แต่ ปี 2542-2556 ท าให้ ไม่ ส ามารถประมาณค่ า ด้ ว ย random effect ได้
เนื่อ งจากข้ อจากัดของข้ อมูล ในการศึกษานี ้ทาให้ มีตัวชี ้วัดสุ ขภาพและตัว ชี ้วัดการศึกษาไม่ครบทุกปี ในบาง
ประเทศ จึง มีจานวนตัวอย่า งทังหมดที
้
่ใช้ ในการประมาณค่า เท่ากับ 56 ตัวอย่าง ดัง นันการศึ
้
กษานี ไ้ ด้ ใช้ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี Pooled Least Squares แบบไม่ถว่ งน ้าหนักและวิธี Pooled GLS แบบ crosssection weights ในกรณีเกิดปั ญหา heteroskedasticity across cross-sections
โดยที่

groait

ผลและวิจารณ์ ผลการศึกษา
สถานการณ์ การศึกษาและสุขภาพของประเทศอาเซียน
สถานการณ์การศึกษาประเทศอาเซียนมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้นโดยภาพรวม ในช่วงปี 2543-2553 พิจารณาได้
จากสัดส่วนประชากรที่สาเร็ จการศึกษาระดับสูงสุดสัดส่วนการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ ้น สัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยน
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ ้น และสัดส่วนนักเรี ยนต่อครู ที่ลดลง โดยที่มาเลเซียเป็ นประเทศที่มี
สัดส่วนประชากรที่สาเร็ จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาสูงที่สุด ในขณะที่ไทยเป็ นประเทศที่มีสดั ส่วนประชากรที่
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ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาสู ง ที่ สุ ด (Figure 1) เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สั ด ส่ ว นการลงทะเบี ย นในระดั บ
ประถมศึกษา พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 100 แสดงให้ เห็นว่ามี ประชากรที่มีอายุมากกว่า
วัยเรี ยนในระดับประถมศึกษาลงทะเบียนเรี ยนในระดับประถมศึกษา โดยที่คนกลุ่มนี ้ควรที่จะลงทะเบียนเรี ยนใน
ระดับการศึกษาที่สูงกว่าประถม (Figure 2) อย่างไรก็ตาม ไทยเป็ นประเทศที่สัดส่ วนนักเรี ยนต่อครู เพิ่มขึน้ ใน
ระดับการศึกษาที่สูงขึ ้นเช่นเดียวกันกับพม่า ในขณะที่ประเทศอื่นมีสดั ส่วนนักเรี ยนต่อครู ที่ลดลง (Figure 3)

Figure 1 Percentage of population age 15 up, Completed School

Figure 2 Gross enrolment ratio
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ ด้านสุขภาพในช่วงปี 2543-2556 จากสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพต่อ
GDP พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพต่อ GDP ที่ลดลง ยกเว้ นมาเลเซียและฟิ ลิปปิ นส์
โดยที่พม่ามีสดั ส่วนด้ านค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพต่อ GDP มากที่สุด ในขณะที่ไทยเป็ นประเทศที่มีสดั ส่วนค่าใช้ จา่ ย
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ด้ านสุขภาพต่อ GDP ที่ต่า ที่สุ ด แต่เมื่อ พิจารณาถึง สัดส่ วนของผู้ ป่วย HIV เพศหญิ งที่ยงั มี ชีวิตอยู่ พบว่า ทุก
ประเทศอาเซียนมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น แสดงให้ เห็นถึงความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ของประเทศอาเซียน

Figure 3 Pupil-teacher ratio

Figure 4 Health expenditure, total (% of GDP) and Women's share of population ages 15+ living with
HIV (%)
ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง
ผลการประมาณค่า พบว่า วิธี Pooled Least Squares แบบไม่ถว่ งน ้าหนักที่ใช้ ประมาณค่าแบบจาลอง
ที่ 1 และวิธี Pooled GLS แบบ cross-section weights ที่ใช้ ประมาณค่าแบบจาลองที่ 2 ไม่เกิดปั ญหา crosssection correlation of residuals เนื่ อ งจากค่ า Durbin-Watson statistics ทัง้ 2 แบบจ าลองมี ค่ า เข้ าใกล้ 2
(1.82 และ 1.81) ในขณะที่ค่า standard error of coefficient ของทัง้ 2 แบบจาลองมีค่าที่ใกล้ เคียงกัน แสดงให้
เห็นว่าแบบจาลองที่ 1 ไม่เกิดปั ญหา heteroskedasticity across cross-sections นอกจากนี ้แบบจาลองที่ 1 ให้
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ค่า Adjusted R-squared สูงกว่าเแบบจาลองที่ 2 (0.7833 > 0.7780) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงนัยสาคัญ
ทางสถิติของตัวแปรอธิบายแล้ ว พบว่า โดยภาพรวมแล้ วนัยสาคัญทางสถิติของตัวแปรอธิ บายไม่แตกต่างกัน โดย
ที่ตวั แปรส่วนใหญ่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ยกเว้ น สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพของครัวเรื อน ( hea1,it )
ที่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่อตั ราการเติบโตของการสะสมทุน ( capit ) ของแบบจาลองที่ 1 มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่แบบจาลองที่ 2 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่สดั ส่วนการลงทะเบียน
เรี ยนระดับมัธยมศึกษา ( edu2,it ) ของแบบจาลองที่ 1 มี นัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.10 แต่แ บบจาลองที่ 2 ไม่มี
นัยสาคัญทางสถิตินยั สาคัญทางสถิติ ดังนันแบบจ
้
าลองที่ 1 จึงมีความเหมาะสมในการคานวณค่าความยืดหยุ่น
และการอภิปรายผลต่อไป (Table 1)
ผลการศึ กษาส่ ว นใหญ่ ส อดคล้ อ งกับการศึ กษาที่ผ่ า นมา เช่น สั ดส่ ว นการลงทะเบี ยนเรี ย นระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาเป็ นตัว ชี ว้ ัด ที่ ใ ห้ ผลที่ ส อดคล้ องกับ Webber (2002) แต่ สั ด ส่ ว นการลงทะเบี ย นเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาและสัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษากลับให้ ผลในทางตรงกันข้ าม ในขณะที่
สัดส่ วนนักเรี ยนต่อครู ในระดับที่สู งกว่า มัธยมศึกษาเป็ นตัว ชี ้วัดที่ให้ ผลเช่นเดียวกันกับ Dessus (2001) และ
สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพของครัวเรื อนเป็ นตัวชี ้วัดที่ใช้ แทนสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพต่อ GDP ซึง่ ให้ ผลใน
ทิศทางเดียวกันกับ Jude Eggoh, Hilaire Houeninvo and Gilles-Armand Sossou (2015)
Table 1 Estimation results
Model 1 (Pooled Least Squares)
Coefficient
S.E.
59.4457 ***
13.2659
-0.4280 ***
0.0765
0.0430 **
0.0168

Variable
Constant
Age dependency ratio ( labit )
Gross capital formation ( capit )
Gross enrolment ratio, primary ( edu1,it )

Model 2 (Pooled GLS)
Coefficient
S.E.
Elasticity
63.8019 *** 11.9247
-0.4475 *** 0.0656 -6.1700
0.0440 *** 0.0138
0.0600

-0.2538 ***

0.0660

-0.2669 ***

0.0566

-6.3300

Gross enrolment ratio, secondary ( edu2,it )

0.1586 *

0.0934

0.1436

0.0864

2.0600

Gross enrolment ratio, upper secondary ( edu3,it )

-0.2539 ***

0.0900

-0.2413 ***

0.0855

-2.5600

Pupil-teacher ratio in upper secondary education ( edu4,it )

0.1459 ***

0.0423

0.1514 ***

0.0342

0.7200

Out-of-pocket health expenditure ( hea1,it )

0.0550 **

0.0236

0.0416 **

0.0203

0.6500

Women's share of population ages 15+ living with HIV ( hea2,it )

0.2772 ***

0.0612

0.2851 ***

0.0467

2.0800

Population ages 65 and above ( z1,it )

-3.0909 ***
0.8188
0.7833
1.8236

0.7099

-3.3204 ***

0.6375
0.8143
0.7780
1.8104

-3.1900

R-squared
Adjusted R-squared
Durbin-Watson statistics

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively

เมื่อพิจารณาถึงค่าความยืดหยุน่ ของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวของอาเซียนที่มีตอ่ ตัวแปร
อธิ บาย พบว่า เมื่อสัดส่วนของผู้ป่วย HIV เพศหญิงที่ยงั มีชีวิตอยู่ สัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
สัดส่วนนักเรี ยนต่อครู ในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษา สัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพของครัวเรื อน และอัตราการ
เติบโตของการสะสมทุนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวของอาเซียนจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
2.08 2.06 0.72 0.65 และ 0.06 ตามลาดับ ในขณะที่เมื่อสัดส่วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับประถมศึกษา สัดส่วน
ของประชากรที่พึ่งพิงต่อประชากรในวัยทางาน สัดส่วนของประชากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 65 ปี ขึน้ ไป และสัดส่วนการ
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ลงทะเบียนเรี ย นระดับที่สูงกว่า มัธ ยมศึกษาเพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 1 อัตราการเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิ จต่อ หัว ของ
อาเซียนจะลดลงร้ อยละ 6.33 6.17 3.19 และ 2.56 ตามลาดับ

สรุปและข้ อเสนอแนะ
สัดส่ วนการลงทะเบียนเรี ยนระดับประถมศึกษาที่มีค่า มากกว่า 100 เป็ นส่ว นใหญ่ เป็ นตัว ชี ้วัดด้ า น
การศึกษาที่มีคา่ ความยืดหยุน่ ที่ติดลบมากทีส่ ุดเท่ากับ -6.33 แสดงให้ เห็นว่าประชากรที่มีอายุมากกว่าวัยเรี ยนใน
ระดับประถมศึกษามีการลงทะเบียนเรี ยนในระดับประถมศึกษา โดยที่ประชากรกลุ่มนี ้ควรที่จะลงทะเบียนเรี ยน
ในระดับการศึกษาที่สงู กว่าประถม ในขณะที่สดั ส่วนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษามีคา่ ความยืดหยุน่ เป็ น
บวกเท่ากับ 2.06 ซึง่ ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่มีคา่ สัดส่วนดังกล่าวไม่เกินร้ อยละ 50 ดังนัน้ ภาครัฐ ของประเทศ
อาเซียนควรเร่งรัดให้ ผ้ ูที่อยูใ่ นวัยเรี ยนในแต่ละระดับเข้ ารับการศึกษาให้ เหมาะสมกับวัยของผู้เรี ยน ก็จ ะทาให้
สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเรี ยนในระดับมัธยมศึกษาเพิ่มขึน้ และส่งผลให้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียนดีขึ ้น
สัดส่วนของประชากรที่พึ่งพิงต่อประชากรในวัยทางานต่อประชากรในวัยทางาน มีค่า ความยื ดหยุ่น
เท่ากับ -6.17 ซึง่ มีคา่ สูงมากและเป็ นปั จจัย ที่ฉุดรัง้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันเป็ นผลมาจาก
การลดลงกาลังแรงงานจากสังคมผู้สู งอายุ ในขณะที่ ปั จจั ยทุนยังคงมี ความส าคั ญ ต่อการเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน แต่มีอิทธิพลที่น้อยมากเมือ่ เปรียบเทียบกับทุนมนุษย์ ดังนัน้ ภาครัฐของประเทศ
อาเซียนควรมีนโยบายและมาตรการในการวางแผนพัฒนาความสามารถในการผลิตของประเทศในระยะยาวโดย
มุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาทุนมนุษย์แทนที่การสะสมทุนจากนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ
สัดส่วนของผู้ป่วย HIV เพศหญิงที่ยงั มีชีวิตอยูแ่ ละสัดส่วนค่าใช้ จา่ ยด้ านสุขภาพของครัวเรือนเป็ นตัวชี ้วัด
ด้ านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับอัตราเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว ของประเทศอาเซียน
ดังนัน้ รัฐบาลของประเทศอาเซียนควรมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชากรมีการ
ดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การจัดทาความร่วมมือในการจัดทาโครงการประกันสุขภาพ โดยที่ลูกจ้ าง นายจ้ าง และ
รัฐบาลร่วมกันในการรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยให้ กบั ประชากรสามารถเข้ าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นอย่างยิ่ ง ที่
สนับสนุนทุนในการวิจยั

เอกสารอ้ างอิง
Ainsworth, M., and M. Over. 1994. Aids and African Development. World Bank Research Observer
9(2): 203-240.
Barro, R.J. and X. Sala-i-Martin. 2004. Economic Growth. Cambridge. MA: MIT Press.
Cetin, M. and I. Dogan. 2015. The Impact of Education and Health on Economic Growth: Evidence
From Romania (1980-2011). Romanian Journal of Economic Forecasting, XVIII(2): 133-147.
Colantonio, E., N. Marian.a.cci, and N. Mattoscio. (2010). On Human Capital and Economic
Development: Some Results for Africa. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9: 266-272.
454

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Dessus, S. 2001. Human Capital and Growth: The Recovered Role of Educational System. Working
Paper 2632: World Bank.
Eggoh, J., H. Houeninvo, and G-A. Sossou. 2015. Education, Health and Economic Growth in African
Countries. Journal of Economic Development, 40(1): 93-111.
Ehrlich, I. and T.F. Lui. 1991. Intergeneration.a.l Trade, Longevity and Economic Growth. Journal of
Political Economy, 99: 1029-1059.
Goode, R.B. 1959. Adding to the Stock of Physical and Human Capital. American Economic Review
49(2): 147-155.
Gyimah-Brempong, K. 1998. The Political Economy of Budgeting in Africa: 1971-1991. Public
Budgeting and Fiscal Management 4(4): 590-616.
Gyimah-Brempong, K., and M. Wilson. 2004. Health and Economic Growth in Sub-Saharan African
and OECD Countries. Quarterly Review of Economics and Finance 44: 296-320.
Howitt, P. 2005. Health, Human Capital, and Growth: A Schumpeterian Perspective. In: G. LopezCasasnovas, G, Rivera, B and Currais, L., eds. Health and Economic Growth: Findings and
Policy Implications. MIT Press: 19-40.
Kalemli-Ozcan, S., H.E. Ryder, and D.N. Weil. 2000. Mortality Decline, Human Capital Investment,
and Economic Growth. Journ.a.l of Development Economics, 62, 1-23.
Li, H., and L. Huang. 2009. Health, Education and Economic Growth in China: Empirical Findings and
Implication. China Economic Review, 20(3): 374-387.
_____ 2010. Health, Education, and Economic Growth in East Asia. Journal of Chinese Economic and
Foreign Trade Studies, 3(2): 110-131.
Lucas, R.E., 1988. On the Mechanism of Economic Development. Journal of Monetary Economics 22:
3-42.
Ram, R. 2007. IQ and Economic Growth: Further Augmentation of Mankiw-Romer-Weil Model.
Economics Letters 94: 7-11.
Romer, P.M. 1986. Increasing Returns and Long-run Growth. Journal of Political Economy 94: 10021037.
Schultz, T.W. 1961. Investments in Human Capital. American Economic Review 51(1): 1-17.
Van Zon, A. and J. Muykusen. 2007. Health as a Principal Determinant of Economic Growth. In:
Lopez-Casanovas, G.; Rivera, B.; Currais, L., eds. Health and Economic Growth: Findings
and Policy Implications. The MIT Press: 41-65.
Webber, D.J. 2002. Policies to Stimulate Growth: Should We Invest in Health or Education. Applied
Economics 34: 1633-164.

455

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิบัติท่ดี ี (GMP) ของโรงสีข้าว
Factors Influencing the Decision to Join Good Manufacturing Practice in Rice Mill
ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1*
Chayun Pipoblabanan1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี (GMP) ของโรงสี ข้าว
โดยใช้ ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามโรงสีจานวน 100 แห่ง แบ่งเป็ นโรงสีที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบตั ิ
ที่ดีจานวน 50 แห่ง และโรงสีที่ไม่ได้ รับการรับรองมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีจานวน 50 แห่ง และหาความสัมพันธ์
ของปั จจัยต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสีโดยใช้ แบบจาลองโพรบิต ผล
การศึกษาพบว่า ประเภทของกิจการโรงสี แหล่งที่มาของรายได้ หลัก การได้ รับการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับ GMP
และความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสี เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี
ของโรงสี ดังนัน้ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ โรงสี ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเข้ าร่ วมมาตรฐานการ
ปฏิ บตั ิที่ดี การทาให้ ผ้ ูบริ โภคเห็นถึงความสาคัญ ของสิ นค้ าที่ผ่านการผลิ ตที่ได้ มาตรฐาน และยินดีที่จะจ่ายซื ้อ
สิ นค้ าที่ผ่านกระบวนการผลิ ตที่ได้ มาตรฐานในราคาที่สูงขึ น้ จะเป็ นหนทางทาให้ ผ้ ูประกอบการโรงสี เข้ าร่ ว ม
มาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีมากขึ ้น

ABSTRACT
This study investigated the factors influencing the decision to join the rice mill's GMP standard.
The 100 questionnaires were collected, classified as 50 certified mills and 50 non-accredited mills. To
find out factors that affect decision for joining the rice mill’s GMP standard, probit model was employed.
The study indicated that the type of mill operation, the main source of income, obtaining dissemination
of knowledge about GMP and the knowledge about good practices of the mill affected the decision to
join the mill's good practice standard. Therefore, dissemination the benefits from participate in rice
mill’s GMP standard and find a way to increase the price of the standardized product by create
consumer awareness or do price discrimination will increase the participation in the rice mill's GMP.

Keyword: Good Manufacturing Practice, Rice Mill, Probit Model
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คานา
ข้ าวเป็ นพืชอาหารหลักและเป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย ในปั จจุบนั หลายประเทศได้ ให้
ความสนใจในการหันมาผลิตข้ าวเพิ่มขึ ้นและเป็ นคูแ่ ข่งสาคัญในการส่งออกข้ าวของไทย เพื่อเป็ นการรักษาความ
เป็ นผู้นาในการส่งออกข้ าว ประเทศไทยจะต้ องควบคุมสิ นค้ าข้ าวให้ มีทงคุ
ั ้ ณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากรมการข้ าวได้ ทาการส่งเสริ มให้ เกษตรกรหันมาผลิตข้ าวอินทรี ย์ ซึง่ เป็ นไป
ตามมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีสาหรับการผลิตข้ าว (Good Agricultural Practice for Rice : GAP) เพื่อให้ ได้ ข้าวที่
มีคณ
ุ ภาพควบคูก่ บั ความปลอดภัยมากขึ ้น ในปี 2557 มีข้าวเปลือกที่ได้ รับการรับรองการผลิ ตข้ าวเปลื อก GAP
และอินทรี ย์ในระดับฟาร์ มจานวน 40,000 แปลง และ 50,000 แปลงตามลาดับ (หนังสือพิมพ์แนวหน้ าออนไลน์,
14 พ.ค. 2557) สืบเนื่องจากการสนับสนุนให้ เกษตรกรทาการผลิตข้ าวตามมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี กรมการข้ าว
ได้ พยายามสนับสนุนผู้ผลิตรายย่อยให้ เข้ าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตดาเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
โรงสี ข้าวของกรมการข้ าว ตามหลักมาตรฐานสากลจะใช้ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิ บตั ิที่ดีสาหรับโรงสี ข้าว (Good
Manufacturing Practice for Rice Mill : GMP) เป็ นข้ อกาหนดพื ้นฐานที่จาเป็ นในการผลิ ตและควบคุมเพื่อให้
ผู้ผลิ ตปฏิ บตั ิตามและทาให้ สามารถผลิตอาหารได้ อย่างปลอดภัย โดยมีเนื ้อหาครอบคลุมสุขลักษณะของสถาน
ที่ตงอาคารผลิ
ั้
ต เครื่ องมือ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิ ต การสุขาภิ บาล
การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด และบุคลากร ซึง่ หากผู้ประกอบการปฏิ บตั ิตามระบบดังกล่าว จะทาให้
ผู้บริ โภคมี ความมัน่ ใจในผลิ ตภัณฑ์ ว่า มี ความปลอดภัยต่อการบริ โภค ขณะที่ผ้ ู ผลิ ตเองก็ เกิ ดความมัน่ ใจว่า
ผลิตภัณฑ์ของตนเองมีคณ
ุ ภาพสม่าเสมอเช่นเดียวกัน
แม้ ว่า การเข้ า ร่ ว มมาตรฐานการปฏิ บัติที่ดีข องโรงสี ข้ า วจะส่ ง ผลดี ใ นแง่ การสร้ างความเชื่อ มั่น ใน
ผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค แต่กระบวนการดังกล่าวก็อาจก่อให้ เกิดต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ ้น ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้
นี ้ จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสีข้าว รวมถึงศึกษาปั ญหา
และอุปสรรคที่เ กิดจากการเข้ า ร่ ว มมาตรฐานการปฏิ บตั ิ ที่ดีข องโรงสี ข้า ว โดยผลที่ได้ จากการศึกษาจะเป็ น
ประโยชน์กบั หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับการนามาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดี เช่น กรมการข้ าว หรื อสานักงาน
มาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ไปใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มเพื่อสนับสนุนให้ เกิดการเข้ า
ร่วมมากขึ ้น

วิธีการศึกษา
กรอบแนวคิ ดในการศึกษาครั ง้ นี ม้ าจากทฤษฎี การตัดสิ นใจเลื อ กอย่า งมี เ หตุผ ล (Rational Choice
Model) ที่เชื่อว่ากิ จกรรมทุกอย่างของมนุษย์เ กิดขึน้ จากการไตร่ ตรองและตัดสิ นใจกระทาอย่างมีเ หตุผล เมื่ อ
มนุษย์เราตกอยูใ่ นสถานการณ์ของการเลือก จะอาศัยกระบวนการ 3 ขันตอนด้
้
วยกันในการตัดสินใจเลือกอย่างมี
เหตุผล (บูฆอรี , 2543 อ้ างถึง Elster, 1986) กล่าวคือ ขันแรก
้
เราจะพยายามจัดการต่อ “ชุดของความเป็ นไปได้ ”
ซึง่ เป็ นชุดของแนวทางของการกระทาทังหมด
้
ซึง่ ผู้ตดั สินใจเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็ นแนวทางที่ทาให้ บรรลุผลที่
ต้ องการภายใต้ ข้อ จากัดที่หลากหลายทังในทางตรรกะ
้
ลักษณะทางกายภาพ และทางเศรษฐกิ จ ขัน้ ที่สอง
หลังจากที่เราประเมินความเป็ นไปได้ ของแนวทางต่างๆ ที่จะทาให้ เราบรรลุเป้าหมายแล้ ว จะเข้ าสู่การพิจารณา
“ชุดของความเชื่อที่มีเหตุผล” ซึ่งเกี่ยวโยงกับโครงสร้ างเชิงเหตุ ของสถานการณ์ในการเลื อกที่เป็ นตัวกาหนดว่า
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แนวทางของการกระทาใด เมื่อตัดสิ นใจเลือกแล้ วจะนาไปสู่ผลลั พธ์ อะไร ขันสุ
้ ดท้ าย คือ การจัดลาดับขันของ
้
แนวทางของการกระทาที่มีความเป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ โดยปกติมกั จะเป็ นขึ ้นอยูก่ บั ว่าแนวทางของการกระทาจะให้
ผลลัพธ์ ออกมาอย่างไร เมื่อครบกระบวนการแล้ วจะนาไปสู่การตัดสินใจเลือก การตัดสิ นใจเลือกอย่างมีเหตุผล
(rational choice) ก็คือ การเลือกแนวทางของการกระทาที่อยูใ่ นลาดับสูงสุดจากชุดของความเป็ นไปได้ ดงั กล่าว
จากการตรวจเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องยังไม่พบผู้ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสีข้าว อย่างไรก็ดี มีงานศึกษาหลายๆ งานทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจเข้ าร่ ว มโครงการประเภทต่า งๆ อาทิ บนนรา (2553), หทัยชนก (2554),จิร าวรรณและคณะ
(2555) และวรางคณา (2556) โดยงานวิจยั ทัง้ 4 ชิ ้นดังกล่าวมีวิธีการศึกษาที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีการแบ่งตัวอย่าง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เข้ าร่วมโครงการและกลุ่มที่ไม่เข้ าร่ วมโครงการ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล
และปั จจัยทางเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการเข้ าร่วมโครงการ งานของบนนรามีการเพิ่มปั จจัยด้ าน
ความจาเป็ นในการเข้ าร่วม และปั จจัยด้ านปั ญหาและอุปสรรค ในขณะที่งานของจิราวรรณมีการเพิ่มปั จจัยด้ าน
สังคม ปั จจัยด้ านภูมิศาสตร์ และปั จจัยอื่นๆ เข้ าร่วมเป็ นตัวแปรอิสระในการกาหนดการตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการ
นอกจากงานวิจยั ที่เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการแล้ ว งานวิจยั ของศูนย์วิจยั
เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ (2560) เป็ นงานวิจยั ที่มีความเกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีของโรงสี ข้าวในเรื่ อง
ของการใช้ สารเคมีควบคุมแมลงศัตรู ในโรงเก็บผลผลิ ต ซึง่ การศึกษาดังกล่าวได้ ทาการประมาณผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตร์ จากการดาเนินการบังคับใช้ การรมยาตามมาตรฐานภายใต้ 3 ทางเลือก ได้ แก่ 1. การดาเนินการ
โดยสมัครใจ 2. การกาหนดให้ มีการปฏิ บตั ิโดยเป็ นไปตามเงื่ อนไขภายใต้ พรบ. การค้ าข้ าว พ.ศ. 2489 และ 3.
การกาหนดประเด็นดังกล่าวเป็ นบังคับภายใต้ พรบ. กักพืช พ.ศ. 2507 และ/หรื อ พรบ. มาตรฐานสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2551 โดยสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการค้ าข้ าว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการ
ค้ าข้ าวเอกชน (โรงสี ท่าข้ าว โรยรัง้ ) มีความเห็นว่าควรเลือกใช้ การกาหนดมาตรการใช้ สารมยาให้ เป็ นแบบสมัคร
ใจและเน้ นการอบรมส่งเสริ มการปฏิ บตั ิให้ ถูกต้ อง ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่รั ฐบางส่วน มีความเห็นว่าควรกาหนด
มาตรฐานการใช้ ส ารรมกาจัดแมลงให้ เป็ นมาตรฐานบังคับและบัง คับใช้ อย่างเข้ มงวดจะก่อให้ เ กิดประโยชน์
มากกว่าเพราะทาให้ เกิดความเชื่อมัน่ ต่อคุณภาพสิ นค้ า และหากมีการบังคับให้ โรงสี ขนาดกลางและขนาดเล็ ก
ปรับปรุ งการจัดเก็บข้ าวให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน GMP เพือ่ การควบคุมแมลงศัตรู ในโรงเก็บ จะต้ องมีการลงทุน
เพื่อปรับปรุ ง โรงเรื อ นคิดเป็ นค่า ใช้ จ่า ยประมาณ 300,000 บาท และในบางรายอาจต้ อ งการเงิ นลงทุน สูง ถึง
1,000,000 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ความจาเป็ นในการปรับปรุ งโครงสร้ างโรงเรื อน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาปั จจัย ที่มี ผ ลต่อ การตัดสิ น ใจเข้ าร่ ว มมาตรฐานการปฏิ บัติที่ดี (GMP) ของโรงสี ข้ าวนัน้
ทาการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลของสถานประกอบการโรงสีข้าวในเขตภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทังสิ
้ ้น 100 ตัวอย่าง (เนื่องจากจานวนโรงสีข้าวที่ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP มีจากัด และไม่ทราบจานวนที่ชดั เจน) โดยทาการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีโควตา เก็บข้ อมูลตัวอย่าง
โรงสีที่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP และโรงสีที่ไม่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GMP กลุ่มละ 50 ตัวอย่าง
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แบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษานี ้ใช้ การวิเ คราะห์แบบจาลองสองทางเลื อ ก (Binary Choice Model) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสี โดยมีแบบจาลองดังต่อไปนี ้
yi = f(Age, Type, Size, Rev, Labor, Edu, Status, Adv, Score)
โดยที่ yi เป็ นตัวแปรตามแสดงถึงการเข้ าร่วม GMP ของโรงสี
y = 1 ในกรณีที่โรงสีเข้ าร่วม GMP,
y = 0 ในกรณีที่โรงสีไม่เข้ าร่วม GMP
และมีตวั แปรอิสระดังนี ้
Age อายุของโรงสี (ปี )
Type ลักษณะของกิจการ
Type1 = 1 เมื่อเป็ นห้ างหุ้นส่วน,
Type1 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
Type2 = 1 เมื่อเป็ นสหกรณ์,
Type2 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
Type3 = 1 เมื่อเป็ นบริ ษัทจากัด,
Type3 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
กรณีฐาน Type1 = Type2 = Type3 = 0 เมื่อเป็ นกิจการครอบครัว
Size ขนาดของโรงสี
Size1 = 1 เมื่อเป็ นโรงสีขนาดใหญ่,
Size1 = 0 ในกรณีอื่นๆ
Size2 = 1 เมื่อเป็ นโรงสีขนาดกลาง,
Size2 = 0 ในกรณีอื่นๆ
กรณีฐาน Size1 = Size2 = 0 เมื่อเป็ นโรงสีขนาดเล็ก
Rev แหล่งที่มาของรายได้ หลัก
Rev1 = 1 รายได้ หลักมาจากการขายข้ าวสารบรรจุถงุ ,
Rev1 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
Rev2 = 1 รายได้ หลักมาจากการส่งออกข้ าวสาร,
Rev2 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
กรณีฐาน Rev1 = Rev2 = 0 เมื่อรายได้ หลักมาจากขายข้ าวเปลือกหรื อรับจ้ างสีข้าว
Labor จานวนแรงงาน (คน)
Edu ระดับการศึกษาของเจ้ าของโรงสี
Edu1 = 1 จบการศึกษาปริ ญญาตรี ,
Edu1 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
Edu2 = 1 จบการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี ,
Edu2 = 0 ในกรณีอื่นๆ,
กรณีฐาน Edu1 = Edu2 = 0 เมื่อจบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
Status การเป็ นผู้นาทางสังคมของโรงสี
Status = 1 เป็ นผู้นาทางสังคม
Status = 0 ไม่ได้ เป็ นผู้นาทางสังคม
Adv ได้ รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMP
Adv = 1 ได้ รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMP, Adv = 0 ไม่ได้ รับการเผยแพร่ความรู้
Score ความรู้เกี่ยวกับ GMP โรงสีข้าว เป็ นคะแนนจากการตอบคาถามความรู้เกี่ยวกับ GMP จานวน 7 ข้ อ
ในการศึกษาได้ ทาการประมาณค่าแบบจาลองที่ใช้ ศกึ ษาโดยใช้ แบบจาลองโพบิต (Probit Model) และ
แบบจาลองโลจิต (Logit Model) จากการประมาณค่าพบว่า แบบจาลองโพบิตให้ ค่า Pseudo R2 ที่สู ง กว่า
แบบจาลองโลจิต ดังนัน้ ในการนาเสนอผลการศึกษาจึงใช้ ผลการศึกษาที่ประมาณค่าจากแบบจาลองโพบิต
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ผลการศึกษา
ลักษณะโดยทัว่ ไปกลุ่มตัวอย่างโรงสีที่ทาการเก็บแบบสอบถามเป็ นดังนี ้ โรงสี ส่วนใหญ่มีอายุของกิจการ
ประมาณ 11 – 20 ปี มีลักษณะเป็ นบริ ษัทจากัด มีกาลังการผลิ ตต่ ากว่า 100 ตันต่อวัน เป็ นโรงสี ขนาดกลาง
เครื่ องจักรไม่เกิน 50 แรงม้ า มีการใช้ แรงงานจานวน 11 – 30 คน มีรายได้ หลักมาจากการขายข้ าวสารบรรจุถุง
เจ้ าของกิจการมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และไม่ได้ มีสถานะเป็ นผู้นาทางสังคม และส่วนใหญ่เคยได้ รับการ
เผยแพร่ความรู้หรื อได้ เข้ าร่วมอบรมเกี่ยวกับ GMP จากหน่วยงานภาครัฐ
ผลการศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดขี องโรงสีโดยการวิเคราะห์
สมการถดถอยแบบโพรบิต แสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตัวแปรอิสระ

Coef.

Age
-0.013
Type1
0.522
Type2
1.978***
Type3
1.596**
Size1
-0.497
Size2
0.561
Rev1
0.953*
Rev2
1.364*
Labor
0.002
Edu1
0.617
Edu2
-0.193
Status
0.753
Adv
1.598***
Score
0.604***
Cons
-6.040***
Number of obs
LR chi2 (14)
Log likelihood
Pseudo R2
Hosmer-Lemeshow chi2
Prob > chi2

Marginal
Effect
-0.0052
0 .2058
0 .6538
0 .5683
-0.1935
0.2196
0.3499
0.4806
0.0008
0 .2384
-0.0749
0.2920
0.5206
0.2370

Std. Err.

z

p-value

0.016
0.592
0.596
0.642
0.927
0.901
0.563
0.811
0.004
0.469
0.630
0.642
0.546
0.235
1.671

-0.85
0.88
3.32
2.49
-0.54
0.62
1.69
1.68
0.49
1.32
-0.31
1.17
2.93
2.57
-3.61

0.395
0.378
0.001
0.013
0.592
0.533
0.090
0.093
0.625
0.188
0.759
0.241
0.003
0.010
0.000

100
70.99
-33.9563
0.5121
2.14
0.9765

หมายเหตุ: *มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
***มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากผลการประมาณค่า พบว่า การประมาณค่าโดยวิธีการโพรบิตให้ ค่า Pseudo R-squared เท่ากับ
0.5121 แสดงว่า ตัวแปรอิสระในแบบจาลองดังกล่าวสามารถอธิ บายตัวแปรตามได้ ร้อยละ 51.21 เมื่อพิจารณา
ค่าสัมประสิทธิ์ และความมีนยั สาคัญของตัวแปร พบว่า ประเภทของกิจการของโรงสี (Type) ที่มาของรายได้ หลัก
ของโรงสี (Rev) การได้ รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMP (Adv) และคะแนนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ดีของ
โรงสี (Score) ที่ได้ จากการตอบแบบสอบถาม เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจเข้ าร่วม GMP ของโรงสี ซึ่ง
โดยปกติแล้ วการใช้ คา่ สัมประสิทธิ์ ในแบบจาลองโพรบิตจะอธิ บายเกี่ยวกับผลของตัวแปรได้ ยากเนื่องจากตัวแปร
ตามในแบบจาลองโพรบิตเป็ นตัวแปรที่มีสองค่า ดังนันในการวิ
้
จยั นี ้จึงทาการคานวณค่า Marginal Effect และ
อาศัยค่าดังกล่าวในการอธิ บายผลของการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม โดยสามารถอธิ บายผล
ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวที่มีนยั สาคัญต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเข้ าร่วมการปฏิบตั ิที่ดีของโรงสีได้ ดงั นี ้
ประเภทของกิจการ (Type) ในการศึกษานี ้ใช้ กลุ่มโรงสี ที่เป็ นกิจการครอบครัวเป็ นกลุ่มฐาน จากการ
ประมาณค่า พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัว แปรกลุ่มโรงสี เป็ นสหกรณ์ (Type2) และกลุ่มโรงสี เป็ นบริ ษัทจากัด
(Type3) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคา่ Marginal Effect เท่ากับ 0.6538 และ 0.5683 ตามลาดับ
แสดงให้ เห็นว่าโรงสีที่เป็ นสหกรณ์และโรงสีที่เป็ นบริ ษัทจากัดมีความน่าจะเป็ นที่จะเข้ าร่วมการปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องโรงสี
สูงกว่าโรงสีเป็ นกิจการครอบครัว ร้ อยละ 65.38 และ 56.83 ตามลาดับ
แหล่งที่มาของรายได้ หลักของโรงสี (Rev) ในการศึกษานี ้ใช้ กรณีที่รายได้ หลักมาจากการขายข้ าวเปลือก
หรื อรับจ้ างสี ข้าวเป็ นกรณี ฐาน ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการที่รายได้ หลักมาจากการขายข้ าวสารบรรจุถุง (Rev1)
และรายได้ หลักมาจาการส่งออกข้ าวสาร (Rev2) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 และมีค่า Marginal Effect
เท่ากับ 0.3499 และ 0.4806 ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า หากโรงสี มีรายได้ หลักมาจากการขายข้ าวสารบรรจุถุง
และมีรายได้ หลักมาจากการส่งออกข้ าวสาร โรงสีกลุ่มดังกล่าวจะมีความน่าจะเป็ นในการเข้ าร่วมการปฏิ บตั ิที่ดี
สูงกว่ากรณีที่โรงสีมีรายได้ หลักมาจากการขายข้ าวเปลือกหรื อรับจ้ างสีข้าวร้ อยละ 34.99 และ 48.06 ตามลาดับ
การได้ รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMP (Adv) ตัวแปรนี ้เป็ นตัวแปรหุน่ เปรี ยบเทียบโรงสีระหว่างกลุ่ม
ที่ได้ รับการเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ GMP จากรัฐบาลกับกลุ่มที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่ ความรู้ ผลการศึกษาได้ ค่า
สัมประสิทธิ์ ที่เป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคา่ Marginal Effect เท่ากับ 0.5206 แสดงให้
เห็นว่ากลุ่มที่ได้ รับการเผยแพร่ ความรู้ เกี่ ยวกับ GMP มีโอกาสเข้ าร่ วมการปฏิ บตั ิที่ดีสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ GMP สูงถึงร้ อยละ 52.06
ความรู้เกี่ยวกับ GMP โรงสี ข้าว (Score) ซึง่ ผลคะแนนที่ได้ จากการตอบคาถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับ
GMP โรงสีข้าว ซึง่ เป็ นการตอบคาถามทังหมด
้
7 ข้ าว มีผ้ ตู อบคาถามถูกต้ องตังแต่
้ 2 ถึง 7 ข้ อ ค่าสัมประสิทธิ์ ที่ได้
มีค่าเป็ นบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า Marginal Effect เท่ากับ 0.2370 แสดงให้ เห็นว่า
หากโรงสีได้ คะแนนความรู้เพิ่มขึ ้นมา 1 คะแนน จะทาให้ โอกาสการเข้ าร่วมปฏิบตั ิที่ดีสูงขึ ้นร้ อยละ 23.70
นอกจากนี ้ในการวิจยั ยังได้ มีการสอบถามกลุ่มโรงสีที่ไม่เข้ าร่ วมการปฏิบตั ิที่ดีถงึ สาเหตุของการไม่เข้ า
ร่วม พบว่า สาเหตุสาคัญอันดับ 1 ที่ทาให้ โรงสีไม่เข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดี (GMP) คือ ประเด็นเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ นัน่ คือ ราคาขายผลผลิตไม่ได้ เพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่เรื่ องต้ นทุนที่ใช้ ในการปรับปรุ งและความลาบาก
ในการปรับปรุ งอาคารสถานที่ในการสีข้าวเป็ นสาเหตุสาคัญในลาดับรองลงมา และ เมื่อสอบถามโรงสีในประเด็น
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เกี่ยวกับการบังคับใช้ หากมีกฎหมายบังคับให้ โรงสีปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี (GMP) โรงสีเกือบ
ทังหมดจ
้
านวน 49 รายหรื อกว่าร้ อยละ 98 จะพยายามปฏิบตั ิตาม มีเพียงโรงสีแห่งเดียวที่ตอบว่าจะปิ ดกิจการ

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการประมาณค่าแบบจาลองโดยใช้ วิธีประมาณค่าแบบโพรบิต แสดงให้ เห็นว่า โรงสีที่เป็ นสหกรณ์หรือ
บริ ษัทจากัดมีโอกาสในการเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีสูงกว่าโรงสีที่เป็ นกิจการครอบครัว โรงสีที่ขายข้ าวสาร
บรรจุถงุ และโรงสีที่มีรายได้ หลักมาจากการส่งออกข้ าวสารมีโอกาสในการเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีสูงกว่า
โรงสี ที่มีรายได้ หลักจากการขายข้ าวเปลื อกหรื อรับจ้ างสี ข้าว โรงสี ที่ได้ รับการเผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับ GMP มี
โอกาสเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีสูงกว่าโรงสี ที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่ ความรู้ และโรงสีที่มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับ GMP ที่เพิ่มขึ ้น จะมีโอกาสเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีเพิ่มสูงขึ ้น
ซึง่ ผลการศึกษาดังกล่าวสามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางให้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิที่ดี อาทิ กรมการข้ าว สานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สถาบันอาหาร เป็ น
ต้ น สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มให้ โรงสี เข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีเพิ่มมากขึน้ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่ผ้ บู ริ โภค และช่วยเพิ่มอานาจการแข่งขันในอุตสาหกรรมข้ าวแก่ประเทศ โดยมีแนวทางการส่งเสริ ม
ดังต่อไปนี ้
1. ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่าการที่โรงสีได้ รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี ได้ รบั การ
รับรองมาตรฐาน GMP มากกว่าโรงสีที่ไม่ได้ รับการเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี ้โรงสีที่มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐาน GMP ที่มากมีโอกาสในการเข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีสูงกว่าโรงสี ที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยว
มาตรฐาน GMP น้ อ ย ทัง้ นี ก้ ารมี ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับมาตรฐานการปฏิ บัติที่ดี อาจทาให้ โรงสี เ ห็ น
ความสาคัญและมองเห็นถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีมากขึ ้น ดังนัน้
หากหน่วยงานภาครัฐต้ องการสนับสนุนให้ โรงสี เข้ าร่ วมมาตรฐานการปฏิ บตั ิที่ดีมากขึ ้น จึงควรส่งเสริ มให้ มีการ
เผยแพร่ความรู้ให้ โรงสีตา่ งๆ ทราบถึงประโยชน์ที่เกิดขึ ้น
2. หากหน่วยงานรัฐต้ องการให้ มีการเข้ าร่ วมมาตรฐานการผลิตที่ดีมากขึน้ อาจพิจารณาชักจูงจากกลุ่ม
โรงสีที่มีรายได้ หลักมาจากการผลิตข้ าวสารบรรจุถงุ โรงสีที่มีการส่งออกข้ าวไปยังต่างประเทศ ซึง่ ผลผลิตข้ าวจาก
โรงกลุ่มนี ้จะต้ องเป็ นผลผลิตที่มีมาตรฐานได้ รับการยอมรับ นอกจากพิจารณาจากรายได้ หลักแล้ ว อาจพิจารณา
จากประเภทของกิจการ โดยชักจูงโรงสี ที่มีลักษณะเป็ นสหกรณ์ เนื่องจากเป็ นกลุ่ มที่มีหน่วยงานภาครัฐคอยให้
ความช่วยเหลือ หรื อกลุ่มโรงสีที่มีลกั ษณะเป็ นบริ ษัทจากัด ซึง่ เป็ นกลุ่มโรงสีที่มีทนุ ค่อนข้ างมาก
3. สาเหตุส าคัญประการหนึ่ง ที่หลายๆ โรงสี ไม่เ ข้ า ร่ ว มมาตรฐานการปฏิ บัติที่ดี เนื่อ งจากไม่เ ห็ น
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน กล่าวคือ ราคาผลผลิตไม่เพิ่มขึน้ รวมถึงการที่ต้นทุนในการ
ปรับปรุ งที่คอ่ นข้ างสูง ดังนัน้ หากต้ องการให้ โรงสีเข้ าร่วมมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดีมากขึ ้น รัฐบาลจะต้ องหาวิธีการ
ในการแบ่งแยกตลาด รวมถึงทาให้ ผ้ บู ริ โภคเห็นถึงความสาคัญของสินค้ าที่ผ่านการผลิตที่ได้ มาตรฐาน และยินดีที่
จะจ่ายซื ้อสินค้ าที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้ มาตรฐานในราคาที่สูงขึ ้น
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการลดปริมาณการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
Factors affecting the reduction of cigarette smoking in Thailand
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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั ง้ นี ้มี ว ัตถุประสงค์ หลักเพื่อ ศึกษาพฤติ กรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าและปั จจัยที่ส่ งผลต่อ
ผู้สูบบุหรี่ ไฟฟ้าลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคตในประเทศไทย จานวน 400 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ด้วย
การถดถอยแบบจาลองโลจิส ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ลดและไม่ลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคตมีความรู้
เกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบของการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าไม่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความรู้ อยูใ่ นระดับปานกลางและผู้สูบ
บุหรี่ ไฟฟ้ ามี ค วามน่า จะเป็ นที่จ ะเลื อ กลดปริ มาณการสู บ บุหรี่ ไฟฟ้ าในอนาคต กลุ่ มของผู้ สู บบุห รี่ ไฟฟ้ามี
คุณลักษณะที่มีนยั สาคัญทางสถิติตอ่ ไปนี ้ ผู้สูบที่มีสภานะภาพสมรสและผู้สูบมีพฤติกรรมลอกเลี ยนแบบจาก
บุคคลใกล้ ชิด คานึงถึงผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ให้ ความสาคัญกับกฎหมายทีร่ ุ นแรงจาก
การครอบครองบุห รี่ ไฟฟ้าและให้ ความสาคัญเกี่ยวกับ ความยุ่งยากในการซื ้อบุหรี่ ไฟฟ้า จะมีความน่าจะเป็ น
เพิ่มขึ ้นในการเลือกลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคต

ABSTRACT
The objective of the study is to analyze the behaviors of electronic- cigarette smokers and the
reduction factors in the future. The survey investigated 400 samples from Thai smokers in Thailand. The binary
logistic regression was applied to analyze the data. The results indicated that both smokers who intend to
reduce their electric-cigarette smoking behaviors and smokers who don't have the equal understanding about
its negative effects. The results also show that the majority of samples are moderately aware of the side effects
of electronic-cigarette smoking and are aiming to reduce their smoking behaviors in the future. Samples with
the following significant statistical attributes have the increased possibility of reducing electronic- cigarette
purchases in the future: Smokers who has married, has imitated smoking behaviors from close friend, has
realized the negative health’s impact from smoking, has realized the intense law about electric cigarette holder
and has realized the complication in purchasing the electric cigarettes.
Keywords: Electric cigarette, E-cigarette, binary logistics
*corresponding author; bestboem_pulmonary@hotmail.com
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คานา
การสูบบุหรี่ ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพต่อผู้สูบและบุคคลใกล้ ชิด มีประชากรโลกเสี ยชีวิตจากการสูบบุหรี่
มากถึงปี ละ 4 ล้ า นคน หรื อวันละ 11,000 คน และในประเทศไทยมีประชากรเสี ยชีวิ ตจากการสู บบุห รี่ ปีละ
42,000 คน หรื อวันละ 115 คน (สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์, 2551) จึงมีการคิดค้ นบุหรี่ ไฟฟ้าเพื่อช่วยคนที่เสพติ ด
การสูบบุหรี่ ให้ สามารถเลิ กบุหรี่ ได้ บุหรี่ อิเล็ กทรอนิกส์ หรื อโดยบุคคลทัว่ ไปเรี ยกว่า บุหรี่ ไฟฟ้า เป็ นผลิ ตภัณฑ์
ประเภทยาสูบจาพวกบุหรี่ แต่ไม่มีการเผาไหม้ และยังสามารถเลื อกระดับนิโคติน กลิ่นรสของน ้ายา ในด้ านการ
ทางานนันใช้
้ พลังงานจากประจุแบตเตอรี่ ทาความร้ อนทาให้ เกิดไอและความร้ อนทาปฏิกิริยากับน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า
(สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) ในปั จจุบนั คนหันมาสูบบุหรี่ ไฟฟ้ามาก
ขึ ้นโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่มีอายุอยูใ่ นช่วง 13 – 15 ปี ใน ปี 2558 เยาวชนชายสูบบุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.7
เยาวชนหญิ งสูบบุหรี่ ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.9 และพบว่ามีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ เพิ่มขึน้ (สานักควบคุมการ
บริ โภคยาสูบ และ สานักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค, 2560) มีมลู ค่าการซื ้อขายบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทย
สูงถึงปี ละ 2,800 – 6,000 ล้ านบาทต่อปี (The standard, 2560) แสดงให้ เห็นว่าการสูบบุหรี่ ไฟฟ้ามีมากขึ ้น
การครอบครองบุหรี่ ไฟฟ้ามีความผิ ดทางกฎหมายแต่ ก็ไม่ส ามารถต้ านกระแสสังคมได้ แหล่งข้ อมูล
ข่าวสารบุหรี่ ไฟฟ้าบางข้ อมูลไม่ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้ านลบต่อสุขภาพ อีกทังมี
้
การปลู กฝั งความเชื่อ ของวัยรุ่ นว่า บุหรี่ ไฟฟ้ ามี ความโก้ เ ก๋ ทันสมัย รู ปลักษณ์ ส วยงาม กลิ่ นหอมไม่เ ป็ นที่
น่ารังเกียจจากบุคคลรอบข้ าง (ชนิกา เจริ ญจิตต์กลุ และ ชฎาภา ประเสริ ฐ ทรง, 2557) และประชาชนในประเทศ
ไทยไม่ทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ไฟฟ้า อาทิ น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าก็มีส่วนผสมของสารนิโคตินผสมอยู่
กล่าวคือ ผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาพมีมากกว่า ผลกระทบทางบวก (Prue Talbot, 2016) และบุหรี่ ไฟฟ้าไม่
เพียงแต่ส่งผลกระทบด้ านลบต่อผู้สูบเอง ยังส่ง ผลกระทบด้ านลบต่อบุคคลรอบข้ าง หากเราสามารถทราบถึง
ปั จจัยที่สามารถทาให้ ผ้ ูสู บลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อ เป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานของรั ฐให้
ตระหนักถึงการเผยแพร่ ข้อมูลที่ถูกต้ องแก่บุคคลทัว่ ไป แก้ ปัญหาการเพิ่มขึน้ ของการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าและช่วยลด
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
และปั จจัยที่ส่งผลต่อการลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคต

วิธีการศึกษา
ศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าและปั จจัยที่ส่ง ผลต่อ การลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในอนาคต
ทาการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามซึ่ง ประกอบด้ วย ข้ อ มูล ทั่วไป พฤติ กรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า การให้ คะแนน
ความสาคัญของปั จจัยด้ านต่างๆ โดย 1 คือ ระดับความสาคัญน้ อยที่สุด จนถึง 5 คือ ระดับความสาคัญมากที่สุด
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบยาสูบ ซึง่ การบริ โภคยาสูบเพื่อ
ต้ อ งการตอบสนองอรรถประโยชน์ ตัว เองสู ง สุ ด โดยการบริ โ ภคอยู่ ภ ายใต้ ค วามไม่ ส มบู ร ณ์ ( Imperfect
Information) โดยสามารถอธิ บายได้ โดยทฤษฎี Addictive Demand Approach การบริ โภคที่เพิ่มขึน้ ทาให้ เกิด
ความเคยชินเมื่อระดับราคาสิ นค้ าเปลี่ ยนแปลงผู้บริ โภคก็ยงั ทาการบริ โภคสิ นค้ าดังกล่ าวต่อไป และสามารถ
อธิ บายได้ โดยทฤษฎี อุปสงค์มีความยืดหยุ่นน้ อย (Relatively Inelastic Demand) สิ นค้ าเป็ นสิ นค้ า ที่มีความ
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จ าเป็ นต่ อ ผู้ บริ โ ภค เมื่ อ สั ด ส่ ว นร้ อยละการเปลี่ ย นแปลงของระดับ ราคาสิ น ค้ า มากกว่ า สั ด ส่ ว นร้ อยละ
การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณสินค้ าในทิศทางตรงข้ าม และได้ นาทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมมาพิจารณาเกี่ยวกับ
การลอกเลี ยนแบบ โดยเกิดจากแรงจูงใจเลี ยนแบบให้ เหมือนสิ่ งที่สังเกตซึ่ งผลทาให้ เกิดความพอใจแก่บุคคล
จึงเกิดการเลี ยนแบบเกิดขึน้ จากคนที่มีอิทธิ พลจากบุคคลใกล้ ชิด และแนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับข่าวสาร จาก
ภายใต้ ความไม่สมบูรณ์ (Imperfect Information) ข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าจากการเลื อกรับข่าวสารของ
แต่ละบุคคลก่อให้ การความบกพร่องของการรับข่าวสาร
งานวิจยั ที่ผ่านมาไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลิ กสูบบุหรี่ ไฟฟ้า ผู้วิจยั จึงนาการศึกษา
บุหรี่ มวนของ สุขุมาลย์ ประสมศักดิ์ (2551), ฐิ ติทิพย์ ยิ ม้ พลอย (2543), วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ และ อุ่นกัง
แซ่ลิม้ (2554) มาเป็ นการศึกษาเทียบเคียง พบว่า สูบเมื่ออายุ 16 – 18 ปี รับบุหรี่ มวนแรกจากเพื่อน สูบเมื่อมี
อาการเครี ยด มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ระดับปานกลางทราบว่าการสูบบุหรี่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อร่างกาย ส่วนใหญ่
พยายามเลิ กบุหรี่ เนื่องจากกลัวเป็ นโรคร้ ายแต่ไม่สาเร็ จเพราะว่าบุคคลใกล้ ชิดยังสูบอยู่และปั จจัยด้ านบุคคล
ปั จจัยด้ านวัฒ นธรรม ปั จจัยด้ า นจิตวิ ทยามี ความสัมพันธ์ ต่อ พฤติ กรรมการสู บบุหรี่ และราคามี อิทธิ พลต่อ
ค่าใช้ จ่ายในการสูบบุหรี่ มากที่สุด อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ามีเพี ยงการศึกษาด้ านพฤติกรรม
ความรู้ ของ Teddy Essel (2015) และ Amy McQueen, Stephanie Tower, Walton Sumner, M.D.(2010)
พบว่า คนส่วนใหญ่สูบบุหรี่ ไฟฟ้าเพราะว่าต้ องการเลิ กบุหรี่ มวนและการได้ รับข่าวสารทาให้ กลุ่มอาชีพต่างกันมี
ความรู้ เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าต่างกันและเมื่ออายุมากขึ ้นจะส่งผลให้ มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้ามากขึ ้น
การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ทาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น เก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenient Sampling) ทาการเลื อกตัวอย่างเพื่อให้ ได้ ตามจานวนที่ต้องการ
โดยไม่มีหลักเกณฑ์กาหนด ซึง่ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยที่ขนาดกลุ่ม
กาหนดจากสู ตรของ W.G.Cochran (กัลยา วาณิ ชย์ บัญชา, 2549, หน้ า 74) เนื่อ งจากไม่ทราบประชากรที่
แน่นอน จึงแทนสัดส่วนที่ต้องการจะสุ่มจากผู้มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไฟฟ้าทังหมดเท่
้
าร้ อยละ 0.5 โดยกาหนดระดับ
ช่วงความเชื่อมัน่ 95% หรื อ มีความผิ ดพลาดไม่เกิน 0.05 การคานวณได้ ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง แต่เก็ บ
ข้ อมูลทังหมดจ
้
านวน 400 ตัวอย่างทาให้ ความผิดพลาดต่ากว่า 0.05 พื ้นที่ใช้ ในการเก็บแบบสอบถามคือ บริ เวณ
ประเทศไทยในช่วงเวลา กันยายน 2560 ถึง ตุลาคม 2560 ซึ่งเก็บแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์และโดยตรง
โดยกาหนดให้ การลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าอนาคตอยูใ่ นระยะเวลา 1 ปี ข้ างหน้ า
จากแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละการตรวจเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องดั ง กล่ า วข้ างต้ น อาทิ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
ปั จจัยด้ านสุขภาพ ปั จจัยด้ านค่าใช้ จา่ ย ปั จจัยด้ านสังคม ทางผู้วิจยั ได้ นามาเป็ นตัวแปรอิสระและได้ กาหนดตัว
แปรอิส ระเพิ่มเติ ม อาทิ ปั จจัยด้ านรายได้ ปั จจัยด้ านครอบครั ว ปั จจัยด้ านพฤติ กรรมการใช้ และปั จจัยด้ า น
กฎหมาย ใช้ การวิเคราะห์ผลด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิส เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ตามที่มีคา่ ของตัวแปรเพียง 2 คาตอบกับตัวแปรอิสระต่าง ๆ
การวิ เ คราะห์ ปัจ จัย ส่ ง ผลต่ อ การลดปริ มาณการสู บ บุห รี่ ไ ฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า ของประชาชนใน
1

ประเทศไทย กาหนดให้ Pi คือความน่าจะเป็ นเหตุการณ์ ที่เราสนใจ มีค่าเท่ากับ Pi = -x ค่า Pi จะมีค่าระหว่าง
1+e
0 – 1 , x มีคา่ ระหว่างถึง -∞ และ +∞ แบบจาลองโลจิสสามารถเขียนได้ ในรู ปแบบ (กัลยา วานิชบัญชา, 2551)
ดังสมการ (1) และ (2) ดังนี ้

466

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

Prob(Y=1)= Pi =

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

eβ0 +β1 X1+…+βk Xk

(1)

1+eβ0 +β1X1 +…+βk Xk

และ Prob(Y=0) = 1-Pi

(2)

แทนสมการ (1) ด้ วยสมการ (2) จะได้ ผลลัพธ์ คือสมการสัดส่วนหรื อสมการแต้ มต่อ (odd ratio) ดังสมการ (3)
odd=

Pi
1-Pi

=ex

(3)

นา take ln จะได้ ดงั สมการ (4)

P

ln(odd) =ln [ i ] = lnPi - ln(1-Pi ) = β0 +β1 X1 +. . .+βk Xk
1-Pi

(4)

Marginal effect เป็ นการวัดผลระทบของการเปลี่ ยนแปลงของตัวแปรอิสระในแต่ละตัวว่ามีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามอย่างไร จะใช้ การพิจารณาค่าอนุพนั ธ์ บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่
ทาการพิจารณาอยู่นนจะส่
ั้
งผลต่อ ความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเลื อกลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี
ข้ างหน้ าเพิ่มขึ น้ หรื อ ลดลง ซึ่งมีวิ ธีแปลงค่าสัมประสิ ท ธิ์ ของสมการให้ อยู่ใ นรู ปผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal
effect) ดังสมการ (5)
𝜕[lnPi - ln(1-Pi )]
𝜕Xk

= βk (5)

จากแบบจาลองข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นามาวิเคราะห์ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกลดปริ มาณการสูบ
บุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า จากปั จจัยหรื อตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจ
เลือกลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ดังสมการ (6) ต่อไปนี ้
Zi = β0 + β1 Female+ β2 Married+ β3 child+ β4 Edu+ β5 Rev+ β6 Exercise+ β7 Med_check+
β8 Nutritiouse+ β9 Extreme_flavor + β10Exp1+ β11Nicotine + β12Health+ β13Exp2+ β14Family+
β15Closed_person+ β16Digusted+ β17Use+ β18Law+ εi (6)
โดยที่ Z(x)
คือ
ความน่าจะเป็ นที่ผ้ สู ูบลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า
β0 - β18
คือ
สัมประสิทธิ์ ของตัวแปรต่าง ๆ ที่จะทาการประมาณค่า
Female
คือ
เพศ
โดยกาหนดให้ 1 = หญิง 0 = ชาย
Married
คือ
สภานะภาพ
โดยกาหนดให้ 1 = สมรส 0 = โสด
Child
คือ
บุตร
โดยกาหนดให้ 1 = มีบตุ ร 0 = ไม่มีบตุ ร
Edu
คือ
ระดับการศึกษา (หน่วย: ปี )
Rev
คือ
ระดับรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย: บาท)
Excercise
คือ
การออกกาลังกาย โดยกาหนดให้ 1 = ออกกาลังกาย
0 = ไม่ออกกาลังกาย
Med_check คือ
การตรวจสุขภาพ โดยกาหนดให้ 1 = ตรวจสุขภาพ
0 = ไม่ตรวจสุขภาพ
Nutritious
คือ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
โดยกาหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
Extreme_flavor คือ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารรสจัด
โดยกาหนดให้ 1 = ไม่ใช่ 0 = ใช่
Exp1
คือ
ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าต่อเดือน (หน่วย: บาท)
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Nicotine
Health
Exp2
Family
Closed_person

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Disgusted

คือ

Use
Law

คือ
คือ

ระดับนิโครตินในน ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้า (หน่วย: มิลลิกรัม)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านสุขภาพ (หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านค่าใช้ จา่ ย (หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านครอบครัว (หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านสังคมเกี่ยวกับบุคคลใกล้ ชิด
(หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านสังคมเกี่ยวกับการเป็ นที่นา่ รังเกียจ
จากบุคคลรอบข้ าง (หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านพฤติกรรมการใช้ (หน่วย: ระดับคะแนน)
การให้ คะแนนความสาคัญด้ านกฎหมาย (หน่วย: ระดับคะแนน)

ผลการศึกษา
ข้ อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าและผู้ที่ไม่ลดปริ มาณการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า มีข้อมูลทัว่ ไปส่วนใหญ่เหมือนกัน คือ เป็ นเพศชาย มีอายุอยูใ่ นช่วง 21-30 ปี มีสถานะภาพ
ทางครอบครัวโสด และ ไม่มีบุตร ส่วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา ระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี รายได้
เฉลี่ ยต่อ เดื อน 0 - 10,000 บาท อาศัยอยู่ใ นกรุ ง เทพมหานคร ส่ ว นใหญ่ ออกกาลัง กายและไม่ตรวจสุ ข ภาพ
ประจาปี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการและไม่รับประทานอาหารรสจัด
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าของผู้ลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าพบว่า ส่วนใหญ่เริ่ มสูบ
บุหรี่ ไฟฟ้าเมื่ออายุ 20 - 25 ปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 43.49 โดยสาเหตุของการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าครัง้ แรก คือ มีสาเหตุมา
จากต้ องการเลิกบุหรี่ มวน ร้ อยละ 55.02 ชอบรสชาติของ(น ้ายา)บุหรี่ ไฟฟ้า ร้ อยละ 50.92 โดยราคาตัวเครื่ องที่ใช้
สูบบุหรี่ ไฟฟ้าส่ว นใหญ่จะอยู่ในช่วง 2,001 - 4,000 บาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 43.49 และมี ค่า ใช้ จ่ายต่อเดือ น
เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0 - 1,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.98 ผู้สู บบุหรี่ ไฟฟ้าใช้ น า้ ยาบุหรี่ ไฟฟ้าที่ มี
ปริ มาณนิโคติ นผสมอยู่ 3 มิล ลิ กรั ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.56 โดยมี แ หล่ ง ตลาดที่ซือ้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นประจ า คื อ
Facebook ร้ อยละ 75.09 Line ร้ อยละ 16.73
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าของผู้ไม่ลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าพบว่า ส่วนใหญ่เริ่ มสูบ
บุหรี่ ไฟฟ้าเมื่ออายุต่ากว่า 20 ปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 42.75 โดยสาเหตุของการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าครัง้ แรก คือ มีสาเหตุ
มาจากชอบรสชาติของ(น ้ายา)บุหรี่ ไฟฟ้า ร้ อยละ 61.83 ต้ องการเลิกบุหรี่ มวน ร้ อยละ 51.91 โดยราคาตัวเครื่ องที่
ใช้ สูบบุหรี่ ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 2,001 - 4,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.15 และมีค่าใช้ จ่ายต่อเดือน
เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 0 - 1,000 บาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 75.57 ผู้สูบบุหรี่ ไฟฟ้าใช้ น ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าที่ มี
ปริ มาณนิโคติ นผสมอยู่ 3 มิล ลิ กรั ม คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.80 โดยมี แ หล่ ง ตลาดที่ซือ้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นประจ า คื อ
Facebook ร้ อยละ 75.57 Line ร้ อยละ 23.66
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Table 1 Number and percentage of Electric cigarette samples. Classified by personal characteristics and
smoking habits. (Size = 400)
Description

Reduce the
amount of
smoking
Count

Percent

Don’t reduce
the amount of
smoking
Count

Percent

Sex
Male
Female

242
27

89.96
10.04

115
16

87.79
12.21

76
151
42

28.26
56.14
15.6

54
62
15

41.22
47.33
11.45

230
39

85.5
14.5

119
12

90.84
9.16

237
32

88.1
11.89

120
11

91.6
8.4

153
16
13
54
31
2

56.88
5.95
4.83
20.07
11.52
0.75

90
5
7
17
11
190

68.7
3.8
5.34
13
8.4
0.76

97
117
55

36.06
43.49
20.45

56
53
22

42.75
40.46
16.79

Age
Less than 20
21 - 30
30 and above
Status/Family status
Single
Married
Children
None
Have
Occupation
Student
General
Employee
Government officer
Private officer
Private business owner
Age of start smoking
Less than 20
20 - 25
25 and above
Cause of smoking Electric
cigarette first
Want to quit cigarette
Like the test of
E-Liquid
To be accepted in a
group of friends
Imitate from
advertising media
Objected from other
people
Beautiful and modern
appearance
Persuasion from close
person
Curiosity
Get some news about
Electric cigarettes are safe
Electric cigarette price
0-2,000 Baht
2,001-4,000 Baht
4,000 and above

Description

148
137

55.02
50.92

68
81

51.91
61.83

7

2.60

2

1.53

4

1.49

4

3.05

95

35.32

39

29.77

27

10.04

20

15.27

5

18.59

28

21.37

8
89

31.60
33.09

50
38

38.17
29.01

106
117
46

39.41
43.49
17.10

39
67
25

29.77
51.15
19.08
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Income
0-10,000 Baht
10,001 -20,000 Baht
20,000 and above
Highest level of education
Secondary education or
lower
High school education
or vocational certificate
High vocational
certificate or College degree
Bachelor degree
Upper bachelor degree
Address
Bangkok
Perimeter
Province
Exercise
Yes
No
Health check
Check
Not check
Nutritious food
Yes
No
Eating style
Extreme flavors
Not extreme flavors
Amount of nicotine
0 mg
3 mg
6 mg
Other
Market Place for buying
Electric cigarette
Instagram
Facebook
Line
Flea market
Other
Cost per month about
Electric cigarette
0 - 1,000 Baht
1,000 and above

Reduce the
amount of
smoking

Don’t reduce
the amount of
smoking

Count

Percent

Count

Percent

112
95
62

41.64
35.32
23.04

54
47
30

41.2
35.88
22.9

12

4.46

5

3.82

60

22.3

27

20.61

18

6.69

4

3.05

169
10

62.83
3.72

86
9

65.65
6.87

148
49
72

55.02
18.22
26.76

92
20
19

70.23
15.27
14.5

175
94

65.06
34.94

91
40

69.47
30.53

87
182

32.34
67.66

47
84

35.88
64.12

183
86

68.23
31.97

76
55

58.02
41.98

110
159

40.89
59.11

59
72

45.04
54.96

20
136
99
14

7.43
50.56
36.80
5.20

10
60
55
6

7.63
45.80
41.98
4.58

31
202
45
37
17

11.52
75.09
16.73
13.75
6.32

23
99
31
12
8

17.56
75.57
23.66
9.16
6.12

199
70

73.98
26.02

99
32

75.57
24.43
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ผลการประมาณค่ าสัมประสิทธิ์แบบจาลองโลจิส
ผลการประมาณค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ บบจ าลองโลจิ ส พบว่ า แบบจ าลองที่ 1 และ 2 ไม่ มี ปั ญ หา
Multicollinearity และ Model 2 มี ค่ า Adjusted R-square ร้ อยละ 15.24 และค่ า แสดงประสิ ท ธิ ภ าพใน
การทานายผลของสมการมีความแม่นยาที่ร้อยละ 73.3 ซึง่ มีคา่ สูงกว่า Model 1 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าดังนี ้ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ (Use) มีนยั สาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมัน่
ที่ร้อยละ 90 ขึ ้นไป สถานะภาพ (Married) มีนยั สาคัญทางสถิติด้วยระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 ขึ ้นไป ปั จจัย
ด้ านสุขภาพ (Health) , ปั จจัยด้ านสังคมเกี่ยวกับบุคคลใกล้ ชิด (Closed_person) และปั จจัยด้ านกฎหมาย (Law)
มีร ะดับนัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับความเชื่อ มั่นมากกว่าร้ อยละ 99 ขึ น้ ไป ณ Degree of freedom เท่า กับ 5
(ค่า chi-square เท่ากับ 89.095 ) แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระต่าง ๆ กับตัวแปรตาม
Table 2 parameter estimates and marginal effect from binary logit model
Model 1

Model 2

Variable

Coefficient

Std. error

Variable

Coefficient

Std. error

Marginal effect

Constant
Female
Married
Child
Edu
Rev
Exercise
Med_check
Nutritious
Extreme_flavor
Exp1
Nicotine
Health
Exp2
Family
Closed_person
Disgusted
Use
Law

-3.7972***
0.0903
0.8584
0.2388
-0.0408
0
-0.4082
-0.5697**
0.5842**
0.1524
0.0001
-0.0053
0.4139***
0.024
0.0165
0.5468
0.1213
0.2016
0.2725

1.1696
0.4172
0.6075
0.6007
0.0625
0
0.2803
0.2846
0.2865
0.2573
0.0001
0.0557
0.1183
0.1258
0.0962
0.1172
0.1118
0.1167
0.1037

Constant

-4***

0.6049

-

Married

0.9174**

0.3966

0.1592

Health

0.4227***

0.1102

0.0869

Closed_person

0.5386***

0.1081

0.1107

Use
Law

0.1942*
0.2948***

0.1125
0.0976

0.0399
0.0606

McFadden R-square
Adjusted R-square

= 0.2048
= 0.1297

McFadden R-square
Adjusted R-square

Prediction success:
Correct prediction 72.8%
Incorrect prediction 27.2%
Note :

*** Significant level
** Significant level
* Significant level

Prediction success:
Correct prediction 73.3%
Incorrect prediction 26.7%
0.01
0.05
0.1
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การคานวณหาค่า Marginal effect หรื อผลกระทบส่วนเพิ่มนัน้ แสดงถึงแนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงใน
ความน่าจะเป็ นที่ผ้ สู ูบจะลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า บุคคลที่สมรส (Married) มีความน่าจะเป็ น
ในการลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 0.1592 เมื่อเปรี ยบเทียบกับบุคคลที่เป็ นโสด,
การให้ คะแนนความสาคัญกับบุคคลใกล้ ชิด (Closed_person) เปลี่ยนแปลง 1 คะแนน ทาให้ ความน่าจะเป็ นใน
การลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.1107 ในทิศทางเดียวกัน , การให้ คะแนน
ความสาคัญด้ านสุขภาพ (Health) เปลี่ ยนแปลง 1 คะแนน ทาให้ ความน่าจะเป็ นในการลดปริ มาณการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ าเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.0869 ในทิศทางเดียวกัน , การให้ คะแนนความสาคัญด้ านกฎหมาย
(Law) เปลี่ ยนแปลง 1 คะแนน ท าให้ ค วามน่า จะเป็ นในการลดปริ ม าณการสู บบุห รี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า
เปลี่ ยนแปลงเท่ากับ 0.0606 ในทิศทางเดียวกัน , การให้ คะแนนในการระบุความสาคัญด้ านพฤติกรรมการใช้
(Use) เปลี่ ยนแปลง 1 คะแนน ทาให้ ความน่า จะเป็ นในการลดปริ มาณการสู บ บุหรี่ ไ ฟฟ้าใน 1 ปี ข้ างหน้ า
เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.0399 ในทิศทางเดียวกัน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ปั จจัยที่ส่ งผลกระทบให้ ผ้ ู สูบบุหรี่ ไฟฟ้ามีความน่าจะเป็ นในการลดปริ มาณการสูบบุหรี่ ไฟฟ้าใน 1 ปี
ข้ างหน้ า ได้ แก่ ผู้สูบที่มีสภานะภาพสมรส มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบจากบุคคลใกล้ ชิด คานึงถึงผลกระทบเชิงลบ
ต่อ สุ ข ภาพจากการสู บบุหรี่ ไฟฟ้า ให้ ความส าคัญกับกฎหมายที่รุนแรงจากการครอบครองบุหรี่ ไฟฟ้า และ
ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับความยุง่ ยากในการซื ้อบุหรี่ ไฟฟ้า ดังนัน้ การศึกษานี ้จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) ควรมีการเพิ่มบทบาทหน้ าที่ดูแลในเรื่ อง
ของบุหรี่ ไฟฟ้าให้ ทวั่ ถึงมากยิ่งขึ ้น ดังนี ้
1.1) ร่ วมมือ กับกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และภาคเอกชนอื่นๆ ในการเผยแพร่ ความรู้
เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ไฟฟ้าผ่านทางสื่อออนไลน์ (Social Media) เช่น แอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยมุง่ เน้ นไปที่กลุ่มคนที่
มีสถานะภาพโสดให้ ลดและเลิกสูบบุหรี่ ไฟฟ้า
1.2) สร้ างภาพลักษณ์ ให้ แก่บุคคลที่ไม่สู บบุหรี่ ไฟฟ้ามี สุข ภาพที่ดี โดยการใช้ กลุ่ มบุคคลที่มีอิท ธิ พล
(Influencer) ต่อสังคมในการชักจูงให้ ผ้ สู ูบบุหรี่ ไฟฟ้าต้ องการลดและเลิกสูบ และสร้ างทัศนคติที่ดีให้ ผ้ สู ูบเลิกสูบ
บุหรี่ ไฟฟ้า ซึง่ ส่งผลให้ บคุ คลรอบข้ างเลิกสูบบุหรี่ ไฟฟ้า เป็ นไปตามแนวคิดการลอกเลียนแบบ
1.3) เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ไฟฟ้าที่ถกู ต้ องในประเทศไทยอย่างทัว่ ถึง และชี ้ให้ เห็นถึงโทษ
ภัยที่แท้ จริ งเกี่ยวผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของบุหรี่ ไฟฟ้าให้ แก่คนกลุ่มหนึง่ ที่มีความเข้ าใจว่าบุหรี่ ไฟฟ้ามีความ
ปลอดภัย
2) กรมศุลกากรควรเพิ่มความเข้ มงวดในการควบคุมและเพิ่มบทบาทการลงโทษทางกฎหมายให้ มคี วาม
รุ นแรงแก่ผ้ ูสู บบุหรี่ ไฟฟ้าและผู้ลักลอบการนาเข้ า อุปกรณ์ ชิ ้นส่ วนที่เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าทุกประเภทมากยิ่ งขึ น้
นอกจากนี ้ควรมีการจัดอบรมเจ้ าหน้ าที่อยูเ่ ป็ นประจาเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริ ตจากการอาศัยตาแหน่งหน้ าที่ในการ
อานวยความสะดวกให้ มีการลักลอบนาเข้ าอุปกรณ์ ชิ ้นส่วนที่เกี่ยวกับบุหรี่ ไฟฟ้าทุก ประเภท หากมีการฝ่ าฝื น
กรมศุลกากรควรมีบทลงโทษที่รุนแรงแก่เจ้ าหน้ าที่นนๆ
ั้

471

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

3) มูล นิธิ อิ นเทอร์ เน็ตร่ ว มพัฒ นาไทย (ไทยฮอตไลน์) และกระทรวงดิ จิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสัง คม
ควรเพิ่มความเข้ มข้ นในการตรวจสอบข้ อมูลสาหรับเว็ปไซต์หรื อสื่อออนไลน์ตา่ งๆ ที่มีการซื ้อขายบุหรี่ ไฟฟ้า หากมี
การตรวจพบให้ มีการดาเนินคดีตามกฎหมายและทาการกีดกันช่องทางการซื ้อขายบุหรี่ ไฟฟ้านันๆ
้
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การตัดสินใจเลือกเรียนพิเศษของนิสติ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
The Decision of Taking extra tutorial class of economics students at Kasetsart University
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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปั จจัยและขนาดของความสาคัญของปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนพิเศษของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
นาไปเป็ นแนวทางในการลดปั ญหาการออกไปเรี ยนพิเศษนิสิต อีกทังยั
้ งสามารถทาให้ นิสิต เข้ าใจในเนื ้อหาและ
นาไปต่อยอดใช้ ประโยชน์ได้ ในอนาคตไม่เพียงแต่แค่นาไปสอบ โดยเก็บแบบสอบถามจากนิสิตชันปี
้ ที่ 1 ถึง 3
จานวน 400 ตัวอย่าง โดยทาการทดสอบสมมติฐานด้ วย T-test เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างนิสิตที่
เรี ยนพิเศษและนิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษและสร้ างแบบจาลองการถดถอยแบบโลจิสติกส์ เพื่อหาค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม
ผลการศึกษาพบว่ามี 5 ปั จจัยคือ รายได้ ครอบครัว สัดส่วนการขาดเรี ยนต่อเทอม ความต้ องการแบบฝึ กหัด ความ
ต้ องการเพิ่มผลการเรี ยน และเวลาที่ใช้ ในห้ องเรี ยนมากเกินไป มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกเรี ยน
พิเศษในทิศทางเดียวกันที่สามารถอธิ บายแบบจาลองการตัดสินใจไปเรี ยนพิเศษของนิสิตได้ ตามลาดับ
ABSTRACT
The objective of this study is to analyze factors and magnitude influencing students’
preference for decision making to take extra tutorial classes and to make an approach to reduce
student's taking extra tutorial classes, furthermore is to make students understand the content and to
build on in the future not just for test. The survey investigated 400 samples from student (1-3) from the
faculty of Economics. After that the data was analyzed by T-test statistic to find the difference
between mean of students who took the extra classes and student who did not. The binary logistic
regression was applied to analyze the data and marginal effects were computed. The result indicates
that there are five variables explaining the preference in the model, which are family income,
proportion of student skipping their class, demand of exercise material, demand to improve their GPA
and too much time of study in one class. These variables have impacted to students' decision of
taking an extra tutorial class in the same direction.
Keywords : extra tutorial class, binary logistics
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1
1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ 10900
Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok 10900
474

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คานา
ในปั จจุบันการเรี ยนพิเศษเข้ ามามี บทบาทอย่างมากในสังคมไทยและสามารถสะท้ อ นค่า นิยมของ
นักเรี ยนในการให้ ค วามส าคัญ กับการเรี ยนพิเ ศษเพิ่ ม ขึ น้ ยิ่ ง ไปกว่า นัน้ การเรี ยนพิ เศษเข้ า มามี บ ทบาทใน
ระดับอุดมศึกษาในปั จจุบนั (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2559) โดย
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นหนึง่ ในคณะที่มีนิสิตไปเรี ยนพิเศษเป็ นจานวนมาก โดยคณะ
เศรษฐศาสตร์ ระดับปริ ญญาตรี มีนิสิตที่ไปเรี ยนพิเศษ คิดเป็ นร้ อยละ 40 โดยประมาณของนิสิตทังหมด
้
ซึง่ ถือ
เป็ นสัดส่วนที่สูงมาก (สานักทะเบียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2560)
การไปเรี ยนพิเศษของนิสิตส่งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนในห้ องเรี ยน เช่น ทาให้ นิสิตให้ ความสนใจใน
ห้ องเรี ยนน้ อยลง(จิตติกานต์, 2556) นิสิตมองว่าการเรี ยนในห้ องเรี ยนเป็ นสิ่ งไม่สาคัญ เนื่องจากการเรี ยนพิเศษ
เพียงอย่างเดียวสามารถทาให้ สอบผ่านได้ อีกทังยั
้ งสามารถนาเวลาเข้ าห้ องเรี ยนไปทาสิ่งอื่นที่ทาให้ เกิดความพึง
พอใจมากกว่า(ไพฑูรย์, 2545) ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกไปเรี ยนพิเศษ คือ รายได้ ครอบครัวส่งผลให้ ให้
มีการเลื อกโรงเรี ยนกวดวิชาที่ต่างกันและโอกาสของการเข้ าถึงการเรี ยนพิเศษไม่เท่ากัน(อาแซ, 2557; ไพฑูรย์,
2545) และส่งผลต่อช่วงเวลาการเรี ยนพิเศษ(เพชญ์ , 2557)
นอกจากรายได้ ของครอบครัวแล้ ว ปั จจัยส่วนตัวของผู้เรี ยนเอง คือ การขาดเรี ยนและเกรดเฉลี่ยสะสม
เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนพิเศษมากที่สุด (จิตติกานต์, 2556; กมลพร, 2554) นอกจากปั จจัยที่
กล่าวมาข้ างต้ น ยังมีปัจจัยที่คาดว่าอาจมีผลต่อการติดสินใจไปเรี ยนพิเศษ เช่น ความต้ องการแบบฝึ กหัด สัดส่วน
คะแนนสอบต่อคะแนนทังหมดและเวลาที
้
่ใช้ ในการเรี ยนในห้ องเรี ยน การทราบถึงปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการไป
เรี ยนพิเศษของนิสิตทาให้ สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการปรับลดจานวนการไปเรี ยนพิเศษของนิสิต
ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเรี ยนพิเศษของนิสิต
ระดับปริ ญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการศึกษา
งานวิจยั นี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการเก็บแบบสอบถามจากนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2
และชันปี
้ ที่ 3 จากประชากรทังหมด
้
2,673 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตามสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งเป็ น
การสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่า จะเป็ น ประกอบด้ วยนิสิตที่เ รี ยนพิเศษและไม่เรี ยนพิเศษ ซึ่งมี ข้อ ดีคือ
สะดวกในการเก็บข้ อมูลและมีคา่ ใช้ จ่ายในการเก็บข้ อมูลที่ต่า แต่มีข้อเสียคือประชากรในแต่ละกลุ่มไม่ได้ ถูกสุ่ม
เก็บข้ อมูลเท่ากันทาให้ เกิดความคลาดเคลื่ อนของการสุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งกาหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ ของค่า พารามิเตอร์ จากการสุ่ มตัวอย่างที่ร้อ ยละ 5
(Taro Yamane,1967)โดยใช้ ชว่ งในการเก็บแบบสอบถามภายในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2560
การศึกษาเพื่อ ตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจยั โดยใช้ เครื่ องมื อทางสถิติ T – test Statistic ได้ ทดสอบหาความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยของกลุ่มนิสิตที่เรี ยนพิเศษและไม่เรี ยนพิเศษ ทัง้ 3 ด้ านระหว่าง
นิสิ ตที่เรี ยนพิเศษและไม่เรี ยนพิเศษแตกต่างกัน คื อ 1)ด้ านข้ อ มูล ส่ว นบุคคลมี ตวั แปรอิส ระ คือ ระดับรายได้
ครอบครัวต่อเดือนของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ 2)ด้ านพฤติกรรมการเข้ าห้ องเรี ยน มีตวั แปร
อิสระ คือ จานวนชัว่ โมงทบทวนบทเรี ยนของนิสิตที่เรี ยนพิเศษน้ อยกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ สัดส่วนการขาดเรี ยน

475

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ต่อ สัปดาห์ข องนิสิ ตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิ ตที่ไม่เรี ยนพิเศษและจานวนวิชาลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ปั จจุบนั ของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ตามทฤษฎี ฟังก์ชนั การผลิ ตที่เกี่ยวกับการศึกษาของ
Arulampalum Naylor and Smith(2009) และจิตติการณ์ (2556) 3)ด้ านระดับความสาคัญของความต้ องการ
แบบฝึ กหัดของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ความต้ องการแนวข้ อสอบของนิสิตที่เรี ยนพิเศษ
มากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ความต้ องการเพิ่มผลการเรี ยนของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ
การเรี ยนพิเศษตามเพื่อนของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษและราคาคอร์ สเรี ยนของนิสิตที่เรี ยน
พิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ตามทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด 4C’s ของRobert F. Lauterborn(1990)
นอกจากนี ้เวลาที่ใช้ ในการเรี ยนในห้ อ งที่มากเกิ นไปของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิ สิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ความ
เหมาะสมของการจัดเวลาเรี ยนของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ จานวนนิสิตในห้ องเรี ยนที่มาก
เกินไปของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ การมีส่วนร่วมในห้ องเรี ยนกับอาจารย์ของนิสิตของนิสิต
ที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ สัดส่วนคะแนนสอบต่อคะแนนทังหมดของนิ
้
สิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่า
นิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ อาจารย์ไม่เช็คชื่อของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ความไม่พึงพอใจใน
วิธีการสอนของอาจารย์ของนิสิตที่เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ ความยากของข้ อสอบในวิชาที่เปิ ด
สอนของนิสิตทีเ่ รี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ และความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนภายในห้ องเรี ยนของนิสิตที่
เรี ยนพิเศษมากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษ เป็ นปั จจัยที่วดั เป็ นระดับคะแนนความสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจ
ไปเรี ยนพิเศษโดยมี ระดับคะแนน 1 ถึง 5 ซึ่งมี ระดับความสาคัญ น้ อยที่สุ ดน้ อ ยปานกลางมากและมากที่ สุ ด
ตามลาดับ
หลังจากทาการทดสอบสมมติฐานด้ วย T-test แล้ วจึงได้ นาปั จจัยที่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ยใน 3
ด้ าน ระหว่างนิสิตที่เรี ยนพิเศษและไม่เรียนพิเศษ มาเป็ นตัวแปรในแบบจาลอง Binary Logistic Regression โดย
ให้ แบบจาลอง Y เป็ นข้ อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อหาค่าความน่าจะเป็ นที่สิ่งใดสิ่งหนึง่ จะเกิดขึ ้น ซึ่งในกรณี นี ้ คือ การ
ตัดสิ นใจเลือกเรี ยนพิเศษ โดยแทนค่า Y=1 คือ การตัดสิ นใจเลือกเรี ยนพิเศษ และ Y=0 คือการติดสินใจไม่เลือก
เรี ยนพิเศษ โดยมีรูปทัว่ ไปของแบบจาลอง (คมสัน, 2552) ดังนี ้

𝑛𝑙

𝑃
1−𝑃

= 𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + 𝛽 𝑋3 + 𝛽4 𝑋4 + ⋯ + 𝛽𝑙 𝑋𝑙
3

โดยสมการข้ างต้ นเป็ น Linear parameters ทางด้ านซ้ ายของสมการแสดงถึง log ของ Odd ratio แสดง
ถึง อัตราส่วนความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ที่นิสิตตัดสิ นใจไปเรี ยนพิเศษส่วนความน่าจะเป็ นของเหตุการณ์ ที่
นิสิตไม่ตดั สินใจไปเรี ยนพิเศษ และทางด้ านขวาแสดงถึงปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเรี ยนพิเศษของนิสิตมีค่า
ระหว่าง - ∞ ถึง +∞ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ช่วงของค่า 𝑋 และ 𝑃 คือ โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ 𝛽0 คือ
ค่าคงที่ 𝛽𝑖 คือ ค่าสัมประสิ ท ธิ์ (Coefficient) ของตัวแปรสุ่ ม และ 𝑋𝑖 คือ ค่าตัวแปรสุ่มหรื อตัวแปรอิส ระของ
สมการ โดยสมการพยากรณ์ ที่ได้ อธิ บายความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ โดยมีการประมาณค่าด้ วยวิธี
ของ Maximum likelihood การวิเคราะห์ถึง ผลกระทบส่ วนเพิ่ม (Marginal effect) ซึ่งค่าอนุพันธ์ บางส่ วนของ
ปั จจัยที่กาลังทาการพิจารณาจะสะท้ อนถึงความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเรี ยนพิเศษที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลง โดยมีวิธี
แปลงค่าสัมประสิทธิ์ ของสมการให้ อยูใ่ นรู ปของผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ดังนี ้
𝜕[ln(𝑃)−ln(1−𝑃)]
𝜕𝑋𝑖

 =  𝛽𝑙 หรือเท่ากับ
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จากแบบจาลองข้ างต้ นผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาแบบจาลองมาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ถงึ ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกเรี ยนพิเศษของนิสิต โดยแบบจาลองที่ได้ คือ
𝑛𝑙

𝑃
= 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑙𝑐 + 𝛽2 𝑅𝑒𝑎𝑑 + 𝛽3 𝐴𝑏𝑠 + 𝛽4 𝑆𝑢𝑏 + 𝛽5 𝑋1 +. . . +𝛽18 𝑋14
1−𝑃

โดยที่ 𝑃 คือ ความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจเลือกเรี ยนพิเศษของนิสิต และ β0 ถึง β18 คือ
ค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระต่างๆ ที่ได้ จากการประมาณค่าและตัวแปรอิสระ ดังนี ้
𝐼𝑙𝑐 คือ รายได้ ครอบครัวต่อเดือนของนิสิต (หน่วย : บาท )
𝑅𝑒𝑎𝑑คือ ชัว่ โมงการทบทวนบทเรี ยนของนิสิต (หน่วย : ชัว่ โมง)
𝐴𝑏𝑠 คือ ร้ อยละของการขาดเรี ยนของนิสิต (หน่วย : ร้ อยละ)
𝑆𝑢𝑏 คือ จานวนวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปั จจุบนั (หน่วย : วิชา)
𝑋1 คือ ความต้ องการแบบฝึ กหัด (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋2 คือ ความต้ องการแนวข้ อสอบ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋3 คือ ความต้ องการเรี ยนพิเศษเพื่อเพิ่มผลการเรี ยน (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋4 คือ ความต้ องการเรี ยนตามเพื่อน (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋5 คือ ราคาคอร์ สเรี ยนพิเศษ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋6 คือ เวลาที่ใช้ ในการเรี ยนในห้ องที่มากเกินไป (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋7 คือ ความเหมาะสมของการจัดเวลาเรี ยน (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋8 คือ จานวนนิสิตในห้ องเรี ยนที่มากเกินไป (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋9 คือ การมีส่วนร่วมในห้ องเรี ยนกับอาจารย์ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋10 คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋11 คือ อาจารย์ไม่เช็คชื่อ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋12 คือ ความไม่พงึ พอใจในวิธีการสอนของอาจารย์ (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋13 คือ ความยากของเนื ้อหาในวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิ ดสอน (หน่วย : ระดับคะแนน)
𝑋14 คือ ความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนภายในห้ องเรี ยน (หน่วย : ระดับคะแนน)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความแตกต่า งของค่าเฉลี่ ยระหว่างนิสิ ตที่เรี ยนพิเศษและไม่เรี ยนพิเศษของ รายได้
ครอบครัว พฤติกรรมการเรี ยน ระดับคะแนนความสาคัญ จากการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานด้ วยความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย (t-test statistic) พบว่า มีตวั แปรอิสระ 13 ตัวจากทังหมด
้
18 ตัว ที่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ได้ แก่ รายได้ ครอบครัว ต่อเดื อน สัดส่ วนการขาดเรี ยนต่อ เทอม ความต้ อ งการแบบฝึ กหัด ความต้ อ งการแนว
ข้ อสอบ ความต้ องการเพิ่มผลการเรี ยน การไปเรี ยนพิเศษตามเพื่อน เวลาที่ใช้ ในการเรี ยนในห้ องที่มากเกินไป
ความเหมาะสมของการจัดเวลาเรี ยน อาจารย์ไม่เช็คชื่อ และความยากของข้ อสอบในวิชาที่เปิ ดสอน โดยตัวแปร
ข้ างต้ นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 และในส่ วนของจานวนชัว่ โมงทบทวนบทเรี ยน อี กทัง้ ราคาคอร์ ส เรี ยน มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และจานวนนิสิตในห้ องเรี ยนที่มากเกินไป มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.10 (Table 1)
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Table1 : The result of testing the mean difference of family income, study behaviors and
rating level of marketing mix between the students who took tutorial class and students who
did not
Variables

Student who took extra tutorial
class

Student who did not take extra
tutorial class

tcal

Mean

Std.deviation

Mean

Std.deviation

68,655.1724

118,544.2478

56,815.5575

119,194.2217

-5.5291***

4.0177

4.4858

5.0006

4.2523

2.222**

14.2241

15.9508

19.8894

19.9996

-3.1512***

6.2183

1.0690

6.0929

0.7395

1.3235

Demand of class
lesson (X1)
Demand of
examination
guidelines (X2)
Demand to improved
their GPA (X3)
Taking extra tutorial
class by your
friend (X4)
Extra tutoring cost
(X5)
Too much time
spending in one
class (X6)

3.5862

1.0486

4.031

0.7966

-4.6556***

3.8793

1.1339

4.3362

0.7437

-4.6073***

3.9597

1.1598

4.5221

0.5977

-5.8276***

2.4540

1.1099

2.7920

1.1179

-3.01***

3.0632

0.9626

3.2522

0.834

-2.0614**

2.9885

0.9556

3.2743

0.8869

-3.0594***

class schedule (X7)

3.0747

0.9374

3.3628

0.9938

-2.9684***

Too many student in
one class (X8)

3.0459

1.0246

3.2301

0.9141

-1.8663*

Participation
between teacher
and students (X9)
The proportion of
test scores to the rest
(X10)

3.1034

0.9560

3.1238

0.8907

-0.2183

3.5229

0.9895

3.6725

0.8104

-1.6191

Family Income (Inc)
Study behaviors
The number of hours
reviewing the
lesson. (Read)
Proportion of student
skipping their
class (Abs)
The number of
subjects enrolled
(Sub)
Rating level
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The teacher didn’t
check their student
attendance (X11)

2.8965

1.1483

3.296

1.1336

-3.4722***

Not satisfied with
the teaching
methods of
professors (X12)

3.3620

1.097

3.3584

0.9977

0.0344

3.7758

0.9684

4.1195

0.8267

-3.7458***

3.7184

0.9830

3.7168

0.8534

0.0168

The difficulty of the
exams (X13)
Understanding of
content learned
in the
classroom (X14)

Note :

*** significance level of 0.01
** significance level of 0.05
* significance level of 0.1

ผลการประมาณค่า สั มประสิ ท ธิ์ ในแบบจาลอง Binary Logistic เลื อ กใช้ Model 2 เนื่ อ งจากได้ ค่ า
Adjusted R Square เท่ากับ 0.1561 ซึ่งสูง ว่า Model 1 ที่เท่ากับ 0.1361 รวมไปถึงค่า Akaike, Scwarzc และ
Hannan-Quinn ที่ Model 2 มี น้ อยกว่ า Model 1 จาก Model 2 พบว่ า มี ตั ว แปรอิ ส ระที่ ส ามารถอธิ บ าย
แบบจาลองได้ 5 ตัว คือ รายได้ ครอบครัว (Inc) สัดส่วนการขาดเรี ยนต่อเทอม (Abs) ความต้ องการเพิ่มผลการ
เรี ยน (X3) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ความต้ องการแบบฝึ กหัด (X1) มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 และเวลาที่ใช้
ในการเรี ยนในห้ องเรี ยนที่มากเกินไป (X6) ที่มีนยั สาคัญทางสถิติท่ี 0.1
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบส่วนเพิ่มพบว่า ระดับคะแนนความสาคัญของความต้ องการเพิ่มผลการเรี ยน
ความต้ องการแบบฝึ กหัด และเวลาที่ใช้ ในการเรี ยนในห้ องที่มากเกินไปเพิ่มขึ ้น 1คะแนนจะทาให้ ความน่าจะเป็ น
ที่จะตัดสินใจไปเรี ยนพิเศษเพิ่มขึ ้น เท่ากับ 0.1704, 0.0781 และ0.0516 ตามลาดับหากสัดส่วนการขาดเรี ยนต่อ
เทอมเปลี่ ยนแปลงไปร้ อยละ 1 จะทาให้ ความน่าจะเป็ นที่จะตัดสิ นใจไปเรี ยนพิเศษเปลี่ ยนแปลงไป 0.0049ใน
ทิศทางเดียวกันและหากรายได้ ของครอบครัวเปลี่ ยนแปลงไป 1,000 บาททาให้ ความน่าจะเป็ นที่จะตัดสิ นใจไป
เรี ยนพิเศษเปลี่ยนแปลงไป 0.0029 ในทิศทางเดียวกัน (Table 2)

Table 2 : The estimated coefficients of the variables in the Binary Logistic model and
Estimation of Probability of Variables.
Model 1
Variables
Constant
Inc (Unit :
thousands
baht)***

Coefficient

Model 2
Std. error

−6.6309

1.07265

0.0000

0.0000

Variables

Coefficient

Std. error

Constant
Inc (Unit :
thousands
baht)***

−6.0652

0.9016

0.0000

0.0000
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Read
Abs***
X1**

−0.0310
0.0186
0.3492

0.0266
0.0068
0.1662

X2
X3***
X4
X5
X6

−0.0736
0.7253
0.1155
0.1243
0.0579

0.1806
0.1735
0.1210
0.1577
0.1637

X7
X8
X11
X13

0.0463
0.0486
0.0671
0.0433

0.1516
0.1465
0.1196
0.1485

McFadden R-square
Adjusted R-Square
Likelihood Ratio Test

Akaike criterion
Scwarz Criterion
Hannan-Quinn

Note :

0.1873
0.1361
Chi-square(13)
= 102.567
[0.0000]
473.1713
529.0518
495.3007

Abs***
X1**

0.0203
0.3244

0.0067
0.1366

0.0049
0.0781

X3***

0.7080

0.1557

0.1704

X6*

0.2143

0.1300

0.0516

McFadden R-square
Adjusted R-Square
Likelihood ratio test

0.1779
0.1560
Chi-square(5) = 97.4177 [0.0000]

Akaike criterion
Scwarz Criterion
Hannan-Quinn

462.3209
486.2697
471.8049

***significance level of 0.01
** significance level of 0.05
* significance level of 0.1

สรุปและข้ อเสนอแนะ
รายได้ ครอบครัวต่อเดือนการขาดเรี ยนต่อเทอมมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเรี ยนพิเศษใน
ส่วนปั จจัยความต้ องการเรี ยนพิเศษเพื่อเพิ่มผลการเรี ยนความต้ องการแบบฝึ กหัดและเวลาที่ใช้ เรี ยนในห้ องที่มาก
เกินไปโดยเป็ นปั จจัยในด้ านระดับคะแนนความสาคัญที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสิ นใจเลือกเรี ยนพิเศษ
ในทิศทางเดียวกันซึง่ จากผลการศึกษาทาให้ เกิดข้ อเสนอแนะดังนี ้
ข้ อเสนอแนะต่อตัวนิสิตหลังจากนิสิตเรี ยนในห้ องเรี ยนนิสิตควรใช้ เวลาว่างในการทบทวนบทเรี ยนอย่างน้ อย 1
ชัว่ โมงต่อวันหรื ออาจมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทบทวนเนื ้อหาเพื่อเพิ่มความเข้ าใจในเนื ้อหาที่อาจารย์สอนมากยิ่งขึน้
โดยไม่จาเป็ นต้ องไปเรี ยนพิเศษเนื่องจากผลการทดสอบค่าเฉลี่ ยของชัว่ โมงทบทวนบทเรี ยนและค่าเฉลี่ ยของ
ระดับคะแนนความสาคัญในด้ า นเรี ยนพิเศษตามเพื่อ นระหว่า งนิสิ ตที่เรี ยนพิเศษและไม่เรี ยนพิเศษมี ความ
แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะต่ออาจารย์ผ้ ูสอน 1)อาจารย์ที่สอนในวิชาต่างๆไม่ควรละเลยการเช็คชื่อและการให้ คะแนนสาหรับ
การเข้ าชันเรี
้ ยนเนื่องจากนิสิตที่ไปเรี ยนพิเศษจะมีสัดส่วนการขาดเรี ยนที่มากกว่านิสิตที่ไม่เรี ยนพิเศษและการ
ขาดเรี ยนต่อเทอมมีผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเรี ยนพิเศษโดยพบว่าสาเหตุที่สาคัญของการขาดเรี ยน
คือการละเลยการเช็คชื่อในชันเรี
้ ยนดังนันการเช็
้
คชื่อจะมีส่วนที่ชว่ ยจูงใจให้ นิสิตเข้ าเรี ยนมากขึ ้นและ
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2) อาจารย์ ที่ส อนในวิชาต่า งๆควรมีแ บบฝึ กหัดให้ แก่นิสิ ตเพื่อ ให้ นิสิตได้ ทดลองทาและมีการเฉลยวิธีการท า
หลังจากให้ นิสิตได้ ทดลองทาแบบฝึ กหัดเพื่อ เตรี ยมความพร้ อ มเพิ่มความมัน่ ใจของการสอบต่อนิสิตและยัง
สามารถช่วยลดการไปเรี ยนพิเศษของนิ สิตได้ เนื่อ งจากสถาบันสอนพิเศษมีการแจกแบบฝึ กหัดทาให้ นิสิ ตที่
ต้ องการแบบฝึ กหัดหันไปเรี ยนพิเศษเนื่องจากระดับคะแนนความต้ องการแบบฝึ กหัดส่งผลต่อความน่าจะเป็ นใน
การตัดสินใจไปเรี ยนพิเศษในทิศทางเดียวกัน
ข้ อเสนอแนะต่อทางคณะเศรษฐศาสตร์ 1) เนื่องจากระยะเวลาในการเรี ยนการสอนของภาคพิเศษใช้ ระยะเวลา 3
ชัว่ โมงต่อ 1 คาบเรี ยนทางคณะจึงควรแบ่งคาบเรี ยนสาหรับหมูเ่ รี ยนในกรณีที่เป็ นภาคพิเศษออกเป็ น 2 คาบเรี ยน
โดยใช้ เวลาคาบเรี ยนละ 1 ชัว่ โมงครึ่ งเช่นเดียวกับภาคปกติโดยมีการปรับผังการเรี ยนการสอนให้ เร็ วขึ ้นจากเดิม
16.00-19.00 เป็ นระหว่าง 13.00-19.00 เนื่องจากเวลาที่ใช้ เรี ยนในห้ องที่มากเกินไปส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
เรี ยนหรื อทาให้ นิสิตไม่สามารถตังใจเรี
้ ยนได้ ตลอดคาบเรี ยนทาให้ ได้ รับเนื ้อหาที่ไม่ครบถ้ วน
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรเพิ่มตัวแปรอิสระที่เป็ นภาควิชาเข้ ามาเกี่ยวข้ องคือภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตรภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตรภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์เพื่อสามารถ
นาข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมเนื่องจากในบางภาควิชาไม่มีวิชาที่มีนิสิตไปเรี ยนพิเศษกันมากเช่น
วิชาเศรษฐศาสตร์ มหภาค 2 ที่ภาควิชาธุรกิจการเกษตรไม่มีการเรี ยนการสอนในวิชาดังกล่าว
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ทักษะในการทางานของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน
Working Skill of Employee with Different Generations
ภัทรศยา ธัญญเจริ ญ1* และปรียานุช อภิบณ
ุ โยภาส2
Phattarasaya Thanyajaroen1* and Preeyanuch Apibunyopas2

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั สังคมไทยมีความเปลีย่ นแปลงและความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว ทาให้ การเตรียมความพร้ อมทางด้ านทักษะใน
การทางานของบุคลากรมี ความสาคัญมากยิ่ งขึน้ ประเทศไทยจึงจ าเป็ นต้ องพัฒนาบุคลากรและแรงงานให้ มี มาตรฐาน
ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เทียบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติได้ การศึกษางานวิจยั ครั ้งนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)
เพื่อศึกษาทักษะในการทางานของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการทางานแต่ละด้ านของบุคลากร
แต่ละเจนเนอเรชัน่ วิธีการดาเนินงานวิจัย 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะในการทางานของบุคลากรในศตวรรษที่ 21
เพื่อใช้ เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั 2) วิเคราะห์จาแนกบุคลากรในการทางานออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ เบบี ้บูมเมอร์ เจนเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นวาย 3) ใช้ รูปแบบการวิจัยเชิงสารวจและใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด กลุม่ ตัวอย่าง คือ บุคลากรที่
ทางานอยู่ใน บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ดอนเมือง จานวน 265 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล การแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (x̄) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ วิเคราะห์ ความแตกต่างโดยใช้ วิธี F-test และวิเคราะห์ LSD เมื่อพบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่ม จากผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบทักษะในการทางานของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชั่น มีทักษะในการ
ทางาน 3 ทักษะที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในแต่ละเจนเนอเรชั่น ได้ แก่ ทักษะในการทางานด้ านการ
ร่วมงานกับผู้อื่น ทักษะในการทางานด้ านการปรับตัว และทักษะในการทางานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ นั่นอาจกล่าวได้ ว่า
บุคลากรที่มีช่วงอายุเป็ นเบบี ้บูมเมอร์ นั ้นจะมีความแตกต่างกับเจนเนอเรชั่นวายอย่างเห็นได้ ชัด ส่วนบุคลากรที่มีช่วงอายุเป็ น
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์จะสามารถปรับตัวตามเจนเนอเรชัน่ ต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี จึงมองเห็นความแตกต่างได้ ไม่ชดั เจน

ABSTRACT

Rapid changing and progress are roaming through Thai communities presently, making employees’ skills
development become more essential than ever. In consequence, Thailand needs to develop its employees and worker up
to the world standards. In other word, their abilities as well as skills are supposed to be comparative to ASEAN and other
nations. This study aims to 1) study the skills used by employees from varied generations in working 2) compare each skills
of employees from varied generation in aspects. The research methodology consists of 1) study the concepts and theories
concerning the skills needed in 21st century working industry 2) categorize employees into 3 groups, viz. Baby Boomers,
Generation X and Generation Y 3) utilize survey method and close end questionnaire. The sampling in this study is 265
employees who work in the head office of Airport of Thailand PLC. (AOT). The statistics used are Frequency Distribution,
Percentage, Median (x̄) and Standard Deviation (S.D.). And the results are analyzed accordingly to prescribed criteria, and
the differences are analyzed with F-test and LSD. The results of this study reveal that the 3 generations possess 3 skills which
differ from one another significantly (rated 0.05), viz. Cooperative Working skill, Self-Adaptation skill and Administration skill. In
summarize, the employees in Baby Boomers group are notably different from ones in Generation Y group while those who
are in Generation X group stand in the middle since they are able to adapt themselves to other 2 generations (show extremely
small differences from the other 2 groups).
Key Words: Working skill, Generation, Baby boomer, Airport of Thailand
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บทนา
การก้ าวเข้ าสู่ยคุ ศตวรรษที่ 21 หรื อ ค.ศ. 2020 ทาให้ การเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านทักษะในการทางาน
ยิ่งมีความสาคัญมากยิ่งขึน้ ประเทศไทย จาเป็ นต้ องพัฒนาบุคลากรและแรงงานให้ มีมาตรฐาน ความสามารถ
และทักษะต่าง ๆ เที ยบเคียงกับอาเซียนและนานาชาติได้ (สานักงาน เลขาธิ การสภาพการศึกษา, 2554 : 5)
เพื่ อ ให้ ทัน กับความเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 คนที่ มีค วามรู้ และทัก ษะในการรั บ มื อ กับการ
เปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวเองให้ เข้ า กับสถานการณ์ ใหม่ ๆ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึง
ความสาคัญของการพัฒนาทักษะที่จะทาให้ การทางานประสบความสาเร็ จ ซึ่งเปรี ยบเสมือนจุดเริ่ มต้ น ของการ
พัฒนาองค์กรที่เ ป็ นกลไกพื ้นฐานที่สาคัญในการพัฒนาคนให้ มีความรู้ มีความคิด มีทกั ษะรอบด้ าน มีความ
ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ เพื่ อนาพาองค์กรสู่ความสาเร็ จตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ เครื่ อ งมือที่ใช้ วดั ทักษะที่
จาเป็ นเพื่อความสาเร็ จสาหรับการทางานในอนาคตศตวรรษที่ 21 พนักงานจะต้ องมีทงั ้ 7 ประการ ดังนี ้ 1.) การ
คิดแบบมีเหตุผล 2.) การร่วมงานกับผู้อื่น 3.) การปรับตัว 4.) การเป็ นผู้ประกอบการ 5.) การสื่ อสาร ทังเป็
้ นลาย
ลักษณ์ อ ักษรและไม่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร 6.) การวิเคราะห์ ข้อมูล 7.) ความคิดสร้ างสรรค์ (Wagner, 2010)
องค์กรจึงไม่ควรละเลยในเรื่ องการพัฒนาทักษะให้ กบั บุคลากรในองค์กรซึง่ บุคลากรนันเป็
้ นส่วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนธุ รกิจให้ กบั องค์กรนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็ จได้ ในอนาคต นอกจากนี ้แล้ ว ในโลกปั จจุบนั เกือบทุก
ธุรกิจที่สามารถมองเห็นได้ อย่างเด่นชัดในเรื่ องของความหลากหลายของแรงงานในปั จจุบนั ด้ านหนึง่ ของความ
หลากหลายนี ้คือ ความแตกต่างของช่วงอายุที่แสดงให้ เห็นในแรงงานปั จจุบนั โดยได้ แบ่งตามช่วงอายุระบุเป็ น
เบบี ้บูมเมอร์ (อายุ 46-65) เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ (อายุ 31-45) และเจนเนอเรชัน่ วาย (อายุ 20-30 ปี ) (Walt and
Jonck, 2016)
ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการบริ หารการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้ องจัดการทังในเรื
้ ่ องของ
ความแตกต่างทังในเรื
้ ่ องของเจนเนอเรชัน่ และทักษะในการทางานของบุคลากรที่ต้องการพัฒนาเพื่อนาไปสู่
วิธีการพัฒนาอย่างเหมาะสมซึง่ จะเอื ้อต่อการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ ให้ การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น
และมีประสิ ทธิ ภาพ ด้ วยเหตุผ ลที่กล่าวมาทังหมด
้
ผู้วิจยั จึง มีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่ องของทักษะในการ
ทางานของบุคลากรที่มีชว่ งอายุตา่ งกัน (Working skill of employee with different generations) กรณีศึกษา :
บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) เนื่องมาจากเป็ นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ในด้ านการท่องเที่ยว ถ้ า
การเตรี ยมความพร้ อมบุคลากรให้ มีความสามารถมากขึน้ ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวมีสภาพคล่องมากขึน้
และเพื่อนาไปสู่การหาแนวทางการพัฒนาและการจัดการที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความ
แตกต่างในช่วงอายุที่ตา่ งกันซึง่ จะทาให้ มีทกั ษะในการทางานที่พร้ อมรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตรวมถึงมี
ประสิทธิ ภาพการทางานที่ดีมากยิ่งขึ ้น

วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ บุคลากรกลุ่มเบบี ้บูมเมอร์ กุล่มเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย ที่กาลังทางานอยูใ่ น บริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ทาโดยใช้
สูตรคานวณความคาดเคลื่ อนมาตรฐาน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% จากบุคลากรทังหมดในบริ
้
ษัท 782 คน
(รายงานการประชุม AOT, 2559) จะเหลือจานวนบุคลากรเพียง 265 คนจากบุคลากรทังหมด
้
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Method) และใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด
(Closed-end Questionnaires) เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลสาหรับการวิจยั จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับ อายุ ประสบการณ์ ทางาน และตาแหน่งงานของบุคลากรใน
บริ ษัท แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเพื่อทราบถึงทักษะในการทางาน ของบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรชัน่ มี
จานวนทังหมด
้
21 ข้ อ ซึง่ แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่วนประเมินค่าของไลเคอร์ ท (Likert Scale) 6 ระดับ และ
นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลส่วนบุคคลเบบี ้บูมเมอ (X1) เจนเนอเนชัน่ เอ็กซ์ (X2) และเจนเนอเรชัน่ วาย (X3) นามาวิเคราะห์
โดยวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (%)
2. ทักษะในการทางานของบุคลากรในแต่ล ะช่วงอายุ นามาวิเ คราะห์โดยหาค่า เฉลี่ ย (xˉ ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
3. วิ เคราะห์ความแตกต่า งระหว่า งค่าเฉลี่ ยมากกว่า 2 ตัวแปร ทดสอบโดยใช้ วิธี F-test โดยใช้ เ พื่อ
เปรี ยบเทียบระหว่างเจนเนอเรชัน่ และทักษะในการทางานของพนักงาน
4. การวิเคราะห์ (Fisher’s Least Significant Difference, LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบผลต่างของแต่ละตัว
แปร เมื่อพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มเจนเนอเรชัน่

ผลการวิจยั
ผลการศึกษางานวิจยั มีดงั นี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล โดยวิธีแจกแจงความถี่และค่าร้ อยละ จาแนกตามอายุของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ ดงั ทีแ่ สดงใน Table 1
Table 1 Number and Percentage of respondents by Age Experience and Position
Age
Number
Percentage
Ages 20-30 years old
106
40.0
Ages 31-45 years old
98
37.0
Ages 46-65 years old
53
20.0
More Other
8
3.0
Total
265.00
100.00
Experience
Number
Percentage
Less than 2 years
41
15.5
2-5 Years
90
34.0
6-10 Years
63
23.8
More than 10 years
71
26.8
Total
265.00
100.00
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Table 1 Number and Percentage of respondents by Age Experience and Position (continue)
Position
Number
Percentage
Administrator
21
7.9
Supervisor
36
13.6
Staff
199
75.1
More Other
9
3.4
Total
265.00
100.00
จาก Table 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยูต่ งแต่
ั ้ 20-30 ปี (เจนเนอเรชัน่ วาย) คิดเป็ นร้ อยละ
40.0 รองลงมาอายุอยูต่ งแต่
ั ้ 31-45 ปี (เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์) คิดเป็ นร้ อยละ 37 ต่อมามีอายุตงแต่
ั ้ 46-65 ปี (เบบี ้บูม
เมอร์ ) คิดเป็ นร้ อยละ 20.0 และที่น้อยที่สุดอยู่ที่อายุมากกว่า 65 ปี และน้ อยกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ซึ่ง
ประชากรในงานวิจยั โดยขอบเขตงานวิจยั เป็ นบุคลากรในบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ที่จดั อยูใ่ น
กลุ่ม เบบี ้บูมเมอร์ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ และเจนเนอเรชัน่ วาย ในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตอบมี
ประสบการณ์ ทางานตัง้ แต่ 2-5 ปี จานวน 90 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.0 และที่น้อยที่สุดที่ตอบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์ทางานต่ากว่า 2 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 และในส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ที่ตอบตาแหน่งงานเป็ นพนักงานทัว่ ไป จานวน 199 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.1 และที่น้อยที่สุดที่ ตอบเป็ น
ตาแหน่งงานอื่น ๆ เช่น เลขานุการ ลูกจ้ าง แม่บ้าน พนักงานฝึ กงาน เป็ นต้ น จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9
2. การวิเคราะห์ทกั ษะในการทางานของบุคลากรในที่มีชว่ งอายุตา่ ง
Table 2 Working skills of employee analyze the aspects of work skills.
Working skills level
Working skills
S.D.
xˉ
1. Working skill of Critical Thinking
4.61
0.854
good
2. Working skill of Collaboration
4.53
0.696
good
3. Working skill of Communication
4.80
0.666
good
4. Working skill of Adaptability
4.77
0.688
good
5. Working skill of Creativity
4.60
0.792
good
6. Working skill of Analyzing Information
4.87
0.662
good
7. Working skill of Entrepreneurship
4.83
0.743
good
Total
4.77
0.761
good
จาก Table 2 แสดงค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะในการทางาน โดยใช้ เกณฑ์ การ
จัดลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า ทักษะในการทางานด้ านการวิเคราะห์ ข้อมูลอยูใ่ นระดับที่สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.87
และทักษะที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ทักษะในการทางานด้ านการร่วมงานกับผู้อื่น โดยมีคา่ เฉลี่ย 4.53 ซึ่งทัง้ 7
ทักษะ เมื่อแปลผลซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ที่มีระดับทักษะในการทางานมาก
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3. การเปรี ยบเทียบทักษะในการทางานแต่ละด้ านของบุคลากรต่างเจนเนอเรชัน่ การวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 ตัวแปร ทดสอบโดยใช้ วิธี F-test ตามข้ อมูลได้ ดงั ที่แสดงใน Table 3 ดังนี ้
Table 3 Mean comparison of working skills of employees with different ages
Age

xˉ

F-test

Sig.

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.622
4.554
4.603

1.254

0.288

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.380
4.534
4.786

3.816

0.005*

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.830
4.857
4.597

2.257

0.063

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.888
4.809
4.421

5.230

0.000*

Ages 20-30 years old (Gen y)

4.695

Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.619
4.333

2.280

0.061

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.887
4.886
4.849

0.167

0.955

Ages 20-30 years old (Gen y)
Ages 31-45 years old (Gen X)
Ages 46-65 years old (Gen B)

4.974
4.881
4.452

4.859

0.001*

Working skills
1. Working skill of Critical Thinking

2. Working skill of Collaboration

3. Working skill of Communication

4. Working skill of Adaptability

5. Working skill of Creativity

6. Working skill of Analytical
Information

7. Working skill of
Entrepreneurship
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จาก Table 3 การวิเคราะห์ความแตกต่าง การเปรี ยบเทียบทักษะในการทางานของบุคลากรแต่ละเจน
เนอเรชัน่ หรื อช่วงอายุ พบว่า ทักษะในการทางานของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเจนเนอเรชัน่ หรื อช่วง
อายุ ได้ แก่ ทักษะในการทางานด้ านการร่ วมงานกับผู้อื่น (0.005) ทักษะในการทางานด้ านการปรับตัว (0.000)
และ ทักษะในการทางานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ (0.001) ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
ส่วนทักษะในการทางานที่เหลือไม่แตกต่างกันในแต่ละเจนเนอเรชัน่
4. การวิเคราะห์ (Fisher’s Least Significant Difference, LSD) เมื่อพบความแตกต่างเจนเนอเรชัน่
Table 4 Differential analysis (Fisher’s Least Significant Difference, LSD)
Differential analysis
Working skills
Sig.
Age
Age
1. Working skill of Collaboration
Ages 20-30 years old 0.001
2. Working skill of Adaptive
Ages 20-30 years old 0.001
Ages 46-65 years old Ages 31-45 years old 0.001
3. Working skill of
Ages 20-30 years old 0.001
Entrepreneurial
Ages 31-45 years old 0.001
จากการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบผลต่า งของทักษะในการทางานใน Table 4 นี ้ พบว่า ทักษะในการ
ทางานที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะเจนเนอเรชั่น มี 3 ทักษะ โดยเมื่ อ ท าการวิ เ คราะห์ ( Fisher’s Least
Significant Difference, LSD) ของแต่ละเจนเนอเรชัน่ พบว่า บุคลากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 46-65 ปี (เบบี ้บูมเมอร์ ) จะมี
ความแตกต่างด้ านทักษะในการทางานทัง้ 3 ทักษะ กับบุคลากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 20-30 ปี (เจนเนอเรชัน่ วาย) แต่มี
เพียง ทักษะในการทางานด้ านการปรับตัวและทักษะในการทางานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการที่บุคลากรอายุ
ตังแต่
้ 46-65 ปี (เบบี ้บูมเมอร์ ) แตกต่างจากบุคลากรที่มีอายุตงแต่
ั ้ 31-45 ปี (เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์) ดังนันสรุ
้ ปได้ วา่
จากการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เบบี ้บูมเมอร์ มีความแตกต่างจากเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์
และเจนเนอเรชัน่ วาย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ทักษะในการทางานของบุคลากร การวิเคราะห์ในด้ านของทักษะในการทางานทัง้ 7
ประการ พบว่า ทักษะในการทางานด้ านการวิเคราะห์ ประมวลผล มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.87 และทักษะในการ
ทางานด้ านการร่วมงานกับผู้อื่นน้ อยที่สุด คือ 4.53 และเมื่อแปลความหมายตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ทงั ้ 7 ทักษะ
อยูใ่ นระดับทักษะในการทางานที่มาก นัน่ คือ บุคลากรในบริ ษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) มีทกั ษะใน
การทางาน เมื่อมองภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบในการทางานของบุคลากรแต่ละเจนเนอเรชัน่ โดยวิธี ทางสถิติ F-test
พบว่า มีทกั ษะในการทางาน 3 ทักษะที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในแต่ละเจนเนอเรชัน่
ได้ แก่ ทักษะในการทางานด้ านการร่วมงานกับผู้อื่น ทักษะในการทางานด้ านการปรับตัว และทักษะในการทางาน
ด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากนันอี
้ ก 4 ทักษะในการทางาน ไม่พบความแตกต่างในแต่ละเจนเนอ
เรชัน่ โดยงานวิจยั ของ ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์ และ พิทกั ษ์ ศิริวงศ์ (2559:117) ได้ กล่าวว่า ความแตกต่างอาจมา
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จากประสบการณ์ ชีวิตและสิ่ งแวดล้ อมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเจนเนอเรชัน่ จึงเป็ นสาเหตุให้ มีลักษณะ
ค่านิยม วิถีชีวิต พฤติกรรมของคนในแต่ละเจนเนอเรชัน่ แตกต่างกันไป
จากความแตกต่างที่เกิดขึ ้นของทักษะในการทางานทัง้ 3 ทักษะ พบว่าบุคลากรอายุตงแต่
ั ้ 46-65 ปี (เบ
บี ้บูมเมอร์ ) กับบุคลากรอายุตงแต่
ั ้ 20-30 ปี (เจนเนอเรชัน่ วาย) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ของทักษะในการทางานทัง้ 3 ทักษะ นอกจากนี ้ บุคลากรอายุตงแต่
ั ้ 46-65 ปี (เบบี ้บูมเมอร์ ) กับบุคลากรอายุ
ตังแต่
้ 31-45 ปี (เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ของทักษะในการทางาน
ด้ านการปรับตัว โดยงานวิจยั ของ อมรรัตน์ แสงสาย (2558: 34-35) กล่าวว่า เบบี ้บูมเมอร์ มักเคารพกฎเกณฑ์
วัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด มักไม่เปลี่ยนแปลงความคิดกับอะไรง่ายๆ หรื ออาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นพวกที่ชอบที่จะยึดติด
กับอะไรเดิม ๆ ไม่ชอบการปรับตัวและเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ มีงานวิจยั ของ Walt and Jonck (2016) กล่าวว่าเจนเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์ มีทศั นคติแบบเปิ ดกว้ าง ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวได้ ดี ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
Tolbize (2008), Zemke et al. (2000) กล่าวว่าพวกเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ ดี
และต่อมาคือ ทักษะในการทางานด้ านการเป็ นผู้ประกอบการ โดยมีงานวิจยั ของพรนิภา หาญมะโน (2558) กล่าว
ว่า คนกลุ่มเบบีบ้ ูมเมอร์ เป็ นกลุ่ มที่ทางานส่ ว นใหญ่ เ ป็ นข้ า ราชการอยู่ใ นระดับที่เหนือ กว่า C7 แต่หากเป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชนจะอยูใ่ นตาแหน่งก็จะเทียบเท่าผู้บริ หารระดับสูง ซึง่ แตกต่างจากเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ พวกเขา
มักจะเป็ นผู้ประกอบการมากกว่าเป็ นลูกน้ องทางานตามบริ ษัท ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ บุคลากรที่มีชว่ งอายุเป็ นเบ
บี ้บูมเมอร์ นนจะมี
ั้
ความแตกต่างกับเจนเนอเรชัน่ วายอย่างเห็นได้ ชดั ส่วนบุคลากรที่มีช่วงอายุเป็ นเจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์จะสามารถปรับตัวตามเจนเนอเรชัน่ ต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี จึงมองเห็นความแตกต่างได้ ไม่ชดั เจน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
สาหรับเจนเนอเรชัน่ วายควรมีการพัฒนาทักษะในการทางานด้ านการร่ วมงานกับผู้อื่นให้ เพิ่มมากขึน้
เนื่องมาจากผลงานวิจยั ทาให้ ทราบว่าเจนเนอเรชัน่ วายมีทกั ษะในการทางานด้ านการร่วมงานกับผู้อื่นน้ อย เมื่อ
เทียบกับเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเบบี ้บูมเมอร์
สาหรับเบบี ้บูมเมอร์ ควรมีการพัฒนาทักษะในการทางานด้ านการปรับตัวและทักษะในการทางานด้ าน
การเป็ นผู้ประกอบการ จากผลงานวิจยั พบว่าเบบี ้บูมเมอร์ มีทกั ษะในการทางานทัง้ 2 ทักษะนี ้น้ อย เมื่อเทียบกับ
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจนเนอเรชัน่ วาย
สาหรับเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ จะมีทักษะในการทางานที่อ ยู่ในระดับกลาง ซึ่งก็ ควรพัฒ นาทักษะในการ
ทางานให้ มีมากยิ่งขึน้ สาหรับองค์กรในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรชัน่ ก็ไม่ควรละเลยในการพัฒนา
ตนเองให้ มีทกั ษะในการทางานในด้ านต่าง ๆ ให้ มากยิ่งขึ ้นในทุก ๆ ด้ าน เพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จขององค์กร
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง้ ต่ อไป
การศึกษาครั ง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับทักษะในการทางานของบุคลากรในแต่ละเจนเนอเรชัน่ จะ
สามารถบอกได้ ว่า ผู้บริ หารควรพัฒ นาทักษะในการทางานด้ านใดบ้ า งให้ กบั เจนเนอเรชั่นต่า ง ๆ แต่ทว่า มี
งานวิจยั ที่ทาครัง้ ต่อไปควรจะบอกวิธีการพัฒนาทักษะในการทางานดังกล่าวด้ วยวิธีใด เช่น การนาบุคลากรเข้ า
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อบรม การศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ูบริ หารนาไปใช้ ในการพัฒนาทักษะในการทางานของ
บุคลากรในเบื ้องต้ น
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การศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชน
A Feasibility Study of Investment in Municipal Solid Waste Power Plant
อุสนีย์ ติยะวรากุล1* และวิษณุ อรรถวานิช1
Autsanee Tiyawarakul1* and Witsanu Attavanich1

บทคัดย่ อ
ปริ มาณขยะมูลฝอยในเขตเมืองที่เพิ่มขึ ้นประกอบกับความกังวลด้ านสิ่ งแวดล้ อมจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้
เชื ้อเพลิงฟอสซิล ทาให้ การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ขยะมูลฝอยได้ รับความสนใจมากขึน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชนทังในด้
้ านการเงิ นและเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัด
นนทบุรีนี ้ใช้ อตั ราคิดลดแบบต้ นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก และรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์ ณ อัตราคิดลดร้ อยละ 8.36 ด้ านการเงิน พบว่าโครงการนี ้มีมูลค่าปั จจุบนั
สุทธิ เท่ากับ 1,120 ล้ านบาท มีอตั ราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 12.48 มีระยะเวลาคืนทุนที่ 7 ปี และมีดชั นีในการทา
กาไรเท่ากับ 2.04 สาหรับการศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ เท่ากับเท่ากับ 2,021
ล้ านบาท อัตราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 15 มีระยะเวลาคืนทุนที่ 6 ปี และมีดชั นีในการทากาไรเท่ากับ 2.09 การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวและการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนแสดงให้ เห็นว่า โครงการมีความเสี่ยงในระดับที่สามารถ
จัดการได้ จากผลการศึกษาพบว่าโครงการมีผลประโยชน์ทางอ้ อม ทาให้ มีความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์ ดังนัน้
รัฐบาลควรส่งเสริ มเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กบั ผู้ประกอบการเข้ ามาลงทุน
ABSTRACT
Continually increasing municipal solid waste in the urban area and environmental concerns of
burning fossil fuels to produce electricity have drawn social attention of producing electricity using
municipal solid waste as a fuel. The current study aims to investigate the feasibility of investment on the
municipal solid waste power plant in both financial and economic aspects in Nonthaburi province and
utilizes the weighted average cost of capital to construct the discount rate. Data are collected from
government agencies and experts in the private sector. The study finds that with the projected discount
rate of 8.36%. the financial feasibility study reveals the net present value of 1,121 million baht. The
project will provide the internal rate of return of 12 %, payback period of 7 years, and profitability index
of 2.04. Considering the economic aspect, the study predicts the project’s net present value of 2,021
million baht with the internal rate of return of 15%. payback period of 6 years, and profitability index of
2.09. The switching value test and sensitivity analysis reveals that the project can handle the risk
relatively well. The results show that the project has indirect benefits. The government should
encourage the entrepreneurs to invest.
Key Words: Feasibility, Municipal Solid Waste, Investment
*Corresponding author; e-mail address: autsanee.t@ku.th
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คานา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ประสบกับปริ มาณขยะที่มีจานวนมาก โดยเฉพาะการขยายตัวในเขตเมืองที่เป็ น
ศูนย์กลางความเจริ ญในด้ านต่าง ๆ ประกอบกับการเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง
ดังนัน้ ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนจึงมีปริ มาณเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง เหตุผลข้ างต้ นไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อ
ปริ มาณขยะมูลฝอยเพียงอย่า งเดียว แต่ยงั มี ผลกระทบต่อความต้ องการใช้ พลัง งานไฟฟ้าอีกด้ ว ย เนื่องจาก
พลังงานไฟฟ้าเป็ นปั จจัยสาคัญในการประกอบธุ รกิจ โดยพลังงานไฟฟ้าสามารถถูกผลิตได้ มาจากเชื ้อเพลิงชนิด
ต่างๆ โดยสัดส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงชนิดต่างๆ โดยก๊ าซธรรมชาติ,ถ่านหินและลิ กไนต์มีสดั ส่วนการใช้ เชื ้อเพลิงมาก
ที่สุด ถึงร้ อยละ 78 ของเชื ้อเพลิงทังหมดที
้
่ใช้ ในการผลิ ตไฟฟ้า และมีแนวโน้ มการใช้ เชื ้อเพลิงดังกล่าวเพื่อผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ก๊ าซธรรมชาติ ถ่านหิน และลิกไนต์ เป็ นเชื ้อเพลิงฟอสซิล เป็ นพลังงานที่ใช้
แล้ วหมดไปและมีปริ มาณจากัด อีกทังต้
้ องอาศัยการเผาไหม้ ซึง่ มักก่อให้ เกิดมลพิษทางอากาศ ดังนัน้ หากมีการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้าจากขยะเพิ่มมากขึ ้นจะเป็ นอีกทางเลื อกหนึง่ ที่จะช่วยบรรเทาปั ญหาข้ างต้ น และยังช่วยความ
มัน่ คงด้ านพลังงานที่เพิ่มขึ ้นอีกด้ วย (วิษณุ อรรถวานิช,2559) และจากการตรวจเอกสารพบว่ามีงานวิจยั ในอดีตที่
ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพียงงานเดียว และไม่ได้ ใช้ วิธีการเลื อกอัตราคิด
ลดจากต้ นทุนของเงิ นทุนถัวเฉลี่ ยถ่ว งน ้าหนัก (WACC) ซึ่งเป็ นวิธีที่มีความเหมาะสมมากกว่า จากโครงสร้ า ง
เงินทุนที่มีทงในส่
ั ้ วนของทุนของผู้ถือหุ้น และเงินกู้ อีกทังมี
้ การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ของโครงการด้ านการเงิ น
เพียงด้ านเดียว ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงเลือกทาการศึกษาโดยใช้ อตั ราคิดลดแบบ WACC และวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ทงั ้
ด้ านการเงินและเศรษฐศาสตร์

วัตถุประสงค์การวิจยั
วัตถุประสงค์เ พื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ใ นการลงทุนโรงไฟฟ้าพลัง งานขยะมูลฝอยชุมชนทัง้ ในด้ า น
การเงินและเศรษฐศาสตร์ ในจังหวัดนนทบุรี

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาครังนี
้ ้รวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ และสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเพื่อให้
ทราบข้ อมูลเบื ้องต้ น โดยนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยการจัดทางบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
เพื่อให้ ทราบความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการ รวมทังการวิ
้
เคราะห์ความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการเพื่อให้ เห็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปของปั จจัยต่างๆ ที่มีความเป็ นไปได้ ทอี่ าจจะเกิดขึ ้น
วิธีการศึกษาความเป็ นไปได้ ในการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมีรายละเอียดดังนี ้
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานศึกษาครัง้ นี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากสถิติ เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับโครงการจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย
2. การสัมภาษณ์
งานศึกษาครัง้ นี ้ได้ รวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญในภาคเอกชน
เพื่อเพิ่มเติมข้ อมูลที่ไม่สามารถหาได้ จากการตรวจเอกสารงานวิจยั ในอดีต
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ความคุ้มค่ า
1. การเลื อ กอัต ราคิ ด ลดการศึ ก ษาครั ง้ นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารค านวณต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนั ก
(WACC)อัตราร้ อยละของค่าเฉลี่ ยของค่าใช้ จา่ ยที่ธุรกิจต้ องจ่ายไปเพื่อให้ เงิ นทุนจานวนนัน้ ๆ เข้ ามา
ลงทุนในกิจการ โดยแหล่งเงิ นทุนของการลงทุนในโครงการนี ม้ าจาก 2 แหล่ง เงิ นลงทุนของเจ้ าของ
กิจการ และ เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
2. การคานวณมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value :NPV) คือ จานวนผลประโยชน์สุทธิ ที่ได้ รับตลอด
ระยะเวลาของโครงการที่ได้ ปรับค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวม หักออกด้ วย มูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุน
รวม ของโครงการนัน้ เกณฑ์การตัดสินใจที่ยอมรับโครงการ คือ NPV มีคา่ มากกว่าศูนย์หรือมีคา่ เป็ นบวก
แสดงว่า โครงการนัน้ ๆ มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได้
3. การคานวณอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return :IRR) คือ ผลตอบแทนเป็ น
ร้ อยละต่อโครงการ หรื อหมายถึงอัตราดอกเบีย้ ในกระบวนการคิดลด ที่ทาให้ มูล ค่า ปั จ จุบันสุ ท ธิ ข อง
โครงการ เท่ากับ 0 เกณฑ์การตัดสิ นใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าน่าลงทุนทางด้ านเศรษฐกิจ ก็ต่อเมื่อ
IRR มีคา่ สูงกว่าต้ นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ( weighted average cost of capital ห รื อ
WACC)
4. อัตราส่วนผลประโยชน์ตอ่ ต้ นทุน (Benefit-Cost Ratio : BCR) คือมูลค่าปั จจุบนั ของผลประโยชน์รวม
หารด้ วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้ นทุนรวม เกณฑ์การตัดสินใจทีจ่ ะยอมรับโครงการ คือ BCR มีคา่ มากกว่า
หนึง่ จึงจะถือว่าโครงการนันคุ
้ ้ มค่า
5. ดัชนีในการทากาไร (Profitability Index: PI) การวัดผลการทากาไรต่อต้ นทุนที่ได้ มีการลงทุน
เกณฑ์การตัดสินใจที่จะยอมรับโครงการ คือ PI มีคา่ มากกว่าหนึง่ จึงจะถือว่าโครงการนันคุ
้ ้ มค่า
6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period :PB) ระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิ จากการดาเนินโครงการมีคา่
เท่ากับเงินลงทุนของโครงการพอดี
เกณฑ์การตัดสินใจว่าโครงการมีความคุ้มค่าน่าลงทุน คือ ระยะเวลาคืนทุนทีส่ นกว่
ั ้ าที่นโยบายบริ ษัท
กาหนด
การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
1. การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity analysis) เป็ นการกาหนดตัวแปรที่มผี ลกระทบต่อความไวของ
NPV มากที่สุด โดยเฉพาะตัวแปรที่ทาให้ NPV มีคา่ ติดลบ การวิเคราะห์ความไวจึงมีประโยชน์เพื่อกาหนดผลที่
เกิดขึ ้นจากตัวแปรภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ โดยพิจารณาเป็ น 2 กรณี คือ
1.1 กรณีสถานการณ์ดี มีข้อสมมติดงั ต่อไปนี ้
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลดลง ปริ มาณเชื ้อเพลิงเพิ่มขึ ้น และเครื่ องจักรมีประสิทธิภาพจานวนวัน
เดินเครื่ องเพิ่มขึ ้น
1.2 กรณีสถานการณ์เลวร้ าย มีข้อสมมติดงั ต่อไปนี ้
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้เพิ่มขึ ้น ปริ มาณเชื ้อเพลิงลดลง และเครื่ องจักรมีการซ่อมบารุงจานวนวัน
เดินเครื่ องลดลง
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2. การทดลองค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) เป็ นการประเมินว่าตัวแปรทีส่ าคัญจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พงึ ประสงค์ได้ มากน้ อยเพียงใด
2.1 ผลตอบแทนลดลงได้ มากที่สุดเท่าใด (SVTB)
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทน − มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ต้นทุน
=
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทน
2.2 ต้ นทุนเพิ่มสูงขึ ้นได้ มากที่สุดเท่าใด (SVTC)
=

มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของผลตอบแทน − มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ ต้นทุน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิของต้ นทุน

การวิเคราะห์ ผลประโยชน์ ทางเศรษฐศาสตร์
1. ผลประหยัดจากการนาเข้ าน ้ามัน ถ่านหิน และก๊ าซธรรมชาติ เป็ นการคานวณจากสัดส่วนปริ มาณ
น า้ มัน ถ่า นหิน และก๊ า ซธรรมชาติ (เชือ้ เพลิ ง ฟอสซิ ส ) ที่ใ ช้ ใ นการผลิ ตไฟฟ้า 1 กิ โลวัต ต์ ต่อ ชั่ว โมง คูณกับ
กาลังไฟฟ้า (หน่วยกิโลวัตต์ต่อชัว่ โมง) จากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ขยะมูลฝอย เพื่อให้ ทราบจานวนน ้ามัน ถ่านหิน
และก๊ าซธรรมชาติ ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้าหากไม่มีการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ขยะมูลฝอยแล้ วนามาคูณราคาน ้ามัน ถ่าน
หิน และก๊ าซธรรมชาติ เพื่อหามูลค่าการนาเข้ าของเชื ้อเพลิงฟอสซิสในการผลิตไฟฟ้า ดังนัน้ แหล่งพลังงานไฟฟ้า
จากขยะจึงเป็ นพลังงานที่ส ามารถทดแทนเชือ้ เพลิ ง ฟอสซิสได้ ซึ่ง ปั จจุบันพลัง งานทดแทนนันมี
้ สัดส่ วนของ
เชื ้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ ้นในทุก ๆปี (การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, 2560)
2. รายได้ จากการขายคาร์ บอนเครดิต คานวณจากปริ มาณการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ตอ่ การ
ผลิ ตไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์คณ
ู ด้ วยราคาคาร์ บอนเครดิต คูณกับกาลังไฟฟ้า (หน่วยกิโลวัตต์ตอ่ ชัว่ โมง) จากการผลิ ต
ไฟฟ้าโดยใช้ ขยะมูลฝอย
3. ผลประหยัดจากการใช้ วิธีฝั่งกลบ คานวณจากส่วนต่างต้ นทุนการกาจัดขยะโดยวิธีฝั่งกลบและวิธีการ
ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ ขยะมูลฝอย คูณกับจานวนปริ มาณขยะที่กาจัดได้

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ด้านเทคนิค
โครงการนี ้มีการวางแผนในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการเผาไหม้ จากการเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis)
และแก๊ สซิฟิเคชัน่ (Gasification) เป็ นกระบวนการเผาแบบจากัดปริ มาณออกซิเจน แล้ วนาไอน ้าความร้ อนที่ได้ จาก
การเผาไปปั่ นกระแสไฟฟ้า สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ประมาณ 20 เมกะวัตต์ตอ่ วัน การเผาไหม้ ของเสียจากขยะ
มูลฝอยชุมชน ไม่เพียงแต่กาจัดของเสียอย่างมีประสิทธิ ภาพ แต่เป็ นวิธีเดียวที่จะเป็ นประโยชน์ด้านสิ่ งแวดล้ อมที่ดี
ที่สุด โครงการมีความสาคัญในการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมของชุมชน การกาจัดมลพิษทางขยะ และสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีสาหรับผู้อยูอ่ าศัยอย่างยัง่ ยืน
ข้ อมูลสถานที่
โครงการที่ศกึ ษาอยูใ่ นพื ้นที่ อ.ไทรน้ อย จ.นนทบุรี ซึง่ ไม่มีบ้านเรื อนอยูอ่ าศัยใกล้ เคียงกับโครงการ โครงการ
มีพื ้นที่ประมาณ 57 ไร่ และจะตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่กาจัดขยะแบบฝั งกลบโดยมีพื ้นที่รวมประมาณ 400 ไร่
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ข้ อสมมติ
1. โครงการมีอายุ 22 ปี โดยเริ่ มจากปี ที่ 0 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้ าง 2 ปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน) เพื่อความสอดคล้ องกับระยะเวลาการสนับสนุน FiT และตามอายุเครื่ องจักรหลัก
2. การเดินเครื่ องผลิตพลังงานไฟฟ้าของเครื่ องจักรเท่ากับ 24 ชัว่ โมงต่อวัน
3. จานวนวันที่เดินเครื่ อง 330 วันต่อปี โดยมีการบารุ งรักษาเครื่ องจานวน 35 วันต่อปี
4. โครงการมีการจาหน่ายไฟฟ้าให้ กบั การไฟฟ้าภูมิภาคด้ วยอัตรารับซื ้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ ในปี
2558 โดยรับซื ้อไฟฟ้า FiT เท่ากับ 5.08 บาทต่อหน่วย โดยมีอตั รารับซื ้อไฟฟ้าในรู ปแบบ FiT พิเศษ สาหรับ
โครงการใน 8 ปี แรก เท่ากับ 0.7 บาทต่อหน่วย โดยมีกาลังการผลิตไฟฟ้าที่ขายเท่ากับ 107,712,000.00
กิโลวัตต์ตอ่ ปี
5. อัตราคิดลดที่ใช้ ในการประเมินโครงการ มาจากการคานวณต้ นทุนเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักโดยมีอตั ราร้ อยละ 8.36
6. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ยปี 2560 ของธนาคารแห่งประเทศไทย เท่ากับร้ อยละ 6.95
7. ค่าเสื่อมราคา ใช้ วิธีการตัดค่าเสื่อมราคาแบบเส้ นตรง
8. อัตราเงินเฟ้อทัว่ ไปที่ใช้ ในการคานวณการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จา่ ย เท่ากับร้ อยละ 2.05
9. ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี
10. โครงสร้ างเงินทุนในการดาเนินโครงการได้ จากเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นร้ อยละ 30 และจากการกู้ยืมร้ อยละ 70
11. เงินเดือนเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 5.6 ต่อปี
เงินลงทุนเริ่ มแรก
การวิเคราะห์เงินลงทุนประกอบด้ วย ค่าอุปกรณ์และเครื่ องจักร ค่าก่อสร้ าง ค่าอนุญาตเชื่อมต่อระบบเข้ า
กับระบบของการไฟฟ้าภูมิภาค ค่ายานพาหนะ จานวน 3,430 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
Table 1 Initial investment (เงินลุงทุนแรกเริ่ ม)
No. Item

Amount (Baht)

1

Construction work

1,240,500,160.00

2

Machinery and equipment

2,177,813,010.00

3

Transmission line

9,087,000.00

4

Office equipment

1,139,830.00

5

Vehicle

1,320,000.00

6 Land rent
Total
Source: Interviews with experts in the private sector.
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ต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนการผลิต เป็ นค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการผลิตทังหมด
้
ในปี ที่ 2 ของโครงการ จานวน 89 ล้ าน
บาท ซึง่ สามารถแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2
Table 2 Production cost (ต้ นทุนการผลิต)
No. Item

Amount (Baht)

1

Direct Labor

48,543,000.00

2

Direct raw materials

7,040,000.00

3

Vehicle Maintenance

48,000.00

4 Machine Maintenance
34,304,300.00
Total
89,935,300.00
Source: Interviews with experts in the private sector.
ค่ าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการ
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการ จัดเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการผลิ ต ในปี ที่ 2 ของโครงการมีมูลค่า
เท่ากับ 58 ล้ านบาท ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้ วย ค่าวัสดุ
สานักงาน ค่าเลี ้ยงรับรอง ค่าเงินสมทบกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ค่าเช่าที่ดิน ค่างานบัญชี ค่าบารุ งทางและถนน
Table 3 Administrative expenses (ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจัดการ)
No. Item
Utility
1

Amount (Baht)
9,400,000.00

2

Insurance

4,116,516.00

3

Provincial Electricity Authority Fee

12,451,507.20

4

Salary

15,624,000.00

5

Welfare

3,528,420.00

6

Building maintenance

6,202,500.80

Other
7
6,877,620.16
Total
58,200,564.16
Source: Interviews with experts in the private sector.
ผลประโยชน์ ในด้ านเศรษฐศาสตร์
ผลประโยชน์ในด้ านเศรษฐศาสตร์ ในปี ที่ 2 ของโครงการคือ ผลประโยชน์ทางอ้ อมที่เกิดขึ น้ กับโครงการ
ได้ แก่ การประหยัดการนาเข้ าเชื ้อเพลิงเพื่อผลิ ตไฟฟ้า รายได้ จากการขายคาร์ บอนเครดิต และการประหยัดจากการ
ใช้ วิธีเดิมที่เป็ นการเผาและฝั่ งกลบขยะ ดังแสดงให้ เห็นในตารางที่ 4
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Table 4 Economic Benefits (ผลประโยชน์ในด้ านเศรษฐศาสตร์ )
No. Item
Saving natural gas imports
1

Amount (Baht)
557,497.84

2

Saving oil imports

558,773.82

3

Saving coal imports

74,909.89

4

Revenue from the sale of carbon credits.

14,177,469.67

Saving on waste disposal by the original method
5
66,000,000.00
Total
81,368,651.22
Source: Authors’ calculation
ผลการวิเคราะห์ ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ ณ อัตราคิดลดร้ อยละ 8.36 ด้ านการเงิ น พบว่าโครงการนี ้มีมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ เท่ากับ
1,120 ล้ านบาท มีอตั ราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 12 มีระยะเวลาคืนทุนที่ 7 ปี และมีดชั นีในการทากาไรเท่ากับ
2.04 สาหรับการศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่ามูลค่าปั จจุบนั สุทธิ เท่ากับเท่ากับ 2,021 ล้ านบาท
อัตราผลตอบแทนภายในร้ อยละ 15 มี ระยะเวลาคื นทุนที่ 6 ปี และมี ดัชนี ในการทากาไรเท่ากับ 2.09 ซึ่งเมื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ พบว่าการศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านเศรษฐศาสตร์ มีความ
คุ้มค่ามากกว่าทางด้ านการเงิน เนื่องจากมีผลประโยชน์ทางอ้ อมที่เกิดขึ ้นกับโครงการด้ วย (ตารางที่ 5)
Table 5 Indicator measuring financial and economic feasibilities of the project (ตัวชี ้วัดความคุ้มค่าของ
โครงการทางด้ านการเงินและเศรษฐศาสตร์)
Financial Feasibility
Economic Feasibility
No. Item
Unit
1

NPV

Baht

1,120,652,272.21

2,021,816,676.73

2

IRR

Percent/year

12

15

3

PB

year

7

6

4

PI

Ratio

2.04

2.09

1.19

1.39

5 BCR
Ratio
Source: Authors’ calculation
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การวิเคราะห์ ความเสี่ยง
1. การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เป็ นการกาหนดตัวแปรที่มผี ลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อมูลค่าปั จจุบนั สุทธิ โดยมีข้อสมมติตวั แปรที่กระทบต่อรายได้ และรายจ่าย ดังแสดงให้ เห็นในตารางที่ 6
Table 6 Assumptions for sensitivity analysis (ข้ อสมมติสาหรับการวิเคราะห์ความไว)
Item
Unit
Worst Case Base Case Best Case
Fuel

Ton/Day 800

1,000

1,200

Loan Interest

Percent

MLR

MLR-1.5

MLR+1.5

Number of operating days Day
300
330
350
Source: Authors’ calculation
2. การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) และผลการวิเคราะห์ความไวดังนี ้
จากการวิเคราะห์ด้านการเงินและด้ านเศรษฐศาสตร์ ทัง้ 3 กรณี คือ กรณีดี กรณี ปกติ และกรณีเลวร้ าย
พบว่าโครงการมีความคุ้มค่าในทุกกรณี และหากทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนด้ านการเงินพบว่าผลตอบแทนลดลง
ได้ มากที่สุดร้ อยละ 24,16 และ 2 ตามลาดับ ด้ านเศรษฐศาสตร์ พบว่าผลตอบแทนลดลงได้ มากที่สุดร้ อยละ 36,28
และ 15 ตามลาดับ ด้ านการเงินพบว่าต้ นทุนเพิ่มได้ มากที่สุดร้ อยละ 32,19 และ 9 ตามลาดับ ด้ านเศรษฐศาสตร์
พบว่าต้ นทุนเพิ่มได้ มากที่สุดร้ อยละ 57,39 และ 24 ตามลาดับ ดังนัน้ ความเสี่ยงทังด้
้ านการเงินและเศรษฐศาสตร์
ทุกกรณีอยูใ่ นระดับที่สามารถจัดการได้ (ตารางที่ 7)
Table 7 Sensitivity analysis and Switching Value Test (การวิเคราะห์ความไวและการทดสอบค่าความ
แปรเปลี่ยน)
Financial analysis
Economic analysis
No. Item Unit
Best Base Worst Best Base Worst
1 NPV Million baht 1,853 1,121 150
2,785 2,021 972
2 IRR Percent
15
12
9
18
15
12
3 SVTB Percent
24
16
2
36
28
15
4 SVTC Percent
32
19
3
57
39
18
Source: Authors’ calculation

สรุป
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชน จ.นนทบุรี มีความเป็ นไปได้ ที่จะลงทุนทังในด้
้ านการเงินและ
ด้ านเศรษฐศาสตร์ โดยมีความเสี่ยงที่อยูใ่ นระดับที่สามารถจัดการได้

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลการศึกษาพบว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชน
มีความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์ ดังนัน้ รัฐบาลควรส่งเสริ มเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ กบั ผู้ประกอบการเข้ ามาลงทุน
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Consumer responses to firms’ environmental disposition strategy
Chonlada Sajjanit1*
ABSTRACT

Consumer electronic products normally have short life time, thus increasingly causing
environmental risks. As a consequent, firms in this industry have put more effort to nurture the
environment through managing the end-of-life disposition of product by incorporating corporate social
responsibility (CSR) initiatives on the environmental domain. In this regard, although numerous
researches have paid more attention to the effect of CSR initiatives on purchase behavior, the
relationship between specific domain of CSR - firms’ environmental concerns and consumer responses
have been rarely addressed. Consequently, the current study fulfills this gap by exploring the effect of
firm’s disposition strategies on consumer evaluation and support decisions. Utilizing quantitative survey
of 435 consumers in mobile industry, the findings showed that the awareness of firm’s environmental
disposition strategy i.e. recycling strategy enhanced consumer’s company evaluation and support
intention. The results contribute theoretically and practically in marketing and CSR literature in that it
provides a greater understanding of the impact of CSR initiatives, particularly the environmental
element on consumer support decisions as well as serves as a basis for discussing the future direction
of the firm on environmental responsibility practices.

Key words: Consumer awareness, Consumer responses, Corporate social responsibility, Disposition strategy, Environmental
concern, Triple bottom line concept
*Corresponding author; e-mail address: chonlada.saj@ku.th
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INTRODUCTION
Corporate social responsibility (CSR) has been received increased attention by both the supply
side and the demand side (Snider et al., 2003). On the demand side, consumers are increasingly aware
of environmental and ethical concerns in purchase decisions (Maignan, 2001). They are also becoming
knowledgeable about corporate conduct or misconduct (Raghavan, 2010). On the supply side, many
firms progressively embrace CSR initiatives (Snider et al., 2003). In this regard, the concept of the ‘triple
bottom line’ (TBL) of economic, social and environmental performance has been widely taken into
account when firms engage in CSR activities (Milne and Gray, 2012).
Focusing on environmental issues, one main source of environmental stresses comes from
inefficient industrial systems. Only about 6% of the total input are finally ended up in finished products
(Baumgartner and de Swaan Arons, 2003). Electronics products with shorter life time cause risks of
chemical contamination and constrain the capacity of landfills (Swarr, 2007). These environmental
problems drive the needs that businesses adopt more CSR practices.
Managing the end-of-life disposition of product is one business activity that can incorporate
CSR initiatives - the environmental element. However, prior study (Dowlatshahi, 2000) indicated that
focusing on environmental concerns in firms’ disposition strategies, on the one hand could make
possible cost savings and environmental improvements. On the other hand, such strategies have costs.
Accordingly, paradoxical problem regarding environmental disposition strategies exists.
Interestingly, there is also a paradox from the demand side concerning the role of CSR in
consumption decisions (Oberseder et al., 2011). Consumers demand more social responsibility
information from firms. This increased interest in CSR affects their purchase behavior (e.g. Brown and
Dacin, 1997; Maignan, 2001; Mohr and Webb, 2005). Conversely, some studies revealed that while
consumers have more interested in CSR, they rarely take account of CSR in their consumption (Mohre
et al., 2001 and Oberseder et al., 2011).
Although numerous researches have paid attention to these paradoxical issues, fewer studies
exploring the relationship between specific domain of CSR - firms’ environmental concerns and
consumer responses have been addressed. Consequently, the purpose of this study is to examine the
relationship between consumer awareness of firm’s environmental disposition strategies and their
company evaluation and support intention. Accordingly, the following research question is addressed.
How CSR information of firm’s environmental disposition strategies affect consumer’s corporate
evaluation and support intention?
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LITURATURE REVIEW

1. CSR initiatives
Although the unified definition of CSR has still been inconclusive (e.g. Oberseder et al, 2011;
Mohr et al., 2001), this study follows the CSR concept defined by European Commission (2001) as “a
concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations
and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”. To incorporate CSR in their
operations, businesses widely adopt the concept of the triple bottom line (TBL) introduced by Elkington
(1998): the economic, the social and the environmental as a basis. According to Padin et al. (2016),
the economic domain focuses on the manner which the firm remains in business while the social
principle refers to the values, behavioral patterns and social activities of people. The environmental
focus of TBL involves performance management and measurement from an environmental perspective.
In this study, environmental disposition strategies are considered as CSR initiatives focusing on the
environmental domain of TBL.
2. Consumers’ responses to CSR
Previous researches indicated that consumers differ in their responsiveness to CSR. Numerous
studies asserted that CSR had positive effect on consumers’ evaluations and purchase intention of
product (e.g. Brown and Dacin, 1997; Maignan, 2001; Mohr and Webb, 2005; Tian et al., 2011).
Conversely, some studies found the attitude-purchase behavior gap in CSR (Carrigan and Attalla, 2001;
Mohr et al., 2001; Oberseder et al., 2011). In other words, consumers do not use CSR as a purchasing
criterion, comparing to other criteria such as price, quality or value of products (Carrigan and Attalla,
2001; Mohr et al., 2001). Thus, the link between CSR initiatives and consumer purchase behavior
remain inconclusive. Additionally, previous literature have paid more attention to the effect of the overall
view of CSR initiatives on consumption decisions (Abdeen et al., 2016; Brown and Dacin, 1997;
Carrigan and Attalla, 2001; Mohr et al., 2001; Sen and Bhattacharya, 2001; Tian, et al., 2011), however
fewer researches have examined the relationship between specific domain of CSR - firms’
environmental concerns and consumer responses. Thus, the current study fulfills the knowledge gap
by providing a better understanding of the role of environmental concerns of CSR initiatives in consumer
evaluation and support decisions.
3. Environmental disposition strategies
Disposition in reverse channels enables firms to be responsible for products after they have
been sold to customers and then disposed (Vahabzadeh and Yusuff, 2012). As a number of options
are available for decision making of disposition i.e. what should be done with the product returns,
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Skinner et al. (2008) proposed five disposition strategies: destroying, recycling, refurbishing,
remanufacturing and repackaging of returned products.
Decision making on dispositions depends on characteristics of product and is industry specific
(Skinner et al., 2008). However, businesses may focus on economic concerns, market concerns,
legislative concerns or environmental concerns in their disposition strategies (Hazen et al., 2012).
According to Hazen et al., (2012), environmental impact is defined as “any consequence (positive or
negative) of the practice of reverse logistics activities to the natural environment”. Thus, disposition
strategies focusing on environmental concerns should have positive impact on the natural environment.
For instance, recycling strategy is considered as a method of disposition concerning with reducing
waste and conserving resources (Raghavan, 2010). As a result, the current paper puts emphasis on
disposition strategy as an indicator of firm’s concern on environmental issues.
4. Company evaluation
Prior researches involving the relating field of social responsibility have adopted an
organization focus and suggested that the growth of a business depends on interdependencies
between business and society (Abdeen et al., 2016). To shape the company strategies, an organization
must recognize society need and stakeholder interests (Abdeen et al., 2016). Since consumers are
considered as a stakeholder of the company, their perceptions of CSR play an important role in
influencing CSR strategies adopted by firms. According to Sen and Bhattacharya (2001), CSR
information provides consumer the company insight regarding its value or character. By identifying the
company’s community and environmental contributions, positive corporate credibility would be created
(Mohr and Webb, 2005).
5. Consumer support intention
In general, if the consumers are aware of CSR, those consumers are more likely to show
positive responses to the sponsoring company and its products (Srinaruewan et al., 2015; Tian et al.,
2011). However, consumers’ perceptions of CSR and their responses vary across countries (Abdeen
et al., 2016). In some countries, consumers are more supportive to socially responsible organizations.
For example, consumers in China and Hong Kong are more likely to support to CSR than those in the
Western countries (Ramasamy and Yeung, 2009; Shu-Chuan and Jhih-Syuan, 2013). Since CSR
concept in Thailand is still in the early stage (Srinaruewan et al., 2015), the result of this study would
provide more understanding of consumer support intention to CSR in the developing country,
particularly in the field of environmental approach.
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Research Hypotheses
Consumer awareness of firm disposition activity and company evaluation
Consumer awareness plays a major role into consumer responses to CSR activities
(Pomering and Dolnicar, 2009). Although, in general, consumer awareness levels of CSR information
is not very high, they are interested in learning more about CSR information (Pomering and Dolnicar,
2009). Prior research found that a firm’s CSR initiatives enhance consumers’ evaluations of that firm
(Sen and Bhattacharya, 2001). Particularly, Mohr and Webb (2005)’s study supported the evidence
that CSR in the environmental domain positively impact company evaluation. Since environmental
disposition strategies are considered as the environmental domain of TBL concept, this study
proposes that consumers’ awareness of firm’s disposition strategy enhances company evaluation.
H1: Consumers’ awareness of firm’s environmental disposition strategy positively relates
to consumer’s company evaluation.
Consumers’ awareness of firm disposition activity and consumer support intention
According to Brown and Dacin (1997), what consumers know about a firm can influence
their responses to the product of that firm. This paper asserts that consumers are increasingly aware
of environmental issues and expect firms to protect the environment and might rely their purchase
decisions on these factors (Mohr et al., 2001, Raghavan, 2010). Therefore, the study proposes that
CSR information of firm’s environmental disposition strategy has positive influence on consumer’s
support intention of products.
H2: Consumers’ awareness of firm’s environmental disposition strategy positively relates to
consumer’s support intention.

METHODOLOGY
The study conducts the quantitative survey to verify the proposed model in the mobile industry.
Mobile industry has been one of the growing fastest industries in Thailand. In 2014, there were 97.68
million mobile subscribers (Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
of Thailand, 2015), accounting for 146% of total population. Nevertheless, the products themselves
have short life cycle, thus the end of life disposition might cause environmental risks. Some companies
in this industry, however have the attempt to manage these issues.
1. Measurement of Variables
Firm’s environmental disposition strategy in this study focuses on recycling. With reference to
the social marketing paradigm, the marketing objective is to sell recycling to consumers (Raghavan,
2010). In practice, it is the main strategy used by most companies in mobile industry. For instance,
Samsung Electronics is making its efforts to reuse resources by collecting waste products, active
recycling, and use of recycled materials – specifically plastics (Samsung Electronics, 2016). Nokia has
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produced 28,400 metric tons of waste from its own operations and sent 21,600 metric tons to recycling
(Nokia Technologies, 2016). Apple’s responsible recycling involves using only recycled material to
reduce the existing resources. For example, Apple has transitioned to 100 percent recycled tin solder
on the main logic board of iPhone 6s (Apple Inc., 2017). Therefore, based on recycling strategies used
by these firms and prior literature (Tian et al., 2011), three measurement items of consumer awareness
of firm’s recycling strategy were modified to be specific to mobile industry.
With reference to Sen and Bhattachary (2001) and Tian et al. (2011), company evaluation was
measured by three items. Based on Abdeen et al. (2016), consumer support intention included three
items. All items were measured by five-point Likert scale: “strongly agree/strongly disagree”. To assess
face validity of the measures, these items were submitted to three scholars in the field of marketing and
corporate social responsibility. Based on their comments, items were minor modified.
2. Research instruments, sample and data collection
Questionnaire was the instrument used in this survey. The company information of recycling
strategy was given as follows: “Company X’s recycling program involves using only recycled material
in the production. Accordingly, it could recycle approximately 325,000 tons of electronic waste. The
company works with partners to ensure environmentally-safe recycling processes. Company X does
not allow the disposal of hazardous electronic waste in solid-waste landfills”. The company name
(Company X) was disguised to avoid cognitive bias. The sampling technique was purposive sampling.
The questionnaires were distributed to 500 customers who have experience in purchasing and using
mobile phones. Unlike random studies, purposive sampling was chosen to concentrate on samples
who will better be able to evaluate firm’s recycling program. Within one month, 448 questionnaires were
collected and 435 of these were complete and usable.

ANALYSIS AND RESULTS
The validity and reliability analysis of the measures confirmed the proposed scales. Item
loadings within each construct were significantly greater than .70 (Hair et al., 2006) as shown in Table
1 and Figure 1. Cronbach's alpha of consumer awareness of recycling strategy, company evaluation
and support intention were .94, .85 and .86 respectively, indicating good reliability (Bagozzi and Yi,
2012). For hypotheses testing, structural equation modeling (SEM) was used via AMOS version 22.0.
SEM can test all relationships between variables of the hypothesized model simultaneously and be
more precise in model specification (Hair et al., 2006). It could assess construct validity more extremely
than traditional correlation analyses and take into account of measurement error and systematic error
(Bagozzi and Yi, 2012).

505

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Table 1 Factor loadings, mean, and standard deviation of measurable items
Item
Measurable items
Factor
loadings
Consumer awareness of firm’s recycling strategy
CA1 I pay attention to some environmental issues involving
.90***
Company X’s recycling disposition strategies.
CA2 My attention is paid to Company X’s recycling strategy to .95***
reduce hazardous electronic waste.
CA3 I care about Company X’s recycling strategy to prevent .91***
environmental risks.
Company evaluation
CE1 Company X is a trustworthy company
.70***
CE2 Company X is an honorable company that benefits society and .85***
environment
CE3 My overall rating of Company X is very favorable.
.87***
Support intention
SI1 I would pay more to buy products from companies that have .80***
engaged in environmental protection.
SI2 There is a great possibility that I will buy products from .94***
companies that show care for a sustainable future by
conserving resources and energy.
SI3 If the price and quality of two products are the same, I would .91***
buy from a firm that has an environmental concern reputation.
Note: *** p <.001

Figure 1 The structural model results
Note: CA = Consumer Awareness; CE = Company Evaluation; SI = Support Intention
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The model fit measures were GFI = .97, CFI = .99, TLI = .98 and RMSEA = .06, indicating that
the structural model had a good fit. The fit indices exceeded the guideline of .90 and RMSEA was above
the cut-off value of .05 but acceptable (Hair et al., 2006). Two hypotheses (H1 and H2) were significantly
supported. Consumers’ awareness of firm’s recycling strategy had a significant and positive impact on
consumer’s company evaluation (β = .65, p =.000) and support intention (β = .64, p =.000) as
described in Table 2.
Table 2 The hypothesized structural model results
Hypothesis
Expected
Path
relationship
coefficient

t-value

p-value

Hypothesis
result

H1
CA -> CE (+)
.65
11.750
***
Supported
H2
CA -> SI (+)
.64
12.714
***
Supported
Notes: *** p <.001; CA = Consumer Awareness; CE = Company Evaluation; SI = Support Intention
The result of H1 was in line with previous literature regarding the positive effect of CSR
initiatives on corporate evaluation (Mohr and Webb, 2005; Sen and Bhattacharya, 2001; Tian et al.,
2011). In particular, the empirical findings supported Mohr and Webb (2005)’s study indicating that
CSR in the environmental domain positively impact company evaluation. Accordingly, consumers’
awareness of firm’s recycling strategy as a method of disposition involving reducing wastes and
conserving resources (Raghavan, 2010) could enhance their evaluation on the company value (Sen
and Bhattacharya, 2001). Regarding H2 result, the evidence was consistent with the past researches
showing the positive relationship between consumer awareness of CSR initiatives and consumer
support intention (Abdeen et al., 2016; Maignan, 2001). Since consumers are increasingly
becoming aware of environmental issues, they are likely to rely their purchase support decisions on
these factors (Mohr et al., 2001, Raghavan, 2010).

CONCLUSIONS, IMPLICATIONS AND LIMITATIONS OF THE STUDY
Although numerous researches have paid more attention to the impact of CSR initiatives on
purchase behavior, the relationship between specific domain of CSR - firms’ environmental concerns
and consumer responses have been rarely addressed. Further, there have been also paradoxical
issues concerning the role of CSR in consumer making decision process. The evidence of the current
study confirmed the previous findings in that CSR initiatives have a positive effect on consumer support
decisions (Brown and Dacin, 1997; Maignan, 2001; Mohr and Webb, 2005). Specifically, consumer
awareness of recycling strategy adopted by firms enhances their corporate evaluation and support
intention. Accordingly, from the demand side, consumers expect more social and environmental
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responsibility information from firms (Pomering and Dolnicar, 2009; Raghavan, 2010). This increased
interest in CSR affects their company evaluation and support decisions.
The results contribute theoretically and practically in marketing and CSR literature in that it
provides a greater understanding of the impact of CSR initiatives, particularly the environmental
element on consumer support decisions, the under explored area of CSR. The findings could also
provide potential guidance for companies in Thailand to develop their environmental responsibility
strategies accordingly as now they are expected to protect the environment in their disposition efforts.
Taking wastage and environmental issues into account, firms could consider suitable returns policies
and communicating their disposition practices to enhance their brand images.
Nevertheless, this study has some limitations. The questionnaire involving support intention
used in this study might not reflect actual purchase decisions. Accordingly, some techniques such as
experiment could be applied in future study. Additionally, this study focuses on a specific industry –
mobile industry. The further study might include other industries that can cause environmental problems
such as plastic industry or computer industry.
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ภาพอนาคตเกษตรไทยและการใช้ ท่ ดี ิน พ.ศ.2578
Thailand’s Agricultural and Land Outlook 2035
อุชุก ด้ วงบุตรศรี 1*
Uchook Duangbootsee1*

บทคัดย่ อ
ผลการพยากรณ์อุปสงค์การใช้ ที่ดินเกษตรระบุวา่ ขนาดที่ดินเกษตรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2578 จะ
อยูใ่ นช่วง 122.36-132.05 ล้ านไร่ ซึง่ ต่ากว่าจานวนที่ดินเกษตรในปี พ.ศ.2557 ซึง่ เท่ากับ138.19 ล้ านไร่ พื ้นที่ทา
การเกษตรจะลดลงอย่างรวดเร็ วหลังจากที่มีการยกเลิ กโครงการจานาสินค้ าเกษตรและโครงการประกันรายได้
เกษตรกร โดยมีการลดลงอย่างต่อเนือ่ งของราคาข้ าวในตลาดโลกเป็ นปั จจัยสนับสนุน ในทางตรงข้ าม การเติบโต
ของรายได้ ประชากรและการลดลงของแรงงานในภาคเกษตรเป็ นแรงผลักดันให้ อปุ สงค์การใช้ ที่ดินเกษตรสูงขึน้
เพื่อตอบสนองความต้ องการอาหารที่สู งขึน้ และทดแทนค่าจ้ างแรงงานที่เพิ่มสู งขึน้ ตามลาดับ ผลพยากรณ์
ดังกล่าวสอดคล้ องกับความเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ และคาดว่าพื ้นที่ทานาข้ าวจะลดลงมากที่สุด ปั จจัยหักเหที่จะ
ส่งผลต่อการคาดการณ์ ประกอบด้ วย 1) เทคโนโลยีสมัยใหม่ 2) การแก้ ไขปรับปรุ ง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่ งปลูก
สร้ าง 3) นโยบายด้ านเกษตรของรัฐบาล 4) การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศโลก 5) การขยายตัว ของภาค
เศรษฐกิจอื่น เช่น ชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็ นต้ น

ABSTRACT
The study provides the agricultural and land outlook for Thailand. The agricultural land in
2035 is estimated between 122.36-132.05 million rai compared to 138.19 million rai observed in 2014.
The agricultural land will rapidly decrease following the termination of all government price-farmsupport policies. The falling of the world rice price will exacerbate the result. Then, income growth
and rising wages will push the demand for agricultural land resulting in more lands being brought into
the sector. Nevertheless, the agricultural land in 2 0 3 5 will never reach its previous peak. These
forecasts are consistent with the experts’ foresight which expects a fall in agricultural lands especially
those of low-quality rice. The disruptive factors that can potentially alter the forecasts include 1) new
technology 2 ) new Land and Buildings Tax Bill 3 ) government agricultural policies 4 ) the global
climate change and 5) urbanization and the growth in other sectors including industries and tourisms.

Key words: agricultural land, land forecast and outlook, disruptive factors
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คานา
หากพิจารณาสถานะและแนวโน้ มการใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตรและอาหารในระดับโลก พบว่า การบริ หาร
จัดการทรัพยากรดินและน ้าสามารถตอบสนองต่ออุปสงค์ด้านอาหารที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ วได้ เป็ นอย่างดีในช่วง
50 ปี ที่ผ่านมา การใช้ ปัจจัยการผลิ ตอย่างเข้ มข้ น ช่วยเพิ่มผลิตภาพของการผลิ ตสิ นค้ าเกษตรอย่างรวดเร็ ว การ
เติบโตของประชากรโลกจะส่งผลให้ การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและที่
อยูอ่ าศัยทวีความรุ นแรงมากขึน้ แม้ แต่ในภาคเกษตรเองก็ต้องแข่งขันกันระหว่างพื ชอาหารคน อาหารสัตว์ และ
พลังงาน การเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศและการผลิ ตแบบเน้ น ผลิ ตโดยเน้ นการใช้ ทุนเป็ นหลัก จะเป็ น
ตัวกาหนดผลผลิตต่อไร่ของประเทศในกลุ่มรายได้ น้อยและปานกลาง (FAO, 2011) ในกรณีประเทศไทย พบว่า
บทบาทของที่ดินมีการเปลี่ ยนแปลงตลอดควบคูไ่ ปกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุคสมัย โดยเปลี่ ยนจากเดิมใน
ฐานะปั จจัยการผลิตทางการเกษตรมาเป็ นที่ตงของการผลิ
ั้
ตเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและ
สินค้ าบริ โภคเพื่อการนันทนาการ (อภิ วฒ
ั น์ รัตนวราหะ, 2558) การขยายตัวของพื ้นที่ทาการเกษตรเป็ นผลจาก
การดาเนินนโยบายของรัฐบาลและจากปั จจัยอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ องในตลาดโลก อีกทังประเภทของกิ
้
จกรรมในการทา
เกษตรก็หลากหลายมากกว่าในอดีต ปั ญหาความยากจนและไร้ ที่ดินทากินของเกษตรกรรายย่อยในประเทศยังคง
ปรากฎให้ เห็นทัว่ ไป เกษตรกรกลุ่มนี ้ในปั จจุบนั ส่วนมากเป็ นผู้สูงอายุ ดังนันโอกาสในการน
้
าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ า
มายกระดับการผลิตเพื่อสร้ างรายได้ จึงเกิดขึน้ ได้ ยาก ประกอบกับการแทรกแซงราคาสินค้ าเกษตรของรัฐบาลใน
อดีตก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ชะลอการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคเกษตร
การคาดการณ์แนวโน้ มและปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อการใช้ ที่ดินในอนาคตจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งต่อ
การวางแผนการใช้ ที่ดินของประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ด้ านที่ดินของประเทศไทยมี
ค่อนข้ างจากัด และส่ว นมากเป็ นการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์ ขณะที่การศึกษาที่อ้างอิ งกรอบแนวคิ ดทาง
เศรษฐศาสตร์ และมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อสร้ างหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายนันมี
้ จานวน
จากัด (อภิ วฒ
ั น์ รัตนวราหะ, 2558) ในอดีตนัน้ งานวิจยั ประเภทนี ้เน้ นศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ของ
นโยบายที่ดินและกรรมสิ ทธิ์ ถือครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยเริ่ มมีการทยอยออกเอกสารสิ ทธิ์
ที่ดินให้ กบั ประชาชน (Chalamwong and Feder, 1988a,b) ในปั จจุบันกลับพบว่า ประเทศไทยกาลังประสบ
ปั ญหาการกระจุกตัวของที่ดินในมือคนกลุ่มน้ อยอันเป็ นผลจากความเหลื่อมล ้าทางรายได้ (อดิศร์ อิศรางกูร ณ
อยุธ ยา และบัณฑูร เศรษฐศิ โรตน์ 2553) ดังนัน้ งานวิ จยั ด้ านเศรษฐศาสตร์ ที่ดินในช่วงสิ บกว่าปี ที่ผ่ านมาจึง
ค่อนข้ างให้ ความสาคัญกับบทบาทของตลาดเช่าที่ดินซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือ ที่ สามารถช่วยลดปั ญหาการเข้ าถึง
ทรัพยากรที่ดินของเกษตรกรรายย่อย (Gine, 2005; ศิริพร และคณะ, 2558; อุชกุ , 2560)
ดังระบุข้ างต้ น แม้ ว่า งานวิ จยั ด้ านเศรษฐศาสตร์ ที่ดิน ในระดับจุลภาคจะมี ปรากฎให้ เห็นอยู่บ้าง แต่
การศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้ มการใช้ ที่ดินในระดับมหภาคโดยใช้ แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ กลับมี จานวนจากัด
(มูลนิธิสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2555) จุดเด่นของงานวิจยั ฉบับนี ้จึงเป็ นการศึกษาแนวโน้ มการใช้
ที่ดินในประเทศไทย โดยเน้ นการใช้ ทีดินในภาคเกษตรเป็ นหลัก การวิ เคราะห์ใ ช้ ทัง้ ข้ อ มูล เชิง คุณ ภาพจาก
ความเห็ น ผู้ เชี่ย วชาญและข้ อ มู ล เชิง ปริ ม าณซึ่ ง ได้ จ ากแบบจ าลองเศรษฐมิ ติ วัต ถุป ระสงค์ ข องงานวิ จ ัย
ประกอบด้ วย 1) พยากรณ์ การใช้ ที่ดินเพื่อ การเกษตรในปี พ.ศ.2578 ด้ วยแบบจาลองเศรษฐมิติ 2) วิเคราะห์
แนวโน้ มการใช้ ที่ดินเกษตรและการใช้ ที่ดินในสาขาอื่นๆ จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ านที่ดินและเกษตร
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วิธีการศึกษา
การพยากรณ์ การใช้ ที่ดินเกษตรของไทยในอนาคตใช้ เทคนิคเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพประกอบการ
วิเคราะห์ การพยากรณ์เชิงปริ มาณใช้ แบบจาลองเศรษฐมิติของอุปสงค์การใช้ ที่ดินเกษตรซึง่ มีพื ้นฐานจากทฤษฎี
ผู้ผลิต โดยมองว่าเกษตรกรแต่ละรายเลื อกใช้ ที่ดินและปั จจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อให้ ก ารผลิ ตเกิดกาไรสูงสุด ดังนัน้
ความต้ องการใช้ ที่ดินจึงขึน้ อยู่กบั ราคาสิ นค้ าเกษตร ราคาปั จจัยการผลิ ตอื่นๆ และปั จจัยภายนอกที่เกี่ยวข้ อง
ขณะที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพนันอาศั
้ ยการประมวลผลการแบบสอบถามและจากการประชุม Foresight ระดม
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ านที่ดินทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน
แบบจาลองเศรษฐมิติ
รู ปแบบฟั งก์ชนั่ ของแบบจาลองทางเศรษฐมิติของอุปสงค์ตอ่ ทีด่ ินเกษตรอยูใ่ นรู ปแบบ log-log ดังนี ้
ln(land_ag t )   0  1 ln( pt )   2 ln( wkt )   2 ln( wlbt )  3 ln( gdppct )   4 dpolt
 ln(land_ag t 1 )   t

(1)

ตัวแปรที่ใช้ ในแบบจาลองเศรษฐมิติเป็ นค่าเฉลี่ ยรายปี ตัวแปรด้ านราคาอยูใ่ นรู ปของราคาที่แท้ จริ งโดย
ใช้ ดชั นีราคาผู้ บริ โภคปี 2553 เป็ นปี ฐาน พืน้ ที่เกษตรรายปี (land_ag) ได้ จากองค์ การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ราคา (p) เป็ นตัวแทนราคาสินค้ าเกษตรซึง่ ใช้ ราคา 3 ชนิด ได้ แก่ ราคาข้ าวสารในตลาดโลก
ดัชนี ร าคาสิ น ค้ า เกษตร (FAO) และราคาข้ า วเปลื อ กที่เ กษตรกรขายได้ ณ ไร่ นา จากส านัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร (OAE) รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ ประชากร (gdppc) มาจากบั ญ ชี ร ายได้ ประชาชาติ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ง ชาติ (NESDB) ราคาสัมพัทธ์ ของทุน ต่อ ที่ดิน (wk) เท่ากับกับ
สัดส่วนของผลิตภาพของสต็อคทุนในภาคเกษตรเทียบกับผลิตภาพของที่ดินเกษตร ราคาสัมพัทธ์ ของแรงงานต่อ
ที่ดิน (wlb) เท่ากับกับสัดส่วนของผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรเทียบกับผลิตภาพของที่ดินเกษตร ซึง่ ตัวแปรมห
ภาคทัง้ หมดมาจาก NESDB ตัว แปรหุ่น แสดงนโยบายเกษตร (dpol) ก าหนดให้ เ ท่า กับ 1 ในช่ ว งปี ที่ มีการ
ดาเนินงานโครงการจานาสินค้ าเกษตรหรื อโครงการประกันรายได้ เกษตรกร และเท่ากับศูนย์ในปี อื่นๆ
การพยากรณ์ความต้ องการใช้ ที่ดินในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า คานวณมาจากค่าพารามิเตอร์ ที่ได้ จากผลการ
ประมาณค่าของสมการที่ (1) ค่าพยากรณ์ ของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค (ได้ แก่ ผลผลิ ตมวลรวมของภาคเกษตร
ผลผลิ ตมวลรวมของประเทศ และจานวนแรงงานของภาคเกษตรและจานวนประชากร) นามาจากผลการศึกษา
ของ นิพนธ์ และคณะ (2560) ในส่วนของฉากทัศน์เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ.2578 ซึ่งทาการพยากรณ์ เศรษฐกิจ
ไทยในอนาคตไว้ 4 ฉากทัศน์ ได้ แก่ (1) ฉากทัศน์ที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาในรู ปแบบปกติเช่นในอดีต (Business
As Usual: BAU) (2) ฉากทัศน์ที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาที่มุ่งเน้ นทางด้ านอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ ้น (industry) (3)
ฉากทัศน์ ที่เศรษฐกิ จมี ก ารเติ บ โตที่เป็ นคุ ณ ภาพโดยเน้ น การสร้ างมูล ค่า ทัง้ ในภาคเกษตรและภาคบริ การ
(agriculture and service) และ (4) ฉากทัศน์ที่เป็ นไปได้ มากที่สุด (eclectic scenario) ฉากทัศน์ที่ 1 อาศัยการ
พยากรณ์ อนุกรมเวลา โดยใช้ ข้อมูลแนวโน้ มในอดีต เพื่อพยากรณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ฉากทัศน์ที่
2 และ 3 อาศัยการพยากรณ์อนุกรมเวลา และการวิเคราะห์การไล่ตามผลิตภาพการผลิตในระดับโลก โดยกาหนด
ประเทศต้ นแบบและทาการประเมินผลิตภาพทางการผลิตของประเทศนัน้ เพื่อใช้ เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาของ
ประเทศ และเลือกใช้ อตั ราการไล่ตาม (catching-up rate) ที่เหมาะสมแหล่งข้ อมูล โดยกาหนดให้ ประเทศเกาหลี
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ใต้ เป็ นประเทศเป้าหมายในฉากทัศน์ที่ 2 และประเทศฝรั่งเศส เป็ นประเทศเป้าหมายในฉากทัศน์ที่ 3 ฉากทัศน์ที่
4 อาศัยการพยากรณ์อนุกรมเวลา และข้ อมูลการพัฒนาของภาครัฐ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนปฏิบตั ิการของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี

ผลการศึกษา
ผลการประมาณค่ าแบบจาลองการใช้ ท่ดี ินเกษตรของประเทศไทย
ผลการประมาณการค่าพารามิเตอร์ ในแบบจาลองอุปสงค์ที่ดินเกษตรทัง้ 4 รู ปแบบ (model 1-4) แสดง
ไว้ ใ น Table 1 ราคาสัมพัทธ์ ทุนต่อ ที่ดิน นโยบายข้ า วของรัฐบาล และจานวนที่ดินเกษตรปี ที่ผ่ า นมา ล้ ว นมี
นัยสาคัญทางสถิติตอ่ การใช้ ที่ดินเกษตรของไทยในระดับ 1% ในทุกแบบจาลอง แสดงให้ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยเหล่านี ้มีความสัมพันธ์ ในระดับสูงกับการใช้ ที่ดินเกษตร
Table 1 Parameter estimates from the derived demand for agricultural land
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
World rice price (L.logrice_wprc)
0.019 **
(0.009)
Food price index (L.logpin)
0.032 *
(0.018)
Paddy rice price (L.logrice_prc)
0.013 *
(0.013)
Relative price of capital to land (logwkt)
0.091 *** 0.039 *** 0.108 *** 0.039 ***
(0.024)
(0.016)
(0.030)
(0.013)
Relative price of labor to land (logwlbt)
0.053
-0.001
0.022
0.035
(0.052)
(0.053)
(0.072)
(0.037)
Policy dummy (dpolt)
0.050 *** 0.048 *** 0.035 *** 0.042 ***
(0.008)
(0.009)
(0.010)
(0.009)
Income per capita (loggdppct)
0.060 *** 0.048
0.074 *** 0.042 *
(0.022)
(0.029)
(0.026)
(0.025)
Lagged agricultural land (logland_agt-1)
0.505 *** 0.584 *** 0.515 *** 0.578 ***
(0.106)
(0.118)
(0.120)
(0.094)
*,**,*** denote significant level at 10%, 5%, and 1%, respectively.
สัมประสิทธิ์ ของราคาสัมพัทธ์ ทนุ ต่อที่ดินมีคา่ เป็ นบวกในทุกแบบจาลอง ซึง่ หมายความว่าเกษตรกรจะมี
การขยายที่ดินเกษตรเมื่อราคาสัมพัทธ์ เพิ่มขึ ้น ราคาสัมพัทธ์ ที่เพิ่มขึ ้นบ่งบอกว่าการขยายการผลิตโดยเน้ นปั จจัย
ทุนเกิดต้ นทุนที่สูงกว่า ดังนันการขยายการผลิ
้
ตควรเลื อกใช้ ปัจจัยที่ดินมากขึน้ หรื อเกษตรกรจะขยายพื ้นที่ทา
การเกษตรเมื่อสัดส่วนผลิตภาพทุนต่อที่ดินสูงขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั นันการเพิ
้
่มขึ ้นของผลิ ต
ภาพทุ นเกิ ดขึ น้ พร้ อมๆ กับการขยายตัว ของพื น้ ที่ทาการเกษตร เป็ นไปได้ ว่า การลงทุ นด้ า นเครื่ อ งจัก รและ
เทคโนโลยี บางประเภทเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตนันจ
้ าเป็ นที่ฟาร์ มต้ องมี ขนาดใหญ่ ขึน้ เพื่อให้ เกิดการ
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ประหยัดต่อขนาดการผลิต ในทางตรงกันข้ าม แม้ วา่ ค่าสัมประสิทธิ์ของราคาสัมพัทธ์ แรงงานต่อที่ดินจะมีคา่ เป็ น
บวกแต่กลับไม่มีนยั สาคัญทางสถิติในทุกแบบจาลอง สะท้ อนให้ เห็นถึงบทบาทที่ลดลงของแรงงานต่อการขยาย
พื ้นที่ทาการเกษตรในยุคที่การเกษตรเน้ นปั จจัยทุนเป็ นหลัก
ตัวแปรด้ า นราคาสิ นค้ า เกษตรทัง้ 3 ประเภท (ดัชนีราคาสิ นค้ า อาหารปี ที่ผ่ านมา ราคาข้ า วสารใน
ตลาดโลก และราคาข้ าวเปลื อกที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่ นา) ล้ วนให้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่มีค่าเป็ นบวกที่ใกล้ เคียงกัน
แม้ ว่าระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติจะแตกต่างกันบ้ าง ผลดังกล่ าวเป็ นหลักฐานที่ยืนยันว่าข้ าวยังคงเป็ นพืช
เศรษฐกิจที่ปลูกอย่างแพร่หลายทัว่ ประเทศ และการใช้ ที่ดินเกษตรก็ปรับตัวตามราคาข้ าวเปลือกในประเทศและ
ราคาข้ างสารในตลาดส่ ง ออก ราคาข้ า วในตลาดทัง้ สองมี ความเชื่อ มโยงกันสู ง เนื่อ งด้ ว ยราคาข้ า วสารใน
ตลาดโลกนันอ้
้ างอิงจากราคาข้ าวสารส่งออกของไทย รายได้ เฉลี่ยต่อประชากรเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบต่อการใช้
ที่ดินในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติในทุกแบบจาลอง ยกเว้ นแบบจาลองที่ 2 รายได้ ต่อหัวประชากรที่
เพิ่มขึ น้ หมายถึง อุปสงค์ ความต้ อ งการบริ โภคอาหารและพลัง งานที่เ พิ่มขึ น้ จึง ก่อ ให้ เกิ ดการขยายพื น้ ที่ ท า
การเกษตรประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการเพาะปลูกพืชอาหารคน พืชอาหารสัตว์ และอาจรวมถึงพืชพลังงานด้ วย
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ข องตัวแปรหุ่นนโยบายข้ า วมีค่าเป็ นบวกและมี นยั สาคัญทางสถิ ติที ระดับ 1% ในทุก
แบบจาลอง ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่คาดไว้ กล่าวคือ โดยเฉลี่ ยแล้ วพื ้นที่ทาการเกษตรในช่วงที่รัฐบาลมีการ
ดาเนินนโยบายจานาข้ าวหรื อโครงการประกันรายได้ ชาวนาจะสูงกว่าในช่วงที่ไม่มีการแทรกแทรกตลาดด้ ว ย
โครงการทัง้ สอง ทัง้ นี ้ แม้ ว่าตัว แปรหุ่นนี จ้ ะถูกกาหนดชื่อ ไว้ ว่ า “นโยบายข้ า ว” แต่จริ ง ๆ แล้ ว ในช่วงเวลาที่ มี
โครงการทังสองก็
้
มีการดาเนินโครงการลักษณะเดียวกันสาหรับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นด้ วย (ได้ แก่ ข้ าวโพดเลี ย้ ง
สัตว์ และมันสาปะหลัง) ดังนันผลกระทบของโครงการทั
้
งสองต่
้
อการใช้ ที่ดินจึงไม่ได้ ถกู จากัดไว้ เฉพาะเพียงแค่
ภาคการผลิ ตข้ า วเท่า นัน้ แต่เนื่องจากพืน้ ที่เพาะปลู กข้ าวมี สัดส่ ว นที่สู งมากเมื่ อ เทียบกับพื ชชนิดอื่ น ดัง นัน้
ผลกระทบของทังโครงการจ
้
านาและประกันรายได้ จงึ เห็นได้ ชดั เจนที่สุดในกรณีการขยายตัวของพื ้นที่นาข้ าว และ
ท้ ายสุด ตัวแปรจ านวนที่ดินเกษตรปี ที่ ผ่านมาให้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่เป็ นบวกและมีขนาดใหญ่ ที่สุดเมื่อเทียบกับ
สัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอื่นๆ ในแบบจาลอง แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ทาการเกษตรมีความเป็ นพลวัตค่อนข้ างสูง
การพยากรณ์ การใช้ ท่ดี ินเกษตร
ค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณค่าได้ จากแบบจาลองที่ 1-4 สามารถนามาใช้ ประกอบการพยากรณ์ จานวน
ที่ดินเกษตรในอนาคตได้ เมื่อเปรี ยบเทียบค่า Adjusted R-Squared ของทุกแบบจาลอง พบว่ามีคา่ ใกล้ เคียงกัน
ดังนัน้ แบบจาลองทังหมดจึ
้
งมี ความเหมาะสมในเชิง สถิ ติใ กล้ เคียงกัน งานวิจัยนี จ้ ะเลื อกใช้ แ บบจาลองที่ 4
สาหรับเป็ นฐานในการพยากรณ์ ก ารใช้ ที่ดินเกษตร เนื่องจากแบบจาลองนี ใ้ ช้ ราคาข้ า วสารในตลาดโลกเป็ น
ตัวแทนราคาสินค้ าเกษตร ซึง่ ทางธนาคารโลกได้ มีการพยากรณ์ ราคาข้ าวสารในตลาดโลกล่วงหน้ าไว้ แล้ ว และ
กาหนดให้ สต็อ กทุนภาคเกษตรมีการเปลี่ ยนแปลงไปในสัดส่วนเดียวกันกับผลผลิ ตมวลรวมภาคเกษตร และ
กาหนดให้ ไม่มีนโยบายประกันราคาหรื อรับจานาข้ าวทุกเมล็ด ผลการพยากรณ์การใช้ ที่ดินเกษตรภายใต้ ฉากทัน์
ทัง้ 4 แสดงไว้ ใ น Figure 1 จะเห็ นได้ ว่า การใช้ ที่ดินเกษตรในแต่ล ะฉากทัศ น์มีการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะ
คล้ ายกัน กล่าวคือ การใช้ ที่ดินเกษตรปรับตัวลดลงในทุกฉากทัศน์ในระยะแรก ก่อนที่จะค่อยๆ ปรับตัวสูงขึน้ แต่
จะไม่สูงถึงระดับการใช้ ที่ดินในปั จจุบนั จานวนที่ดินเกษตรปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงแรกๆ เป็ นผลจากการ
กาหนดให้ รัฐบาลไม่มีการดาเนินงานโครงการจานาข้ าวและโครงการประกันรายได้ ส่วนเหตุที่พื ้นที่ทาการเกษตร
ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ ้นในภายหลังนันเพราะมี
้
การเติบโตของรายได้ ตอ่ หัวประชากรและการเพิ่มขึ ้นของราคาสัมพัทธ์
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ของแรงงานต่อ ที่ดินเป็ นปั จจัยขับเคลื่ อ นเชิงบวก ขณะที่ร าคาสัมพัทธ์ ข องทุนต่อ ที่ดินและราคาข้ า วสารใน
ตลาดโลกซึง่ ต่างก็มีแนวโน้ มลดลงนันเป็
้ นปั จจัยขับเคลื่อนเชิงลบ แต่เนื่องจากสุดท้ ายแล้ วจานวนที่ ดินเกษตรยังมี
การปรับตัวสูงขึ ้นเรื่ อยๆ ก็แสดงว่าผลกระทบจากปั จจัยเชิงบวกมีมากกว่าปั จจัยเชิงลบ
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Figure 1 Thailand’s agricultural land forecast 2014-2035 under four scenarios
ฉากทัศน์ที่ 2 มีการใช้ ที่ดินเกษตรของไทยสูงสุด (ลดลงต่าสุดเทียบกับปั จจุบนั ) เท่ากับ 132.05 ล้ านไร่
ขณะที่ฉากทัศน์ที่ 3 มีการใช้ ที่ดินเกษตรของไทยต่าสุด (ลดลงมากที่สุดเทียบกับปั จจุบนั ) เท่ากับ 123.06 ล้ านไร่
ความแตกต่างของระดับการใช้ ที่ดินของทังสองฉากทั
้
ศน์นี ้ไม่ได้ เกิดจากความแตกต่างของรายได้ เฉลี่ย เนื่องจาก
รายได้ เฉลี่ ยอยู่ในระดับใกล้ เคี ยงกัน ปั จจัยที่ส ร้ างความแตกต่า งคื อ ราคาสัมพัทธ์ ข องทุนเทียบกับที่ดิน ค่า
สัมประสิทธิ์ ของราคาสัมพัทธ์ จากแบบจาลองมีคา่ เป็ นบวก แสดงว่าเมื่อราคาสัมพัทธ์ ลดลงจะทาให้ มีการลดพื ้นที่
ทาการเกษตร เนื่องจากราคาสัมพัทธ์ในฉากทัศน์ที่ 2 ลดลงน้ อยกว่าฉากทัศน์ที่ 3 ดังนันจ
้ านวนการใช้ ที่ดินเกษตร
ในฉากทัศน์ที่ 2 จึงลดลงน้ อยกว่าฉากทัศน์ที่ 3 ด้ วย หลักฐานดังกล่าวชี ้ให้ เห็นว่าการขยายตัวของสต็อกทุนภาค
เกษตรที่แท้ จริ งมีความสัมพันธ์ ในเชิงลบกับการใช้ ที่ดินเกษตร หมายความว่า ความก้ าวหน้ าในเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเพาะปลูกและผลิตสิ นค้ าเกษตรจะช่วยให้ ผลิตภาพของการลงทุนในสินทรัพย์เกษตรเพิ่มขึ ้น อีกทัง้
เกษตรกรตัดสินใจลงทุนในเครื่ องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ ้นเพื่อชดเชยจานวนแรงงานเกษตรที่มีแนวโน้ มลดลงและ
มีค่าจ้ างที่สูงขึน้ ในอนาคต และเมื่อมองในรู ปแบบราคาสัมพัทธ์ ทุนต่อที่ดิน พบว่า ราคาสัมพัทธ์ ทุนต่อที่ดิน มี
แนวโน้ มลดลงในอนาคตเนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีการเกษตรในอนาคตช่วยให้ เกษตรกรสามารถ
ลงทุนสินทรัพย์เกษตรได้ ถกู ลง เมื่อเทียบกับการขยายที่ดินเกษตร ซึง่ แนวโน้ มราคาที่ดินหรื อค่าเช่าที่ดินเพิ่มสูงขึ ้น
จากการเป็ นทรัพยากรที่ขาดแคลนและมีการแย่งชิงการใช้ ประโยชน์จากสาขาการผลิ ตอื่น ดังนันเมื
้ ่อลงทุนใน
สินทรัพย์เกษตรเพิ่มขึ ้น เกษตรกรจึงสามารถใช้ ที่ดินลดลง ก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่ดินเข้ มข้ นมากขึ ้น
ภาคเกษตรไทยและแนวโน้ มการใช้ ท่ดี ินในอนาคต: มุมมองผู้เชี่ยวชาญ
ความพยายามของรัฐบาลที่จะขับเคลื่ อนประเทศไทยให้ เข้ า สู่ Thailand 4.0 นันน่
้ าจะเกิ ดขึน้ ได้ ยาก
เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรซึง่ ถูกมอง
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ว่าจะมีการสร้ างนวัตกรรมหรื อมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาใช้ น้อยที่สุด การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร
ในอนาคตเมื่ อ ประเทศไทยเข้ า สู่สัง คมผู้ สู งอายุนนั ้ เป็ นเรื่ อ งที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ การนาแรงงานต่างด้ า วเข้ า มา
สามารถทาได้ แต่ก็จะไม่ได้ ชว่ ยยกระดับประสิทธิ ภาพการผลิ ตเนื่องจากแรงงานเหล่านี ้เป็ นแรงงานที่มีทกั ษะต่า
การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการผลิตของภาคเกษตรโดยการใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ จาเป็ นต้ องอาศัยโครงสร้ างพื ้นฐานที่
ทัว่ ถึง การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเกษตรกรจาเป็ นต้ องอาศัยแรงผลักดันจากกลไกตลาดทังตลาดในประเทศ
้
และตลาดโลก การแข่ งขันในตลาดโลกจะสร้ างแรงจูงใจให้ เกิดการเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการผลิ ตของแต่ล ะ
ประเทศ อย่างไรก็ตาม การแทรกแซงราคาสิ นค้ าเกษตรของรัฐบาลส่งผลให้ การสร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ๆ ในภาคเกษตรของไทยเกิดขึน้ ได้ ช้า ผู้เชี่ยวชาญด้ านเกษตรและที่ดินส่วนมากเห็นตรงกันว่าการใช้ ที่ดินใน
สาขาที่อยู่อ าศัยจะเพิ่มขึ น้ มากกว่า สาขาอื่ นๆ ในอี ก 20 ปี ข้ างหน้ า รองลงมาคือ สาขาพาณิ ชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว ในขณะที่เนื ้อที่ทาการเกษตรและป่ าไม้ คาดว่าจะลดลงมากที่สุด การใช้ ที่ดินในสาขาการท่องเที่ยวมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเนื่องจากพื ้นที่ทอ่ งเที่ยวในปั จจุบนั ยังไม่สามารถรองรับกับจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ ้นได้ ยกเว้ น
สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเล พื ้นที่ทาการเกษตรในอนาคตจะลดลง โดยพื ้นที่ที่ลดลงส่วนมากจะมาจากพื ้นที่นา
โดยเฉพาะข้ าวเจ้ าขาว เนื่องจากไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทางราคากับประเทศเพื่อนบ้ าน ฟาร์ ม
อาจมีขนาดใหญ่ขึ ้นเนื่องจากจานวนเกษตรกรสูงอายุทยอยออกจากภาคเกษตรและการนาเทคโนโลยีการผลิ ต
สมัยใหม่เข้ ามาทดแทนแรงงาน อย่างไรก็ตาม ฟาร์ มอาจมีขนาดเล็ กลงเนื่องจากการเข้ าถึงทรัพยากรที่ดินของ
เกษตรกรรายย่อ ยค่อ นข้ า งจากัด เพราะที่ดินในระบบกรรมสิ ท ธิ์ เอกชนจะถูกขายให้ น ายทุน อี กทัง้ จ านวน
ประชากรที่ยงั คงเพิ่มขึน้ ในอนาคตก็ หมายถึงความต้ องการใช้ ที่ดินในสาขาอื่นที่จะเพิ่มขึน้ และส่งผลให้ พื ้นที่
เกษตรและขนาดฟาร์ มลดลง แม้ วา่ จานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นอาจหมายถึงความต้ องการสินค้ าเกษตรและอาหาร
ที่เพิ่มขึ ้น แต่เทคโนโลยีจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การเพิ่มผลผลิตสามารถทาได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องขยายพื ้นที่
ปั จจัยหักเหที่จะส่ งผลต่อ การคาดการณ์ แ นวโน้ มการใช้ ที่ดินในอนาคตประกอบด้ ว ย 1) เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 2) การแก้ ไขปรับปรุ ง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่ งปลู กสร้ าง 3) นโยบายด้ านเกษตรของรัฐบาล 4) การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 5) การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอื่น เช่น ชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว เป็ นต้ น เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ในขณะที่ต้นทุนของ
เทคโนโลยีและการยอมรับของเกษตรกรคือความไม่แน่นอนที่ภาคเกษตรไทยต้ องเผชิญ การปรับขึ ้นภาษี ที่ดินใน
หลายๆ รายสาขาภายใต้ พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างฉบับใหม่จะกระตุ้นให้ เกิดการนาที่ ดินมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์มากขึน้ แต่ผลกระทบของการขึน้ ภาษี ต่อเจ้ าของที่ดินแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกัน ในส่วนของ พ.ร.บ.
การเช่าที่ดินเกษตรกรรม นันได้
้ รับการวิพากษ์ วิจารณ์ ว่าเอื อ้ ประโยชน์ต่อผู้เช่ามากเกินไป เจ้ าของที่ดินจึงขาด
แรงจูงใจที่จะปล่อยเช่าที่ดิน การแทรกแซงตลาดสินค้ าเกษตรของรัฐบาลในอดีตส่งผลให้ มีการขยายตัวของพื ้นที่
เกษตรกรรมเข้ าไปในพื ้นที่ป่าไม้ และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรด้ านที่ดินและน ้าอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรื อ Climate Change เป็ นประเด็นที่ทกุ ประเทศทัว่ โลกกาลังให้ ความสนใจ แรงกดดันจากประชาคม
โลกจะส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตซึง่ รวมถึงการใช้ ที่ดินเกษตรด้ วย การขยายตัวของชุมชน
เมือง ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ในบางช่วงเวลาและในบางพื ้นที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ เกิดการ
แย่งชิงที่ดิน แม้ วา่ การใช้ ที่ดินของภาคเศรษฐกิจทัง้ 3 สาขาข้ างต้ น คิดเป็ นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับภาค
เกษตร แต่การใช้ ทรัพยากรอื่นๆ นอกเหนือจากที่ดิน (เช่น น ้า) ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ ที่ดินเพื่อการเกษตร
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สรุป
การใช้ ที่ดินเกษตรระบุวา่ ขนาดที่ดินเกษตรของประเทศไทยในปี พ.ศ.2578 จะอยูใ่ นช่วง 122.36-132.05
ล้ านไร่ ซึ่งต่ากว่าจานวนที่ดินเกษตรในปี ค.ศ.2014 ซึ่งเท่ากับ138.19 ล้ านไร่ พื ้นที่ทาการเกษตรจะลดลงอย่าง
รวดเร็ วหลังจากที่มีการยกเลิกโครงการจานาสิ นค้ าเกษตรและโครงการประกันรายได้ เกษตรกร โดยมีการลดลง
อย่างต่อเนื่องของราคาข้ าวในตลาดโลกเป็ นปั จจัยสนับสนุน ในทางตรงข้ าม การเติบโตของรายได้ ประชากรและ
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตรเป็ นแรงผลักดันให้ อปุ สงค์การใช้ ที่ดินเกษตร ผลพยากรณ์ดงั กล่าวสอดคล้ อง
กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ซึง่ เห็นตรงกันว่าที่ดินเกษตรในอนาคตจะลดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื ้นที่ที่ใช้ ปลูกข้ าว
คุณภาพต่ า ในขณะที่ชุมชนเมื องจะมี อตั ราการเติ บโตของการใช้ ที่ดินสู งที่สุด ปั จจัยหักเหที่จะส่งผลต่อ การ
คาดการณ์ ประกอบด้ ว ย 1) เทคโนโลยีส มัยใหม่ 2) การแก้ ไขปรั บปรุ ง พ.ร.บ. ภาษี ที่ดินและสิ่ ง ปลู กสร้ าง 3)
นโยบายด้ านเกษตรของรัฐบาล 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 5) การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจอื่น
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการ GrabCar ในเขตกรุงเทพมหานคร
Factors influencing the decision to use GrabCar in Bangkok
ขนิษฐา ไชยทองรั กษ์ 1* สุภาดา ทองไกรรัตน์1 และพุฒิพฒ
ั น์ ทวีวชิรพัตน์1
Kanittha Chaitongrak1* Suphada Thongkrairat1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ GrabCar ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามจานวน 400 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยแบบ
Binary logistic และคานวณหาผลกระทบส่วนเพิ่ม ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การ GrabCar มากที่สุด ได้ แก่ อายุ รองลงมาเป็ นปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขบั ปั ญหาการขับรถแบบ
ไม่สุ ภ าพของผู้ ขับ ปั ญ หาการพูด จาไม่ สุ ภ าพของผู้ ขับ และปั ญ หาการขับ รถอ้ อ มเส้ น ทางในการใช้ บริ การ
ตามลาดับ

ABSTRACT
The purpose of this research was to study factors influencing the customer’s decision to use
GrabCar services in Bangkok. Data were collected using 400 questionnaires. The binary logistic
regression was applied to analyze the data and marginal effects were computed. The results
respectively indicated that factors influencing to customer’s decision of using GrabCar were age,
driver’s refusing to serve, driver’s impolite driving, driver’s impolite talking and making a detour
problem.
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คานา
ปั จจุบนั ผู้โดยสารที่ใช้ บริ การแท็กซี่มกั จะพบเจอปั ญหาในการใช้ บริ การ ร้ อยละ 82.50 ประสบปั ญหา
การปฏิ เสธผู้โดยสาร ซึ่งเป็ นปั ญหาการใช้ บริ การรถแท็กซี่ ที่พบเจอมากที่สุ ด รองลงมาร้ อยละ 29.99 ประสบ
ปั ญหาสภาพรถเก่า ไม่สะอาด แอร์ ไม่เย็น มีกลิ่ นเหม็ น ร้ อ ยละ 28.09 ประสบปั ญหาขับอ้ อมเส้ นทาง ร้ อยละ
25.64 ประสบปั ญหาผู้ขับขี่ พูดจา ไม่สุภ าพ มี กิริยาที่ไม่ดีกับผู้ โดยสารหรื อผู้ ใช้ ร ถใช้ ถนน และร้ อยละ 4.61
ประสบปั ญหาอื่นๆ ได้ แก่ ถามเรื่ องส่วนตัว, เปิ ดวิทยุเสียงดัง, พูดเรื่ องการเมือง, ไม่กดมิเตอร์ , ผู้ขบั ขี่ต้องการราคา
เหมาจ่าย, รู ปบัตรประจาตัวผู้ขบั ขี่ไม่ตรงกัน, และกินอาหารบนรถ (บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ นิด้า, 2560)
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูโดยสารหันมาใช้ บริ การ Grab car แทนการใช้ บริ การแท็กซี่
มากขึน้ ส่งผลให้ ผ้ ูที่ขับแท็กซี่มีรายได้ น้อยลง ผู้ขบั แท็กซี่จงึ ไม่ยอมรับการให้ บริ การของ GrabCar ซึง่ อยู่ภายใต้
แอปพลิ เคชัน GrabTaxi และมีรวมตัวกันประท้ วงของแท็กซี่ หน้ ารัฐสภา (สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อ ง 3
มิถุนายน 2560) โดยสิ่งที่อาจจะเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ูโดยสารใช้ บริ การ GrabCar มากขึน้ เนื่องจาก GrabCar มีการ
คัดกรองและอบรมผู้ขบั ขี่ รวมไปถึงมีกฎระเบียบและบทลงโทษสาหรับผู้ขบั ขี่ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ดังนันผู
้ ้ โดยสารที่ใช้
บริ การ GrabCar อาจจะประสบปั ญหาน้ อยกว่าผู้ใช้ บริ การแท็กซี่ ทาให้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงสนใจนาปั ญหาต่างๆที่
พบเจอในการใช้ บริ การรถโดยสารสาธารณะส่วนบุคคลมาเป็ นตัวแปรในการศึกษา ซึง่ หากทราบถึงปั จจัยที่มีผล
ต่อการใช้ บริ การ GrabCar จะทาให้ ผ้ ขู บั แท็กซี่สามารถนามาปรับใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ การแท็กซี่
และสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้โดยสารได้ มากขึ ้น
ดังนันจึ
้ งมีความสาคัญทีจ่ ะศึกษาว่าปั จจัยใดที่มีอิทธิพลทาให้ คนหันไปใช้ บริ การ Grab car มากขึ ้น โดย
งานวิ จัย นี ม้ ี ว ัตถุ ป ระสงค์ คื อ เพื่ อ ศึ กษาการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ การรถโดยสารสาธารณะส่ ว นบุ ค คลตามหลั ก
ประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่างๆกับการตัดสินใจใช้ บริ การGrabCar และเพื่อศึกษาถึง
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การGrabCar

วิธีการศึกษา
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การGrabCar ทาการศึกษาโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อ
สัมภาษณ์ ผ้ ูใช้ บริ การโดยสารสาธารณะส่วนบุคคลในเขตกรุ งเทพมหานคร การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้
ทาโดยวิธีการเลื อกสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น ซึ่ง ใช้ การสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling)
โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไปที่ใช้ บริ การแท็กซี่หรื อGrabCar จานวน 400
ตัวอย่าง จากสูตรของ W.G.cochran (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2539) ซึ่งไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรจะใช้
ค่าสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.5 จะได้ ขนาดตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง โดย 400 ตัวอย่างนี ้จะเลื อกเฉพาะผู้ใช้
แท็กซี่หรื อ GrabCar เท่านัน้ ซึง่ จัดเก็บในช่วงเวลากันยายน 2560 ถึง ตุลาคม 2560
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้ประกอบด้ วย ทฤษฎี พฤติกรรมผู้บริ โภค, ทฤษฎี การตัดสินใจใช้ บริ การ
และแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริ การ มาใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดปั จจัยที่อาจจะมี
อิ ทธิ พ ลต่อ การตัดสิ น ใจใช้ GrabCar นอกจากนี ก้ ารตรวจเอกสารพบว่า ปั จจัยด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก าร (7P’s) และภาพลั ก ษณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัดสิ น ใจใช้ บ ริ ก าร GrabTaxi
(ธนดล แก้ วนครและชุติมาวดี ทองจีน ,2559) คุณภาพของการให้ บริ การด้ านความเชื่อมัน่ มีอิทธิ พลต่อความถี่
ในการใช้ บริ การของลู กค้ าและคุณภาพของการให้ บริ การด้ านการตอบสนองกับลูกค้ ามี อิทธิ พลต่อค่าใช้ จ่า ย
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ในการใช้ บริ การแท็กซี่ของลูกค้ า (Nattapong Techarattanased,2015) การใช้ งานระบบ, การมีคุณภาพของ
ข้ อมูล, การมีคณ
ุ ภาพของระบบ, การมีคณ
ุ ภาพการบริ การ, ความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ และบริ บทของการ
ใช้ ง าน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก าร GrabTaxi (วาชรั ต น์ สิ ง โต, ปี เตอร์ รั ก ธรรมและลั ด ดาวัล ย์
แก้ วกิติพงษ์ , 2558) และปั จจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคแอพพลิเคชัน่ เรี ยก
รถแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือ (สุธินี เชฏฐพินิจและ ธี ระวัฒน์ จันทึก,2559) นอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น
ที่มีผ้ ูศึกษามาแล้ ว ในการศึกษาครัง้ นี ้จะคานึงถึงประเด็นปั ญหาที่ผ้ ูโดยสารพบเจอในการใช้ บริ การรถโดยสาร
สาธารณะส่วนบุคคล ได้ แก่ ปั ญหาด้ านความปลอดภัย, ปั ญหาด้ านราคา, ปั ญหาด้ านพฤติกรรมผู้ขบั และปั ญหา
ด้ านการบริ การ รวมไปถึงปั จจัยด้ านลักษณะประชากรศาสตร์
ดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงทาการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการตัดสิ นใจใช้ บริ การ GrabCar กับ
ตัวแปรต่างๆได้ แก่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้ , ปั ญหาข้ อมูลที่แสดงในรถหรื อแอพพลิเคชัน่ ไม่ตรงกับผู้ขบั , ปั ญหา
การขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ, ปั ญหาการโกงราคาค่าโดยสาร, ปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขับ ,
ปั ญหาการขับรถแบบไม่สุ ภาพของผู้ขับ , ปั ญหาการพูดจาไม่สุภาพของผู้ขับ , ปั ญหาผู้ขับมีพฤติ กรรมที่ไม่น่า
ไว้ ว างใจเข้ า ข่ า ยอาชญากรรม, ปั ญ หาผู้ ขั บ ไล่ ผ้ ู โดยสารลงจากรถกลางทาง และปั ญ หารถสกปรก ด้ ว ย
Chi-square และนาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจใช้ บริ การ GrabCar มาวิเคราะห์ผลด้ วยแบบจาลอง
Binary logistic regression เพื่ออธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตามที่ เป็ นตัวแปรเชิงกลุ่มมีได้ เพียง 2 ค่า
คือ 1 (เหตุการณ์ที่สนใจ) และ 0 (เหตุการณ์ที่ไม่สนใจ) กับตัวแปรอิสระต่างๆ โดยการศึกษาครัง้ นี ้ตัวแปรตามคือ
การตัดสิ นใช้ บริ การ GrabCar ซึ่ง มีเพียง 2 ค่า คื อ 0 (ใช้ แท็กซี่) และ 1 (ใช้ GrabCar) จากการตรวจเอกสาร
1

ดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยฟั งก์ชนั 𝑃(𝑌) = 1+𝑒 −𝑋 ซึง่ ค่าของ P (Y) มีคา่ ระหว่าง 0 ถึง 1 และ Y มีค่าระหว่าง -∞
ถึง +∞ และแบบจาลองโลจิตสามารถเขียนได้ ในรู ปแบบ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550) ดังสมการ
𝑒 −(β0 + β1X1 + … + β𝑘 X𝑘 )
𝑃(𝑌) =
1 + 𝑒 −(β0 + β1 X1 + … + β𝑘X𝑘 )

ทังนี
้ ้ในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระต่างๆ (β) จะจัดให้ อยูใ่ นรู ปของ Odd ratio เพื่อให้ มี
ลักษณะความสัมพันธ์ ในเชิงเส้ น สามารถอธิ บายได้ ดงั สมการต่อไปนี ้
g(x) = ln (

𝑃(𝑌)

) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘

1−𝑃(𝑌)

โดยที่ g(x) เป็ น Linear parameters มี ค่าระหว่าง -∞ ถึง +∞ ขึน้ อยู่กับช่วงของค่า x และ P(Y) คื อ
โอกาสความน่าจะเป็ นที่จะเกิ ดเหตุการณ์ β0 คื อ ค่า คงที่ βi คือ ค่า สัมประสิ ท ธิ์ ข องตัว แปรสุ่ ม c และ Xi คื อ
ค่าตัวแปรสุ่มหรื อตัวแปรอิสระของสมการ โดยสมการพยากรณ์ ที่ได้ อธิ บายความน่าจะเป็ นที่จะเกิดเหตุการณ์ ที่
สนใจ มีเทคนิคการประมาณค่าด้ วยวิธีของ Maximum likelihood มีฟังก์ชนั่ ความควรจะเป็ น คือ
𝑛

𝑒𝑋 𝑌
1
𝑖{
𝐿 = ∏{
}
}1−𝑌𝑖
𝑋
𝑋
1+𝑒
1+𝑒
𝑖=1

ในการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบส่วนเพิ่มหรื อ Marginal effect นัน้ พิจารณาค่าอนุพนั ธ์ บางส่วนของความ
น่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยูน่ นั ้ จะส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจใช้ GrabCar เพิ่มขึ ้น
หรื อลดลงซึง่ มีวิธีแปลงค่าสัมประสิทธิ์ ของสมการให้ อยูใ่ นรู ปผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) ดังสมการ
𝜕[𝑙𝑛𝑃(𝑌)−ln(1−𝑃(𝑌))]
𝜕𝑋𝑘𝑖

= 𝛽𝑘 หรื อเท่ากับ
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𝜕𝑃𝑖
𝜕𝑋𝑘𝑖

= 𝑃𝑖 (1 − 𝑃𝑖 )𝛽𝑘
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จากการตรวจสอบเอกสาร ผู้วิจยั ได้ นามาพัฒนาแบบจาลองเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ความน่าเป็ นที่กลุ่ม
คนในเขตกรุ งเทพมหานครจะตัดสินใจเลือกใช้ บริ การGrabCar จากปั จจัยหรือตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อความน่าเป็ นในการตัดสินใจ ได้ ฟังก์ชนั่ ตอบสนองโลจิสติค ดังสมการ
ln(

𝑃(𝑌)

1−𝑃(𝑌)

) = β0 + β1 Female + β2 Age + β3 Student + β4 Inc + β5 Security1 +
β6 Security2 + β7 Price1 + β8 Price2 + β9 Behavior1 + β10 Behavior2 +
β11Behavior 3 + β12 Behavior4 + β13 Behavior5 + β14 Services1 +
β15Services2
𝑃(𝑌)

โดยที่ ln(1−𝑃(𝑌)) คือ ความน่าจะเป็ นที่กลุ่มคนในเขตกรุ งเทพมหานครจะตัดสินใจเลือกใช้ บริ การGrabCar
β0 - β15 คือ ค่าสัมประสิทธ์ ของตัวแปรต่างๆที่จะทาการประมาณค่า
Female คือ เพศ เพศหญิงจะคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้ รถโดยสารมากกว่าเพศชาย เนื่องจากมี
โอกาสได้ รับการคุกคามที่มากกว่า ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อเป็ นเพศหญิง เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นเพศชาย
Age
คือ อายุ คนอายุ 18-30 ปี เข้ าถึงเทคโนโลยีได้ มากกว่ากลุ่มคนอายุ 30 ปี ขึ ้นไป ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1
เมื่อเป็ นกลุ่มคนอายุ 18-30 ปี เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นกลุ่มคนอายุ 30 ปี ขึ ้นไป
Student คือ อาชีพ กลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่นสิ ิต/นักศึกษามีแนวโน้ มที่จะใช้ รถยนต์ส่วนตัวมากกว่า
ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อเป็ นนิสิต/นักศึกษา เท่ากับ 0 เมื่อเป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่นิสิต/นักศึกษา
Inc
คือ รายได้ ตอ่ เดือนเนือ่ งจากกลุ่มคนที่มีรายได้ 20,001 บาทขึ ้นไป มีแนวโน้ มที่จะใช้ รถยนต์ส่วนตัว
มากกว่า ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 - 20,000 บาท เท่ากับ 0 เมื่อ
รายได้ 20,001 บาทขึ ้นไป
Security1 คือ ปั ญหาข้ อมูลทีแ่ สดงในรถหรือแอพพลิเคชัน่ ไม่ตรงกับผู้ขบั เนื่องจากข้ อมูลที่แสดงในรถหรือ
แอพพลิเคชัน่ มีความสาคัญต่อการติดตามของหาย และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ ง
เท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Security2 คือ เนื่องจากปั ญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางเป็ นปั ญหาที่ทาให้ ผ้ โู ดยสารใช้ เวลาในการเดินทางเกินกว่า
เวลาที่ประมาณการไว้ ปัญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบ
ปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Price1 คือ ปั ญหาการโกงราคาค่าโดยสาร เนื่องจากการโกงราคาค่าโดยสารมีความผิดตามกฎหมายและถือ
เป็ นการเอาเปรี ยบผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Price2 คือ ปั ญหาค่าโดยสารแพงเกินความจาเป็ น เนื่องจากการเก็บค่าโดยสารแพงเกินไปถือเป็ นการเอา
เปรี ยบผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Behavior1 คือ ปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขบั เนื่องจากการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขบั เป็ นปั ญหาที่พบเจอ
ได้ บอ่ ยในการใช้ รถโดยสารสาธรณะส่วนบุคคล ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0
เมื่อประสบปั ญหา
Behavior2 คือ ปั ญหาการขับรถแบบไม่สภุ าพของผู้ขบั เนื่องจากพฤติกรรมการขับรถของผู้ขบั มีผลต่อความ
ปลอดภัยทางถนนของผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
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Behavior3 คือ ปั ญหาการพูดจาไม่สภุ าพของผู้ขบั เนือ่ งจากการพูดจาของผู้ขบั แสดงถึงลักษณะนิสยั และ
พฤติกรรมโดยรวมของผู้ขบั ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อ ประสบเจอปั ญหา
Behavior4 คือ ปั ญหาผู้ขบั มีพฤติกรรมที่ไม่นา่ ไว้ วางใจเข้ าข่ายอาชญากรรม เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ขบั มีผลต่อ
ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Behavior5 คือ ปั ญหาผู้ขบั ไล่ผ้ โู ดยสารลงจากรถกลางทาง เนือ่ งจากการทีผ่ ้ ขู บั ไล่ผ้ โู ดยสารลงจากรถกลางทาง
เป็ นการกระทาทีผ่ ิดกฎหมายและเป็ นการสร้ างความเสียหายต่อผู้โดยสาร ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่
ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา
Services1 คือ ปั ญหาการใช้ เวลาในการรอรถนาน เนือ่ งจากการใช้ เวลาในการรอรถนานส่งผลเสียทาให้ ผ้ โู ดยสาร
เสียเวลาในการเดินทาง ดังนันจึ
้ งเท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อ ประสบปั ญหา
Services2 คือ ปั ญหารถสกปรก เนื่องจากความสะอาดของรถส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ ดังนันจึ
้ ง
เท่ากับ 1 เมื่อไม่ประสบปั ญหา เท่ากับ 0 เมื่อประสบปั ญหา

ผลการศึกษา
จากผู้โดยสารที่ใช้ บริ การแท็กซี่ 125 คน และผู้โดยสารที่ใช้ บริ การ GrabCar 275 คน โดยสัดส่วนของ
ผู้โดยสารทังหมดพบว่
้
า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่จะเป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 60.2 ซึง่ สัดส่วนของเพศหญิงที่ใช้ GrabCar
ร้ อยละ 64 และแท็กซี่ ร้ อยละ 58.5 เป็ นสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน กลุ่มอายุที่ใช้ บริ การมากที่สุด คือกลุ่ม 18-30 ปี
ร้ อยละ 53.7 โดยกลุ่มอายุดงั กล่า วใช้ GrabCar ร้ อยละ 80.8 ซึ่งมากกว่าแท็กซี่ ร้ อยละ 41.6 กลุ่ มอาชีพที่ใ ช้
บริ การมากที่สุดคือ นิสิต/นักศึกษา ร้ อยละ 41.8 โดยกลุ่มอาชีพดังกล่าวใช้ GrabCar ร้ อยละ 64 ซึง่ มากกว่าใช้
แท็กซี่ ร้ อยละ 31.6 กลุ่มรายได้ ที่ใช้ บริ การส่วนใหญ่มี 2 กลุ่ม คือรายได้ ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 และ รายได้
10,001-20,000 ร้ อ ยละ 55.7 โดยกลุ่ มรายได้ ดังกล่ าวใช้ GrabCar ร้ อยละ 73.6 ซึ่ง มากกว่าใช้ แท็กซี่ ร้ อยละ
47.6 ในด้ านปั ญหาต่างๆ พบว่าในการใช้ บริ การ GrabCar ผู้โดยสารมีสดั ส่วนในการประสบปั ญหาน้ อยกว่าการ
ใช้ บริ การแท็กซี่ ซึง่ ปั ญหาที่ผ้ ูใช้ บริ การ GrabCar พบน้ อยกว่า ได้ แก่ ปั ญหาข้ อมูลที่แสดงในรถหรื อแอปพลิเคชัน
ไม่ตรงกับผู้ ขับ (GrabCar ร้ อยละ 21.6, แท็กซี่ ร้ อยละ 41.8) ปั ญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ
(GrabCar ร้ อยละ 32, แท็กซี่ ร้ อยละ 64.4) ปั ญหาการโกงค่าโดยสาร (GrabCar ร้ อยละ 24.8, แท็กซี่ ร้ อยละ
50.9) ปั ญหาการปฏิ เสธผู้โดยสารของผู้ขับ (GrabCar ร้ อยละ 53.6, แท็กซี่ ร้ อยละ 87.6) ปั ญหาการขับรถแบบ
ไม่สุภาพของผู้ขับ (GrabCar ร้ อยละ 28.8, แท็กซี่ ร้ อยละ 69.1) ปั ญหาการพูดจาไม่สุภาพของผู้ขบั (GrabCar
ร้ อยละ 24, แท็กซี่ ร้ อยละ 58.9) ปั ญหาผู้ขบั มีพฤติกรรมที่ไม่นา่ ไว้ วางใจเข้ าข่ายอาชญากรรม (GrabCar ร้ อยละ
11.2, แท็กซี่ ร้ อยละ 24.7) ปั ญหาผู้ขบั ไล่ผ้ โู ดยสารลงกลางทาง (GrabCar ร้ อยละ 8, แท็กซี่ ร้ อยละ 18.5) และ
ปั ญหารถสกปรก (GrabCar ร้ อยละ 34.3, แท็กซี่ ร้ อยละ 62.5) ส่ วนปั ญหาค่า โดยสารแพงเกิ นความจาเป็ น
(GrabCar ร้ อยละ 47.2, แท็กซี่ ร้ อยละ 49.5) และปั ญหาใช้ เวลาในการรอรถนาน (GrabCar ร้ อยละ 70.4, แท็กซี่
ร้ อยละ 74.9) ทังใน
้ GrabCarและแท็กซี่ มีสดั ส่วนที่พบปั ญหาใกล้ เคียงกัน
จากการเก็บตัว อย่างของผู้ ใช้ บริ การแท็กซี่หรื อ GrabCar จานวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า
ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจใช้ บริ การ GrabCar ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 คือ อายุ,อาชีพ,รายได้ ,ปั ญหา
ข้ อมูลที่แสดงในรถหรื อแอพพลิ เคชัน่ ไม่ตรงกับผู้ขับ , ปั ญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ, ปั ญหาการ
โกงค่าโดยสาร, ปั ญหาการปฏิ เสธผู้โดยสารของผู้ขบั , ปั ญหาการขับรถแบบไม่สุภาพของผู้ขบั , ปั ญหาการพูดจา
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ไม่สุภาพของผู้ขบั และ ปั ญหารถสกปรก ในขณะที่ปัญหาผู้ขบั มีพฤติกรรมที่ไม่นา่ ไว้ วางใจเข้ าข่ายอาชญากรรมมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และ ปั ญหาผู้ขบั ไล่ผ้ โู ดยสารลงกลางทาง มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.1 ดังตารางที่1 (Table 1)
Table 1 Characteristics and Percentage of passengers who take the taxi or GrabCar to faced or not
face the problems of the sample (size = 400)
Taxi
125(31.25%)

Description
Demographic
Gender (Gender)
Male
Female
Age (Age)
18-30
31-40
41 and above
Occupation (Occ)
Government officer
Private officer
Business owner
Student
Other
Income (Inc)
Less than 10,000 Bht
10,001-20,000 Bht
20,001-30,000 Bht
30,001-50,000 Bht
50,000 Bht and above
Problems in the use of taxis and GrabCar
Security
(Security1) The information displayed does not
match the driver
(Security2) Taking detour or runs out from the route

GrabCar
275(68.75%)

Total
400(100%)

Chisquare
1.07

114(41.5%)
161(58.5%)

45(36%)
80(64%)

159(39.8%)
241(60.2%)
61.18***

114(41.6%)
55(20%)
106(38.5%)

101(80.8%)
18(14.4%)
6 (4.8%)

215(53.7%)
73(18.3%)
112 (28%)
41.95***

79(28.7%)
41(14.9%)
32(11.6%)
87(31.6%)
36(13.2%)

15(12%)
18(14.4%)
7(5.6%)
80(64%)
5(4%)

94(23.5%)
59(14.7%)
39(9.7%)
167(41.8%)
41(10.3%)
27.06***

74(26.9%)
57(20.7%)
55(20%)
51(18.6%)
38(13.8%)

42(33.6%)
50(40%)
13(10.4%)
9(7.2%)
11(8.8%)

116(29%)
107(26.7%)
68(17%)
60(15%)
49(12.3%)

Faced

115(41.8%)

27(21.6%)

142(35.5%)

15.34***

Not face
Faced
Not face

160(58.2%)
177(64.4%)
98(35.6%)

98(78.4%)
40(32%)
85(68%)

258(64.5%)
217 (54.3%)
45.7%(45.7%)

36.27***

Faced
Not face
Faced
Not face

140(50.9%)
135(49.1%)
136(49.5%)
139(50.5%)

31(24.8%)
94(75.2%)
59(47.2%)
66(52.8%)

171(42.7%)
229(57.3%)
195(48.7%)
205(51.3%)

23.94***

Faced
Not face
Faced
Not face

241(87.6%)
34(12.4%)
190(69.1%)
85(30.9%)

67(53.6%)
58(46.4%)
36(28.8%)
89(71.2%)

308(77%)
92(23%)
226(56.5%)
174(43.5%)

56.21***

Price
(Price1) Cheat the fare
(Price 2) Expensive fare

0.17

Behavior
(Behavior1) Refusing to serve
(Behavior2) Impolite driving

524

56.76***

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

162(58.9%)
113(41.1%)
68(24.7%)
207(75.3%)
51(18.5%)
224(81.5%)

30(24%)
95(76%)
14(11.2%)
111(88.8%)
10(8%)
115(92%)

192(48%)
208(52%)
82(20.5%)
318(79.5%)
61(15.3%)
339(84.7%)

41.96***

Faced
206(74.9%)
Not face
69(25.1%)
Faced
172(62.5%)
(Services2) Dirty car
Not face 103(37.5%)
***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels,

88(70.4%)
37(29.6%)
43(34.4%)
82(65.6%)

294(73.5%)
106(26.5%)
215(53.7%)
185(46.3%)

0.89

(Behavior3) Impolite talking
(Behavior4) Driver behavior untrustworthy
(Behavior5) The driver chased down passengers
on the way
Services

Faced
Not face
Faced
Not face
Faced
Not face

(Services1) Wait for a long time

9.65**
7.39*

27.38***

การประมาณค่าแบบจาลอง Binary logistic regression พบว่าใน Model1 มีปัญหา Multicolinearity
คือ อายุ มี ความสัมพันธ์ กบั อาชีพและรายได้ รวมไปถึงตัวแปรที่ไม่ Significant ซึ่ง Model2 มีการแก้ ไขปั ญหา
Multicolinearity แล้ ว พบว่า Model2 ค่า Adjusted R-squared เท่ากับ 0.2543 ซึง่ สูงกว่า 0.2291 ของ Model1
ในขณะที่ Model2 มีค่า Schwarz criterion, ค่า Hannan-Quinn และค่า Akaike criterion เท่ากับ 400.3228,
383.4473 และ 372.3826 ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่า 400.3228, 383.4473 และ372.3862 ของ Model1 ตามลาดับ
ดังนัน้ Model2 จึงมีความเหมาะสมที่จะนาไปคานวณค่า Marginal Effect ต่อไป โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การ GrabCar ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ได้ แก่ อายุ, ปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขบั และปั ญหา
ปั ญหาการขับรถไม่สุภาพของผู้ขับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การ GrabCar ที่ระดับนัยสาคัญ 0.1
ได้ แก่ ปั ญหาการพูดจาไม่สุภาพของผู้ขบั และปั ญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ
ในการคานวณหาค่า Marginal Effect หรื อผลกระทบส่วนเพิ่มนัน้ แสดงถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงใน
ความน่าจะเป็ นที่ผ้ โู ดยสารจะเลือกใช้ บริ การ GrabCar พบว่าความน่าเป็ นจะในการใช้ บริ การ GrabCar ของกลุ่ม
คนอายุ 18-30 ปี จะเพิ่มขึน้ 0.3483 เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 30 ปี ขึน้ ไป ซึง่ มีอิทธิ พลมากที่สุด รองลงมาเป็ นกลุ่ม
ผู้โดยสารที่ไม่ประสบปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้ขบั ความน่าจะเป็ นในการใช้ บริ การ GrabCar จะเพิ่มขึน้
0.2268 เมื่อเทียบกับกลุ่ มที่ประสบปั ญหา กลุ่มผู้โดยสารที่ไม่ประสบปั ญหาการขับรถแบบไม่สุภาพของผู้ขับ
ความน่าจะเป็ นในการใช้ บริ การ GrabCar จะเพิ่มขึ ้น 0.1707 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ประสบปั ญหา กลุ่มผู้โดยสารที่
ไม่ประสบปั ญหาการพูดจาไม่สุภาพของผู้ขบั ความน่าจะในการใช้ บริ การ GrabCar จะเพิ่มขึ ้น 0.1060 เมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่ประสบปั ญหาและกลุ่มผู้โดยสารที่ไม่ประสบปั ญหาการขับรถอ้ อมเส้ นทางในการใช้ บริ การ โดยความ
น่า จะเป็ นในการใช้ บ ริ การ GrabCar จะเพิ่ ม ขึ น้ 0.0914 เมื่ อ เที ยบกับ กลุ่ ม ที่ ป ระสบปั ญ หา ดัง ตารางที่ 2
(Table 2)
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Table 2 Parameter estimates and marginal effects from binary logit model
Model1
Variable

Coefficient

Std.error

Demographic
(Age) Age
1.9767***
0.4970
(Inc) Income
0.2957
0.3919
(Occ) Occupation
-0.2107
0.4492
Problems in the use of taxis and GrabCar
Security
(Security 1) The information displayed
0.0158
0.3278
does not match the driver
(Security 2) Taking detour or runs out from
0.4678
0.3234
the route
Price
(Price 1) Cheat the fare
0.1505
0.3428
Behavior
(Behavior 1) Refusing to serve
1.1094**
0.3487
(Behavior 2) Impolite driving
0.9209***
0.3575
(Behavior 3) Impolite talking
0.5655*
0.3412
(Behavior 4) Driver behavior untrustworthy
-0.0865
0.3857
(Behavior 5) The driver chased down
0.1925
0.4346
Passengers on the way
Services
(Services 2) Dirty car
-0.1849
0.3189
McFadden R - squared = 0.2814
Adjusted R-squared = 0.2291
Schwarz criterion = 434.9176
Hannan-Quinn = 403.5773
Akaike criterion = 383.0286
***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels,

Model2
Coefficient

Std.error

Marginal Effect

2.0026***

0.2966

0.3483

0.4934*

0.2982

0.0914

1.0937***
0.9072***
0.5819*

0.3384
0.3362
0.3233

0.2268
0.1707
0.1060

McFadden R - squared = 0.2785
Adjusted R-squared = 0.2543
Schwarz criterion = 400.3228
Hannan-Quinn = 383.4473
Akaike criterion = 372.3826

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลมากที่สุด คืออายุ รองลงมาเป็ นปั ญหาการปฏิเสธผู้โดยสารของผู้
ขับ , ปั ญหาการขับรถแบบไม่สุ ภาพของผู้ ขับ , ปั ญ หาการพูดจาไม่สุ ภาพของผู้ ขับ และปั ญหาการขับรถอ้ อ ม
เส้ นทางในการใช้ บริ การ รวมไปถึงทาให้ ทราบว่าในการใช้ บริ การแท็กซี่ผ้ โู ดยสารประสบปั ญหามากกว่าใช้ บริ การ
GrabCar โดยจะเห็นได้ วา่ ช่วงอายุของผู้ใช้ บริ การแท็กซี่และ GrabCar มีอิทธิ พลต่อการใช้ บริ การเป็ นอย่างมาก
ดังนัน้ หากผู้ขับแท็กซี่มีการมีการปรับปรุ งพฤติกรรมการให้ บริ การก็จะทาให้ มีความน่าจะเป็ นที่จะสามารถดึง
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่วงอายุ 18-30 ปี ให้ หนั มาใช้ บริ การแท็กซี่เพิ่มมากขึ ้นได้ และผลการศึกษาพบว่า
ผู้โดยสารที่ใช้ แท็กซี่จะประสบปั ญหาด้ านพฤติกรรมผู้ขบั เป็ นส่วนใหญ่ ดังนันผู
้ ้ ให้ บริ การแท็กซี่ควรมีการคัดกรอง
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ผู้ขบั ขี่รายใหม่ที่จะเข้ ามาทาอาชีพแท็กซี่มิเตอร์ อย่างเคร่งครัดมากขึน้ มีบคุ ลิกภาพที่ดีและผ่านการทดสอบโดย
องค์กรธุ รกิจผู้ให้ บริ การแท็กซี่ในประเทศไทย รวมไปถึงในปั จจุบนั การแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับแท็กซี่สามารถทา
ได้ ยากเนื่องจากการที่ผ้ โู ดยสารไม่สามารถเอาผิดหรื อไม่สามารถร้ องเรี ยนหากได้ รับบริ การที่ไม่ดีจากผู้ให้ บริ การ
จึง ควรแก้ ไขโดยการจัดตัง้ องค์ กรให้ มีมาตรการที่เข้ มงวดในการตรวจสอบและติ ดตามแท็กซี่มิเตอร์ ได้ โดย
สามารถตรวจสอบประวัติของผู้ขบั และค่าโดยสารที่ให้ บริ การในแต่ละครัง้ ได้ หากผู้ขบั คนใดได้ รับการร้ องเรี ยน
จากผู้โดยสาร จะได้ รับการตักเตือนและมีการลงโทษในลาดับถัดไป
นอกจากปั ญหาด้ านพฤติกรรมผู้ขับ ปั ญหาที่มีความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจใช้ บริ การ GrabCar คื อ
ปั ญหารถสกปรก แสดงว่าผู้โดยสารให้ ความสาคัญกับสภาพรถด้ วยเช่นกัน ดังนันผู
้ ้ ขบั แท็กซี่ควรให้ ความสาคัญ
กับสภาพรถ ทังในเรื
้ ่ องความสะอาดรวมไปถึงประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องยนต์ตา่ งๆ ซึ่งผู้ขบั แท็กซี่ควรนารถเข้ ารับ
การตรวจสภาพตามกฎหมาย รวมไปถึงผู้ขบั แท็กซี่ควรดูแลความสะอาดของรถอยูเ่ สมอเช่นกัน
ผลการศึกษาพบว่าปั ญหาการขับอ้ อมเส้ นทางเป็ นอีกปั ญหาหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การ
GrabCar ซึง่ ปั ญหาดังกล่าวอาจเกิดจากการทีผ่ ้ ขู บั ไม่ร้ ูเส้ นทางหรื อตังใจขั
้ บอ้ อมเส้ นทางเพื่อทาให้ ได้ คา่ โดยสารที่
เพิ่มขึ น้ โดยใน GrabCar มี การนาเทคโนโลยี คื อ ระบบติ ดตามรถในโทรศัพท์มาใช้ ท าให้ ผ้ ู โดยสารสามารถ
ตรวจสอบเส้ นทางรวมทังสามารถแก้
้
ไขปั ญหาที่ผ้ ูขบั ไม่ร้ ูเส้ นทางในการเดินทางได้ ดังนั น้ ผู้ขบั แท็กซี่จึงควรนา
เทคโนโลยีมาใช้ เช่นเดียวกับบริ การ GrabCar
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Private Label Effect on Modern Trade Retailer’s Pricing Strategy
Worawan Toommongkol1*

ABSTRACT
The fierce competition in the distribution channel and the need to gain an upper hand in
negotiation leads the modern trade retailer to supply own brand products to compete with national
brand. The retailer own brand, often called Private Label or House Brand, changes the interplay within
the distribution channel by providing options for retail stores to interact with the powerful national brand
manufacturer. In this research, we develop a distribution channel model that demonstrates the situation
closely resemble to that of Thai retail market where consumers are more interested in the private label
pricing and can vary in sensitivity in the relative pricing between private label and national brand. Using
simulation modeling, we solve for the optimal pricing decisions for the retailer who also offers private
label. When the cross-price effect in national brand demand increases, the retailer should increase the
retail price for national brand product, increase the markup of the national brand product, and lower
markup for the private label product. When the cross-price effect in private label demand increases,
the retailer would decrease both the price of national brand and the price of private label products.
When the wholesale price of private label decreases, the retailer would increase the retail price of
national brand product slightly while decrease the retail price of private label product. The markups of
both products increase, suggesting that the retailer has stronger market position when the cost of
obtaining private label product decreases. When the manufacturing cost of national brand product
decreases, the retailer would decrease the retail price of national brand product and increase the price
of private label product. The simulation results show that the careful consideration of pricing strategies
for both private label and national brand, coupling with the selection of private label position, would
induce the more desirable outcome for the retailer.

Key words: Private Label, Distribution Channel Model, Channel Pricing
*Corresponding author; e-mail address: fecowwt@ku.ac.th
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INTRODUCTION
A private label product is the product offered by a retailer under the retailer’s own brand. Private
label product, alternatively called house brand, store brand, or generic brand, is positioned to directly
compete with national brand product by providing cheaper alternatives for customers. By having
private label products, the retailers can adjust their relative power in the retail market and improve their
negotiation power with national brand manufacturers for better margins for the national brand products
(Steiner, 1993; Morton & Zettelmeyer, 2004). Consumers would also be more loyal and have stronger
preference for the retailer’s brand when retailers offer private label products in their store (Bonfrer &
Chintagunta, 2004). Because retailers also receive benefit from selling national brand, the objective of
the retailers would not focus only on the highest sale of the private label but rather the overall, well
balance profits generated from the national brand and the private label products. a careful
consideration must be taken by the retailers when deciding how they would introduce a private label to
the existing market. Despite being at disadvantages for production technology and cost, the retailer
can take advantage of retail information to adjust private label product to fit the optimal positioning. The
delicate pricing decisions of the retailer that wants to balance the benefits coming from the sale of
national brand and the sale of private label would be a crucial decision of the retailer.
Private labels have been expanding and being well accepted by customers in Western markets.
However, Nielsen (2011) finds no country in Asia with a private label market share higher than 6%. In
Thailand, private label share in the modern retail market was lower than 2%, yet its potential growth was
shown in the double-digit growth. Customers of private labels in Thai market are more responsive to
price rather than quality and value (Thanasuta, 2015). Moreover, Thai customers generally have strong
belief and confidence in the brand name, resulting in customers willing to pay more just for the brand
and affect the purchase of private label products in Thai market (Shannon & Lockshin, 2001).
In this research, we study the retailer’s optimal pricing decisions when the retailer offers private
label in addition to national brand. a study on the optimal private label position. We build a theoretical
model for a distribution channel to analyze the optimal retailer pricings and use simulations to compute
and compare the retailer’s optimization under different scenarios.

THEORETICAL MODELING AND METHODOLOGY
The basic distribution channel setup consists of one manufacturer (M) and one retailer (R). The
manufacturer produces a national brand product (NB), with characteristics specific to its brand (no
perfect substitute from other producers). Assume the manufacturer incurs a constant marginal cost (c).
The national brand manufacturer sells its products to the national retailer at a wholesale price (w). Then,
the retailer resales the product to consumers. The retailer earns money by charging the retail price (p)
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higher than what he pays to manufacturer (markup). In addition, the retailer offers a private label
product (PL) that can be a substitute to national brand. Private label is supplied by an outside
manufacturer at an exogeneous price to the retailer. We assume that all goods bought by the retailer
are sold to the consumer with no waste and no uncertainty in the demand. The manufacturer decides
on the national brand wholesale price and the retailer decides on national brand and private label retail
prices. The manufacturer’s decision is a given to the retailer and the retailer acts accordingly. The
distribution channel problem is solved backward. The retailer’s optimization problem is solved first, then
the retailer’s optimal decisions are put into the manufacturer’s problem to find the optimal decision
respectively. By considering both firms’ decisions, we can understand the interaction and the
underlying competition and dependence of firms in the vertical relationship of the distribution channel.
The profit functions for manufacturer and retailer take the following general forms:

Manufacturer’s Profit:

 M  wNB  QNB ( PNB , PPL )  CMNB (QNB ( PNB , PPL ))

Retailer’s Profit:

 R  PNB  QNB ( PNB , PPL )  PPL  QPL ( PNB , PPL )

 CRNB (QNB ( PNB , PPL ))  CRPL (QPL ( PNB , PPL ))

(1)

(2)

Assume the retailer’s cost structures are similar for both products. For a unit of product, the
retailer pays wholesale price and retail operating cost (rNB for national brand product; rPL for private
label). Hence, the cost functions for retailer take the following forms.

National Brand Product:

CRNB  (wNB  rNB )  QNB ( PNB , PPL )

(3)

Private Label Product:

CRPL  (wPL  rPL )  QPL ( PNB , PPL )

(4)

To solve for the distribution channel outcomes, we first solve retailer’s optimization problem.
Retailer chooses the national brand price (PNB) and the private label price (PPL). The first order condition
with respect to the national brand price is
QNB
 R
Q
 QNB  ( PNB  wNB  rNB ) 
 ( PPL  wPL  rPL )  PL
PNB
PNB
PNB

531

(5)

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

When the national brand price increases, the retailer earns more from all units of national brand
it sells. In addition, the increase in national brand price leads to an increase in sale of private label
product, which translates into the increase in profit from the private label. On the cost side, the
corresponding reduction in national brand sale decreases the retailer profit from the national brand.
The first order condition with respect to the private label price is similar to that of the national
brand price. The first order condition gives the following optimal condition:
 R

PPL

( PNB  wNB  rNB ) 

QNB
QPL
 QPL  ( PPL  wPL  rPL ) 
PPL
PPL

(6)

When the private label price increases, the retailer earns more from all private label product it
sells. Also, the increase in private label price leads to an increase in sale of national brand product,
which is its substitute. This translates into an increase in profit from the national brand product. On the
cost side, the increase in price of private label product would lead to the reduction in sale of private
label product, which decreases the profit the retailer receives from private label.
The national brand manufacturer only has one choice variable – the wholesale price for national
brand product sold to the retailer. The first order condition for the national brand wholesale price is as
follow.
 Q
P
QNB PPL 
 M
 QNB  ( wNB  c NB )   NB  NB 


wNB
PPL wNB 
 PNB wNB

(7)

When the wholesale price increases, the manufacturer receives more income equals to the
amount of national brand product sold to the retailer. However, the increase in the national brand
wholesale price would cause a change in the overall quantity demand for the national brand product.
The change comes from two parts: first is the effect on the national brand price and the second is the
effect on the private label price.
To solve for explicit solution, we specify a suitable demand specification for our distribution
channel model. We propose using a linear demand specification to represent both national brand and
private label demands. The linear demand can describe the situation when consumers concern more
about prices of national brand and private label products than other characteristics, which is suitable
for Thai market. The private label product is a competitor of the national brand product and both
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products can be considered substitutes. Moreover, the linear demand is simple enough to be
incorporate into our distribution channel model. The demand functions are characterized as

Q NB

     PNB    PPL

(8)

Q PL

     PPL    PNB

(9)

The linear demand specification incorporates own-price and cross-price effects. The own
demand is increased when the own price is decreased (own-price effect: β and δ), while the own
demand is increased when the price of competing product is increased (cross-price effect: γ and λ).
In addition, the effect of price change remains the same at any price levels.
Given the demand specifications, the implicit conditions can be solved for the explicit solutions
for retailer and wholesaler optimal decisions. Then, the explicit solutions are used in simulation
modeling using computer program to generate changes in optimal solutions for the distribution channel.

RESULTS AND DISCUSSION
We focus on four scenarios in the simulation: 1) change in consumer’s responsiveness to
private label price in national brand demand 2) change in consumer’s responsiveness to private label
price in private label demand 3) variation in private label wholesale price, and 4) variation in national
brand manufacturing cost. The parameters used in the initial setting are as following: α = 200, β = 4,
γ = 0.1, φ = 75, δ=3, λ=1.5, rNB=1, rPL=1, WPL=20, CNB=10. The simulation results are shown in Table
1.
We begin with the situation concerning consumer’s price responsiveness, which is the main
application to Thai consumer situation. With an increase in cross-price responsiveness in the national
brand demand, the retailer would increase the retail price for national brand product, increase the
markup of the national brand product, decrease the price of private label and charge lower markup for
the private label product. The market share of national brand product increases significantly and private
label quantity decreases drastically. On the other hand, the increase in own price responsiveness in
the private label demand, the retailer would decrease both the price of national brand and the price of
private label products. With such change, the demand quantity changes in the similar direction as the
change in national brand demand. The market share of national brand increases significantly. However,
in the case when consumers are more responsive to the price of private label, the retail markups
decrease for both national brand and private label, indicating that the retailer has lost its market power
under such situation.
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Table 1: Simulation results summary
Results and Outputs
Scenario

Retail Price
NB

Wholesale
Quantity Demand
Price

PL

NB

NB

PL

Retail
Mark-up

Market Share

NB

PL

NB

PL

Situation: the change in consumer's responsiveness to private label price
Increase in cross-price
Responsiveness in NB Demand
Increase in own price
Responsiveness in PL Demand

























































Situation: The variation in the private label wholesale price
Increase in PL Wholesale Price







Situation: The variation in the national brand manufacturer production cost
Increase in
NB Manufacturing Cost











Source: Author’s calculation
When the retailer faces with the change in the wholesale price of private label product, the retail
would also react to the change through the retail price adjustment. When the wholesale price of private
label product decreases, the retailer would increase the retail price of national brand slightly while
decrease the retail price of private label. The markups of both products increase, suggesting that the
retailer has stronger market position when the cost of obtaining private label product decreases. The
result confirms our initial hypothesis that the retailer would benefit from supplying private label,
especially when private label is less costly to obtain.
For the situation when the national brand manufacturer can improve its production and
decrease its production cost, the retailer would also react through retail prices to counteract the better
position of the national brand manufacturer. When the manufacturing cost of national brand product
decreases, the retailer would decrease the retail price of national brand product and increase the price
of private label product. The markups for both products increase and the demand quantities for both
products increase. Despite the initial benefit that occurs with the national brand manufacturer, the

534

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

retailer can also enjoy the benefit and the advantage alongside the national brand manufacturer with
the adjustments in retail prices and markups of products sold in its store.
The simulation results indicate that both the national brand retail price and the private label
retail price must be used when trying to achieve the highest retail profit. Also, the source of profit is not
necessarily coming from the private label supply but is more often coming from the national brand
supply. If the retailer focuses on the price competition with the national brand, leading to consumers
being more responsive to the change in price of private label product, the reaction from consumers
may be harmful to the retailer. However, if the national brand demand is more responsive to the private
label price, the outcome would be more desirable as the retailer may charge higher markup for the
national brand product and gain better market position in the distribution channel – although at the cost
of losing its standing in the private label market. The retailer may want to focus on introducing the
private label product to consumers and encouraging them to be more sensitive to the price advantage
of private label product in order to gain better markup for the national brand product.
The reduction in the wholesale cost of private label is beneficial to the retailer, especially in
allowing the retailer to charge higher markup for the private label product and retain almost the same
level of markup for the national brand product. The retailer may want to actively search for the outside
manufacturer who is capable of supplying private label at lower price. Moreover, our results indicate
that the retailer also enjoy the benefit of reduction in the national brand manufacturing cost. The
reduction in manufacturing cost for national brand would encourage the retailer to switch its focus from
private label to national brand and increase sale and profit of national brand in retail stage.

CONCLUSION
The private label products are often positioned to directly compete with national brand by
offering strong substitutions. Although the retailer controls the private label, the optimal pricing and
positioning of private label must be considered alongside their impacts on national brand performance.
Our simulations illustrate a very crucial point for the retailer’s decision making. Since the retailer may
dictate both the national brand retail price and the private label retail price in optimizing its profit, the
different positioning of private label product would induce changes in both prices – leading to a
dynamic response in the pricing decisions. The combination of the private label and the national brand
strategic pricing corresponding to the position of private label product in relation to the national brand
product is vital to the retailer. The careful consideration of pricing strategies, coupling with the selection
of private label position, would induce the more desirable outcome for the retailer. Further study may
investigate into the more complicated setting of national brand and retailer, especially with multiple
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national brands and/or multiple retailers. Moreover, additional study can be done on the market power
of the national brand and/or retailer and how it influences the distribution channel outcomes.
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การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
กรณีศกึ ษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
The Development of the Human Capital for the Community Empowerment
A Case Study of Community Welfare Tambon Khao Kram, Muang District, Krabi Province
ประภาศรี อึ่งกุล1*
Prapasri Ungkul1*

บทคัดย่ อ
การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนตาบลเขาครามเป็ นการศึกษากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ใช้ การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพกับผู้ให้ ข้อมูลหลัก 6 หมูบ่ ้ าน จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาด้ านการบริ หารจัดการ
สวัสดิการชุมชนเป็ นระบบ จานวนสมาชิกมีน้อย การจัดสวัสดิการไม่หลากหลาย ความล่าช้ าในการเบิกจ่ายเงินจาก
ธนาคารมีความรู้ไม่พียงพอในการจัดสวัสดิการ การตรวจสอบไม่ชดั เจน ไม่มีการกาหนดวาระของคณะกรรมการไว้ ใน
ระเบียบ เงื่อนไขที่ทาให้ เป็ นพื ้นที่ต้นแบบในการจัดสวัสดิการชุมชน คือ ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของการมีส่วน
ร่วนในกิจกรรมพัฒนา มีแกนนาชุมชนที่เข้ มแข็ ง มีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้ วยกลุ่มผู้นา ภายใต้ ชื่อว่า “สภาผู้นา
ตาบลเขาคราม” มีการจัดตังองค์
้ กรชุมชนประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 6 สาขา ซึง่ เป็ นทุนการเรี ยนรู้ ทาให้ ชมุ ชนคิดเป็ น
ทาเป็ น มีสถาบันการเงิ นชื่อว่า “ธนาคารชุมชน” ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานกลางเชื่อมประสานการบริ หารจัดการด้ าน
การเงิ นระดับตาบลและบริ หารจัดการด้ านสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิก มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์ซงึ่ เป็ นทุนของชุมชนที่สามารถสร้ างงาน สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ มีกระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน การ
เรี ยนรู้ด้วยตนเอง การทางานโดยใช้ ผ้ นู าร่วม สร้ างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การสร้ างระบบการออมเป็ นของ
ตนเอง ระบบสวัสดิการชุมชนที่เป็ นของตนเอง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้ างและใช้ ประโยชน์จากเครื อข่าย

ABSTRACT
This study were to investigate the Community Welfare Tambon Khao Kram. This research
employed a qualitative design. The researcher selected 6 communities as the site of the study.The
results of the study were as follows:The six communities was the need for good management of the
welfare service, inadequate funds, inefficient service, lack of knowledge, and unclear regulations. The
factors affecting the success were found to be: leaders worked together; there was a community
bank, most of the residents earnt their income from the rich resources of their community.There were
four processes in operating the welfare service project successfully. The first process was the making
of the community’s master plan. The second process was that the residents of the community studied
their own problems and tried to solve them. The next process was that the villagers created the
development projects based on the needs of their community. The last process was the promotion of
the service which was carried on continuously by the communities, and their connections.
Key Words: human capital, community empowerment, community welfare
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คานา
ตาบลเขาครามประสบกับปั ญหาการบริ หารจัดการระบบสวัสดิการชุมชน ได้ แก่ ต้ องการให้ เงิ นสวัสดิการ
เพิ่มขึน้ จานวนสมาชิกที่เข้ าร่ วมสวัสดิการชุมชนมีน้อย ผู้นาชุมชนและคณะผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ไม่เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก การเบิกจ่ายเงิ นจากธนาคารชุมชนมีความล่ าช้ า มีความรู้ ไม่เพียงพอในการจัดสวัสดิการ
ขาดการเชื่อมโยงการทางานให้ เป็ นระบบ ระบบการตรวจสอบไม่ชดั เจน การออกใบเสร็ จรับเงิ นมีความล่าช้ า ไม่มี
การกาหนดวาระของคณะกรรมการไว้ ในระเบียบ ปั ญหาของชุมชนในมิ ติของความเข้ มแข็ ง ได้ แก่ ผู้ นาบางคน
ไม่สามารถขยายผลหลักคิดและองค์ความรู้ สู่ชมุ ชนได้ อย่างทัว่ ถึงในระดับพื ้นที่ ประชาชนในตาบลส่วนหนึง่ ไม่เข้ าใจ
วิธีการคิดพึ่งตนเองและแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน การสื่ อสารข้ อมูลชุมชนยังไม่ทวั่ ถึงทุก
ครัวเรื อน ไม่มีศนู ย์ข้อมูลชุมชนที่ได้ มาตรฐานและการประชาสัมพันธ์ ที่ตอ่ เนื่อง ผู้นาจากการเลื อกตังบางคนขาด
้
กระบวนทัศน์ทงั ้ วิธี คิดวิธี ปฏิ บัติและวิธี การให้ คุณค่า คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้ าใจ ไม่สานึกรู้ ซึง้ ถึงความหมายและ
คุณค่าของทรัพยากร สิ ทธิ ความรับผิ ดชอบของชุมชนท้ องถิ่น สามัญสานึก อารมณ์ จิตวิญญาณผู้คนกลุ่มหนึ่ง
ถู กการเลื อ กตั ง้ ท าลาย และบางครั ง้ มี นโยบายภายนอกเข้ ามาครอบง า โดยอาศัย กลไกรั ฐ องค์ กรพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติยงั ถูกใช้ อย่างไร้ จิตสานึก สิ่งแวดล้ อมยังไม่ได้ รับการดูแลและให้ ความสาคัญเท่าที่ควร เยาวชน
คนรุ่นใหม่ไม่เข้ าใจกระบวนการเรี ยนรู้ หัวใจของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมที่ลึกซึ ้ง
ระบบสวัสดิการชุมชนเป็ นแนวคิดที่สอดคล้ องกับการสร้ างหลักประกันความมัน่ คงและปลอดภัยในชีวิต
ของคนให้ กับ ชุ มชน เป็ นตัว ขับ เคลื่ อ นที่ ท าให้ เกิ ดกระบวนการศึก ษาเรี ยนรู้ เรื่ อ งทุ นทางสัง คมของชุม ชน
เกิดปรากฏการณ์ ที่มีการทบทวนตนเอง การย้ อนดูตวั ตนที่แท้ จริ งของชุมชน การเรี ยนรู้ร่วมกันในชุมชน ระหว่าง
เครื อ ข่ ายของชุมชน เกิ ดพื น้ ที่ที่พร้ อมจะพึ่งตนเอง ซึ่งในระยะเวลาต่อ มารู้ จักกันในชื่อ ว่า “ ชุมชนเข้ มแข็ ง ”
เกิดพื ้นที่ครู กองทุนสวัสดิการชาวบ้ านทัว่ ประเทศ เป็ นพื ้นที่ต้นแบบที่จะขยายผลในรู ปแบบของการจัดสวัสดิการ
ให้ กับชุมชนอื่นๆ การก่อเกิดสวัสดิการสามารถจัดได้ หลากหลายรู ปแบบ ทังนี
้ ข้ ึน้ อยู่กบั บริ บทของแต่ละพื ้นที่
การพัฒ นาระบบสวัสดิการชุมชนที่สอดคล้ องกับบริ บทของพื ้นที่ จึงเป็ นเงื่ อนไขระดับต้ นๆ ที่ทาให้ การพัฒนา
ระบบสวัสดิการชุมชนประสบผลสาเร็ จ
กรณี ของพื ้นที่ภาคใต้ ได้ มีการแบ่งพื ้นที่สวัสดิการชุมชนเป็ น 3 เขตคือภาคใต้ ตอนบนภาคใต้ ตอนกลาง
และอันดามันมีพื ้นที่ตาบลต้ นแบบการจัดการองค์ความรู้ /ศูนย์การเรี ยนรู้พื ้นที่ตาบลเขาคราม อาเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ เป็ นอีก 1 พื ้นที่ต้นแบบของภาคใต้ เขตอันดามัน ที่มีการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ ง
เกิดการถอดองค์ความรู้ ในพืน้ ที่ดังกล่าวโดยเป็ นการถอดองค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่แ ละขยายผลในรู ปแบบ
ของการจัดสวัสดิการให้ กบั ชุมชนอื่นๆ
การศึ ก ษาครั ง้ นี ้ ต้ อ งการเรี ย นรู้ ว่ า ระบบสวัส ดิ ก ารชุ ม ชนที่ ป ระสบผลส าเร็ จ เกิ ด จากเงื่ อ นไข
กระบวนการใดบ้ าง การพัฒ นาศักยภาพของสวัสดิ การชุมชนอื่นๆ ในพื ้นที่ใกล้ เคียง ที่มีบริ บทคล้ ายคลึงกัน
จะต้ อ งใช้ เงื่ อ นไข กระบวนการเช่น ใด จึงจะมี การดาเนินงานได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ผ ล และประการส าคัญ
การพัฒ นาทุนมนุษ ย์เพื่ อ สร้ า งความเข้ มแข็ งในชุมชนตามบริ บทของของจัง หวัดกระบี่ จะมี เงื่ อ นไขใดบ้ า ง
มีกระบวนการเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชนของพื ้นที่สวัสดิการชุมชนระดับตาบล จังหวัดกระบี่
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่ทาให้ เป็ นพื ้นที่ครู หรือพื ้นที่ต้นแบบของสวัสดิการชุมชน
3. เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
1. ศึกษาสวัสดิการชุมชนของ 6 หมูบ่ ้ าน ตาบลเขาคราม อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ครู หรื อ
พื ้นที่ต้นแบบ ในรู ปแบบของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
2. ศึกษาประเด็นประวัติชมุ ชน ฐานคิด ที่มาการก่อเกิดสวัสดิการชุมชน ฐานกิจกรรมเดิมที่เชือ่ มโยงสู่การ
จัดสวัสดิการ รู ปแบบการจัดสวัสดิการ ขันตอน
้
วิธีการ ผลที่เกิดขึ ้น การประสานงาน/สนับสนุนจากหน่วยงานภาคี
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทาให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับการวิจยั ในพื ้นที่อื่นต่อไป
2. ทาให้ ทราบถึงองค์ประกอบทีท่ าให้ พื ้นทีส่ วัสดิการต้ นแบบ ประสบผลสาเร็ จในการพัฒนาทุนมนุษย์
3. เกิดการถอดองค์ความรู้ของพื ้นที่จดั สวัสดิการเพื่อการขยายผลในพื ้นที่อื่น
4. เป็ นแนวทางที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสวัสดิการชุมชนเพือ่ สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน
5. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันหลายระดับ มีการบูรณาการพหุภาคีที่เกี่ยวข้ องเข้ ามาร่วม
ดาเนินการ
“ทุนมนุษ ย์” ภาษาอังกฤษ คือ “Human Capital” มีความหมายที่มองมนุษย์ ในฐานะเจ้ าของแรงงาน
ผลตอบแทนที่องค์กรได้ รับจากความจงรักภักดี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความพยายาม ความมุง่ มัน่ สู่ความสาเร็ จ
ซึ่ง เป็ นผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร (อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพัน ธุ์ อ้ า งถึง ใน ปิ ยนัน ท์ สวัส ดิ์ ศ ฤงฆาร)
ความสามารถหลายๆ อย่างที่อยูใ่ นตัวคน ทังที
้ ่ติดตัวมาแต่กาเนิด (Innate) หรื อเกิดจากการสะสมเรี ยนรู้ โดยแต่
ละบุคคลที่เกิดมาจะมี ยีนส์ เ ฉพาะของแต่ล ะบุคคลซึ่งจะเป็ นตัว บ่งชีค้ วามสามารถ คุณ ลักษณะเหล่า นี เ้ ป็ น
คุณลักษณะที่มีคณ
ุ ค่า ซึง่ คุณค่านี ้จะเพิ่มขึ ้นเมื่อมีการลงทุนที่เหมาะสม (นิสดารก์ เวชยานนท์. 2551: 2 อ้ างถึงใน
ปิ ยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร) ทังนี
้ ้เนื่องจากคาว่าทุนมนุษย์นนั ้ ความหมายที่สาคัญไม่ได้ อยูท่ ี่ตวั คนหรื อบุคลากรที่เป็ น
ทุน แต่หมายถึงคุณค่าของคนหรื อบุคลากรขององค์กร ได้ แก่ ความรู้ความสามารถ รวมถึงความดีงามต่างๆ ที่สงั่
สมอยูใ่ นตัวเขาเหล่านัน้ ต่างหาก โดยความรู้ความสามารถความดีงามต่างๆ เหล่านี ้เป็ นคุณค่าที่สามารถนามา
เพิ่มคุณค่าให้ กบั องค์กร ทุนมนุษย์ ประกอบด้ วยทุน 3 ประการได้ แก่ (นิสดารก์ เวชยานนท์ 2551: 5 อ้ างถึงใน
ปิ ยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร) ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้ วย ความรู้ และความสามารถในการ
เรี ยนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทักษะ ประสบการณ์ ที่คนสะสมไว้ รวมทังความรู
้
้ ที่อยู่ในตัวเราที่เรี ยกว่า Tacit
Knowledge ทุ น ท างสั ง ค ม (Social Capital) ป ระ ก อ บ ด้ วย เค รื อ ข่ าย ค วา ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ทุ น ท า ง
อารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้ วยคุณลักษณะต่า งๆ เช่น การรับรู้ ตนเอง (Self Awareness) ความมี
ศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุน่ (Resilience)
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาวิจยั ที่ใช้ ได้ แก่ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การ
สัมภาษณ์ทวั่ ไป (Interview) การสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกต (Observation) การสนทนา
กลุ่ม (Focus group) การจัดเวทีเรี ยนรู้ ระดับหมูบ่ ้ าน การจัดเวทีถอดบทเรี ยนระดับตาบล การสังเคราะห์องค์ความรู้
ร่วมกัน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนถอดบทเรี ยน 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับผู้นา ระดับสมาชิก ระดับหน่วยงาน และสรุ ป
สังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกัน
ประชากรหมายถึงพื ้นที่สวัสดิการชุมชนระดับตาบล จังหวัดกระบีผ่ ้ นู าชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน
ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ผู้นาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประชาชนในชุมชน ในพื ้นที่สวัสดิการชุมชน สมาชิก
สวัสดิการชุมชนทีเ่ ลือกศึกษา
กลุ่มตัวอย่ างคือจากพื ้นที่สวัสดิการชุมชน จังหวัดกระบี่ คณะผู้วิจยั จาเป็ นต้ องเลือกสนามในการศึกษา
ที่มีความเป็ นไปได้ ที่จะได้ รับข้ อมูลอย่างถูกต้ องแท้ จริ งและมีความพร้ อมในระดับหนึ่งที่สามารถรับการบริ หาร
จัดการแบบมีส่ว นร่ วมมากจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องใช้ วิธี การสุ่มในเชิงทฤษฎี จากข้ อมูล หน่วยงานภาครัฐ
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อสรุ ปจากการประชุมเพื่อค้ นหาเกณฑ์และตัวชี ้วัด พื ้นที่สวัสดิการชุมชนที่
ได้ รับการคัดเลื อกให้ เป็ นพืน้ ที่ครู หรื อ พืน้ ที่ต้นแบบ คื อ พืน้ ที่ส วัส ดิ การชุมชนของอ าเภอเมื อ ง จังหวัดกระบี่
เนื่องจากเป็ นพื ้นที่ที่มีการจัดสวัสดิการชุมชนเป็ นลาดับต้ นๆ และประสบผลสาเร็ จในการดาเนินงาน
การพั ฒนาเครื่ องมื อนักวิจัยได้ พัฒนาเครื่ องมือโดยศึกษาเอกสารงานวิจยั ของสิท ธิ ชัย ศรี เจริ ญ ประมง

ศึกษาวิจัยเรื่ อง การดาเนินการด้ านทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ การของสายการบินในประเทศ
ไทย ได้ สร้ างแบบสัมภาษณ์ที่มีเพียงแนวคาถามปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและคณะที่ปรึกษาเพื่อดาเนินการตรวจสอบ
ก่อนการทดสอบ (Pretest) ทดสอบแบบสัมภาษณ์กบั ประชาชนที่มีลกั ษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างกระทาซ ้าจน
มีความมัน่ ใจในแบบสัมภาษณ์ ภายหลังการทดสอบมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคณะที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุ งแก้ ไข
แบบสัมภาษณ์
การเก็บข้ อมูลนักวิจยั เลื อกใช้ การสัมภาษณ์ ระดับลึกที่ไม่มีโครงสร้ างที่แน่นอนเป็ นการสัมภาษณ์ ที่ไม่มี
การกาหนดคาตอบที่แน่นอนตายตัวมี เพี ยงแนวคาถาม (Guideline) ที่ ตงั ้ ไว้ ตามวัตถุประสงค์ ของการวิ จ ัยการ
สัมภาษณ์ จะเริ่ มจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลทัว่ ไปจากนันจึ
้ งสัมภาษณ์ ระดับลึกตามแนวคาถามที่ได้ กาหนดไว้ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในระหว่างสัมภาษณ์ ผ้ ู สัมภาษณ์ จะจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ ทุกครัง้ โดยละเอียดและ
บันทึกแถบบันทึกเสียงเพื่อช่วยให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วนสมบูรณ์มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลในแต่ละครัง้ ของการสัมภาษณ์
และรวบรวมข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อเตรี ยมการวิเคราะห์ตอ่ ไปคณะผู้วิจยั ยังใช้ การสังเกตแบบไม่กาหนดกรอบไว้ ล่วงหน้ า
และจากการสังเกตแต่ละครัง้ คณะผู้วิจยั ใช้ การจดบันทึกจากนันน
้ าไปรวบรวมข้ อมูลและตีความต่อไปนักวิจยั ใช้ การ
สนทนากลุ่มเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ต้องการความคิดเห็นจากบุคคลต่างๆ ซึ่งมีความคล้ ายคลึงกันด้ านตาแหน่ง หน้ าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละพื ้นที่เป้าหมาย
การวิ เคราะห์ ข้อมู ลการประมวลผลการวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจยั ได้ ทาเป็ นระยะๆทุกครัง้ ที่
สิ ้นสุดการให้ สัมภาษณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลหลักแต่ละคนในแต่ละวันมีการถอดเทปที่สมั ภาษณ์ และเขี ยนรายละเอียด
ของการสัมภาษณ์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางสาหรับเลือกผู้ให้ สมั ภาษณ์คนต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสนทนา
กลุ่ม จะรวบรวม เรี ยบเรี ยง สังเคราะห์ข้อมูลของทุกพื ้นที่เป้าหมายตามแนวคาถาม หลังจากนันแล้
้ ว ยึดหลักการ
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วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ค าอธิ บ ายกั บ ข้ อมู ล เพื่ อ หาข้ อสรุ ป เชิ ง ทฤษฎี (Theoretical
generalization) แล้ วเชื่อมโยงความสัมพันธ์ กบั ข้ อมูลที่ได้ สาหรับนาไปสร้ างข้ อเสนอ (Proposition) เพื่อนาไปสู่
การสร้ างทฤษฎีฐานราก (Grounded theory)

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
ตาบลเขาครามมีแผนยุทธศาสตร์ การฟื น้ ฟูชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ มีการทางานร่วมกัน ระดมสมองเพื่อเกิดพลังปั ญญาที่จะช่วยกันคิดค้ นหาอนาคตชุมชน อันได้ แก่ สิ่งที่ทุก
คนอยากคนอยากเห็น สิ่ งที่ทุกคนอยากให้ เกิ ด สิ่ งที่เป็ นความต้ องการร่ วมกัน สิ่ งที่ทาแล้ วมี ความสุ ข และ
ประการสาคัญ ต้ องไปพร้ อมๆ กัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างไป ระบบการขับเคลื่อนชุมชนตาบลเขาคราม เริ่ มด้ วยแกนนา
หลัก ภายใต้ ชื่อว่า สภาผู้นาชุมชนตาบลเขาคราม ประกอบด้ วย สถาบันการเรี ยนรู้ ชมุ ชน 4 ชุด ชุดแรกเป็ นการ
สถาบันแห่งการพัฒนาคนและองค์กร มีหน้ าที่พฒ
ั นาระบบข้ อมูลชุมชน การจัดทาแผนแม่บทชุมชน การแปลง
แผนแม่บทชุมชนสู่การปฏิ บตั ิ การเชื่อมโยงภาคีและการบูรณาการแผนร่ วมกับภาคี และการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู้ “มหาวิ ทยาลัยสไตล์ ชีวิ ต ” สถาบัน ชุด ที่ส อง หมายถึง กลุ่ มสัจจะออมทรั พย์ ที่มี อ ยู่ 6 สาขาหมู่บ้ า น
เครื อข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒ นาวิถีชีวิตชุมชน ตาบลเขาคราม มีหน้ าที่เกี่ยวกับการลดปั ญหาหนี ้สิ น
ครัวเรื อน การสร้ างครอบครัวมัน่ คง ชุมชนเข้ มแข็ง และการพัฒนามหาวิทยาลัยชุมชนตาบลเขาคราม สถาบัน
ชุดที่สาม มีหน้ าที่จดั การทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึง่ ตนเอง
และรู ปแบบวิสาหกิจชุมชน สถาบันชุดสุดท้ าย มีหน้ าที่ดูแลสวัสดิการสังคม เช่น ค่ารักษาพยาบาล บานาญ
คนชรา การศึกษา ฌาปนกิ จ พืชผักสวนครัว และอื่ นๆ จัดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ฟื ้น ฟู
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมเอกลักษณ์ ชุมชน และพัฒนาสู่วิถีทางชุมชนพึง่ ตนเอง สวัสดิการชุมชนตาบลเขา
คราม ใช้ ชื่อว่า เครื อข่ ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒ นาวิ ถีชีวิ ตชุมชนตาบล เขาคราม จัดสวัสดิ การชุมชน 8
ประเภท ได้ แก่ กองทุนค่ารักษาพยาบาล กองทุนสไตล์ ชีวิ ต กองทุ นเพื่อการศึกษา กองทุนบานาญผู้ สู งอายุ
กองทุนพืชผักสวนครัว (เศรษฐกิจพอเพียง) กองทุนบานาญกรรมการ กองทุนความเสี่ยง และกองทุนผู้นา เป็ นระบบ
การช่วยเหลื อของคนในชุมชน บนพื ้นฐานของการเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ ของคนและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน ภายใต้
การบริ หารจัดการในระดับตาบลโดยอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม “เชื่อมัน่ ” ใน
กระบวนการเชื่อมโยงเครื อข่ ายกลไกขององค์ กรชุมชน ในการสร้ างคุณ ภาพให้ กับสัง คมและธรรมชาติ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของชีวติ และชุมชนอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน การบริ หารจัดการกองทุน ประกอบด้ วยตัวแทน
ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม จานวน 3 คน และจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สาขาหมู่บ้ าน จานวนหมู่บ้านละ 1
คน รวม 9 คน ให้ คณะกรรมการบริ หารกองทุนสวัสดิการชุมชนมีตวั แทนเป็ นคณะสภาผู้นาชุมชนตาบลเขาคราม
จานวน 2 คน ซึ่งถือได้ วา่ เป็ นการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชน อันได้ แก่ ทุนทาง
ปั ญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้ วย ความรู้ และความสามารถในการเรี ยนรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทักษะ ประสบการณ์ ที่คนสะสมไว้ ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้ วยเครื อข่ายความสัมพันธ์ และทุน
ทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้ วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น การรับรู้ตนเอง (Self Awareness) ความ
มีศกั ดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุน่ (Resilience)
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จากการศึกษาสภาพปั ญหา ความต้ องการจาเป็ นของหมูบ่ ้ าน 6 แห่งในตาบลเขาคราม พบว่า ปั ญหา/ความ
ต้ องการจาเป็ นหลักของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของชุมชน คื อ การบริ หารจัดการระบบ
สวัสดิการชุมชน ส่วนปั ญหารอง คือ ต้ องการให้ เงินสวัสดิการเพิ่มขึ ้น จานวนสมาชิกที่เข้ าร่วมสวัสดิการชุมชนมีน้อย
ผู้นาชุมชน ทีมบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลไม่เข้ าร่วมเป็ นสมาชิก การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารชุมชนมีความล่าช้ า
มีความรู้ไม่พียงพอในการจัดสวัสดิการ ขาดการเชื่อมโยงการทางานให้ เป็ นระบบ ระบบการตรวจสอบไม่ชดั เจน การ
ออกใบเสร็ จรับเงินมีความล่าช้ า ไม่มีการกาหนดวาระของคณะกรรมการไว้ ในระเบียบ ค้ นหาทางเลื อกแก้ ไขปั ญหา
ตอบสนองความต้ องการจาเป็ น คือ การเพิ่มจานวนสมาชิก สมาชิกที่เพิ่มขึ น้ มุ่งเน้ นให้ มีผ้ ู นาชุมชน สมาชิกสภา
องค์ การบริ หารส่วนตาบล ประชาสัมพันธ์ ให้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสร้ างระบบการตรวจสอบให้ มีประสิ ทธิ ภาพ การ
กาหนดวาระของคณะกรรมการไว้ ในระเบี ยบ ระบบการออกใบเสร็ จด้ วยคอมพิ วเตอร์ อบรมให้ ความรู้ การใช้
คอมพิวเตอร์ ติดต่อประสานงานกัน เชื่อมโยงการทางาน แก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน พิจารณาและตัดสินใจเลื อกทางเลือก
เพื่อเสนอเป็ นแนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ในประเด็นว่าด้ วยการเพิ่มจานวนสมาชิก การเจาะจงบุคคลให้ เข้ า
ร่วมเป็ นสมาชิกดังนี ้ จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องการประชาสัมพันธ์ และจัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่ องเทคนิค
การเป็ นวิทยากรกระบวนการที่ประสบผลสาเร็ จ
เงื่ อนไขที่ทาให้ ตาบลเขาครามเป็ นพืน้ ที่ต้นแบบหรื อพื น้ ที่ครู ในการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน ด้ านการจัดสวัสดิการชุมชน พบว่า เงื่อนไขด้ านคน คนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของการเข้ า
มามีส่วนร่วนในกิจกรรมพัฒนา เงื่ อนไขด้ านผู้นา มีแกนนาในชุมชน 6 หมู่บ้านที่เข้ มแข็ ง มีภาวะผู้นา ขับเคลื่ อนการ
พัฒนาด้ วยกลุ่ มผู้ นา ภายใต้ ชื่อว่า “สภาผู้ นาตาบลเขาคราม” เงื่ อนไขด้ านองค์กรชุมชน มี การจัดตัง้ องค์ กรชุมชน
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ 6 สาขา ซึง่ เป็ นทุนการเรี ยนรู้ ทาให้ ชมุ ชนคิดเป็ นทาเป็ น มีสถาบันการเงิ นที่ใช้ ชื่อว่า “ธนาคาร
ชุมชน” ทาหน้ าที่เป็ นหน่วยงานกลางเชื่อมประสานการบริ หารจัดการด้ านการเงิ นระดับตาบลและบริ หารจัดการด้ าน
สวัสดิการชุมชนให้ แก่สมาชิก และเงื่ อนไขด้ านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วย ซึ่งเป็ นทุนของชุมชนที่
สามารถสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และสร้ างรายได้ ซึง่ เป็ นทุนมนุษย์ เป็ นผลตอบแทนที่ชมุ ชนได้ รับจากความจงรักภักดี
ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความพยายาม ความมุง่ มัน่ สู่ความสาเร็ จ ของภูมิปัญญาบุคคลในชุมชน (อาภรณ์ ภู่
วิทยพันธุ์ อ้ างถึงใน ปิ ยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร )
กระบวนการที่ทาให้ ตาบลเขาครามเป็ นพื ้นที่ต้นแบบหรื อพื ้นที่ครู การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเสริ มสร้ างความ
เข้ มแข็งของชุมชน ด้ านการจัดสวัสดิการชุมชน พบว่า กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน ทาให้ ตาบลเขาครามมีแผน
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายในตาบลและนาไปสู่การปฏิ บตั ิ กระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง คนในชุมชนเรี ยนรู้
ปั ญหาของตนเอง ชุมชน จัดความส าคัญของปั ญหา ค้ นหาวิธี การแก้ ปัญหา โดยมี พี่เลี ย้ งเป็ นผู้ ช่วยคิ ด ช่วย
แก้ ปัญหา เกิ ดการสร้ างองค์ความรู้ ของชุมชน กระบวนการทางานโดยใช้ ผ้ ูนาร่ วม สร้ างการมีส่ วนร่ วมของภาค
ประชาชน มีการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มแบบเชื่อมโยง และมีการสืบทอดงานเป็ นรุ่นๆ กระบวนการสร้ างระบบที่เป็ น
ของตนเอง ได้ แก่ การสร้ างระบบการออมเป็ นของตนเอง สร้ างระบบสวัสดิการชุมชนที่เป็ นของตนเอง ปรับประยุกต์ใช้
อย่างเหมาะสมกับบริ บทของพืน้ ที่ กระบวนการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ตาบลเขาครามมี การเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเครื อข่ายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน ซึ่งเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ อง
กับกิจกรรมการพัฒนา กระบวนการเวทีประชาคม การประชุม เป็ นกระบวนการที่ทาให้ เกิดการรับรู้ เรี ยนรู้ ร่วมกัน
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โดยมีวิทยากรกระบวนการเป็ นบุคคลขับเคลื่ อนประชาชน เครื อข่ายชุมชนเข้ ามามีส่วนร่ วม และกระบวนการสร้ าง
เครื อข่ายและใช้ ประโยชน์จากเครื อข่าย
อาจกล่าวได้ วา่ ความเข้ มแข็งของชุมชนตาบลเขาคราม เกิดจากแกนนา สมาชิก องค์กรชุมชน ที่มีความรู้ และ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กนั ได้ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นทุนทาง
ปั ญญา การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และสร้ างรายได้ มี การทางานร่ วมกับ
เครื อข่ายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน ถือได้ ว่าเป็ นทุนทางสังคมที่ชว่ ยสร้ างเสริ มความเข้ มแข็ งของชุมชนตาบล
เขาคราม ตลอดจนการสร้ างองค์ความรู้ของชุมชน มีกระบวนการทางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ มีกระบวนการ
ที่เป็ นของตนเอง ปรับประยุกต์ใช้ ได้ เหมาะสมกับบริ บทของพื ้นที่ สร้ างความภาคภูมิใจให้ กบั คนในชุมชนรุ่นสู่รุ่น ถือ
ได้ วา่ เป็ นทุนทางอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ตนเอง ความมีศกั ดิ์ศรี และการมีความยืดหยุน่
อภิปรายผลการวิจัย
โครงสร้ างระบบการบริหารจัดการชุมชนตาบลเขาครามที่ประกอบด้ วย 1) สภาผู้นาแผนแม่บท คณะกรรมการ
บริ หาร 18 คน โดยมีองค์การบริ หารส่วนตาบลเขาคราม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และเครื อข่ายชุมชน เป็ น
คณะที่ปรึ กษา 2) ธนาคารตาบลออมทรัพย์ 6 หมู่บ้าน 3) วิสาหกิจชุมชน ที่มีกองทุนวิสาหกิจชุมชน 10 ประเภท
ได้ แก่ โรงสี โรงน า้ ปลา โรงยาง โรงปุ๋ย โรงน ้าดื่ม ไวน์ สมุนไพร จักสาน นกกระทา และศูนย์ผลิ ตภัณฑ์ ชุมชน
จานวน 8 ประเภท ได้ แก่ ไก่พื ้นบ้ าน ปูนิ่ม ขนม อาหารทะเล เครื่ องแกง เย็บผ้ า ผ้ าบาติก ท่องเที่ยว ส่งผลให้ เกิด
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล โดยผลกาไรที่ได้ รับจากกิจกรรมดังกล่าว นามาจัดสรรเป็ น 2 ส่วน ส่วนหนึง่ เป็ นเงินปั น
ผลที่สนับสนุนกองทุนวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ผลิตภัณฑ์ ชมุ ชน และจ่ายให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชน อีกส่วนหนึ่งนามา
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นค่ารักษาพยาบาล ค่าฌาปนกิจ การศึกษาเรี ยนรู้ บานาญคนชรา พืชผักสวนครัว
ให้ กบั ชาวบ้ านในชุมชน การบริ หารจัดการชุมชนตาบลเขาครามดังกล่าว เป็ นการพัฒนาศักยภาพระบบสวัสดิการ
ชุมชนตาบลเขาครามแบบพึง่ ตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญานาทาง การดารงอยูข่ องโครงสร้ างหลัก
3 ส่วนดังกล่าว เป็ นหลักประกันให้ ระบบสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามเติบโต สามารถช่วยเหลือชาวบ้ านในชุมชนได้
สอดคล้ องกับผลวิ จยั ของสิ ทธิ ชยั ศรี เจริ ญประมง (2556) ศึกษาวิจยั เรื่ อ ง การดาเนินการด้ านทุนมนุษ ย์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการบริ การของสายการบินในประเทศไทย ผลของการศึกษาพบว่า การบริ หารทุนมนุษย์องค์กร
ธุรกิจสายการบินควรใช้ หลักการให้ เกิดความเชื่อมโยงระหว่างคนกับกระบวนการ ผ่านกิจกรรมการวางแผนและ
สรรหาทุนมนุษ ย์ กิจกรรมการสร้ างความผู กพันของทุน มนุษ ย์ ควรจัดการเรี ยนรู้ ให้ แ ก่พนักงานเน้ นพัฒ นา
บุคลากรทุกระดับ โดยการพัฒนาปั จเจกบุคคล การพัฒ นาอาชีพ และการพัฒ นาองค์กร ควรนาแนวคิดองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพและปรับปรุ งองค์กรให้ มีความสามารถในการแข่งขัน การ
พัฒ นาศักยภาพระบบสวัสดิ การชุมชนตาบลเขาครามด้ านการประชาสัมพันธ์ ให้ มีการจานวนสมาชิกเพิ่มขึ น้
ระบุประเภทสมาชิกที่ต้องการให้ เพิ่มขึ ้น เป็ นหนทางหนึง่ ที่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการจัดระบบสวัสดิการชุมชนต้ องการ
ให้ เกิดขึ ้น โดยมีเหตุผลเรื่ องการสร้ างความมัน่ ใจ ความศรัทธาให้ เกิดขึ ้นกับระบบสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม และ
รวมไปถึงการจัดสวัสดิการได้ หลากหลายมากขึ ้น วิทยากรกระบวนการเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่ชว่ ยผลักดันให้ เกิดการ
ติดต่อสื่ อสารการประชาสัมพันธ์ เปรี ยบเสมือนเป็ นผู้รับสารและส่งสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ เข้ ามาเป็ น
สมาชิกเพิ่มขึ ้น โดยใช้ กระบวนการเวทีประชาคมเป็ นตัวขับเคลื่อน ซึง่ สอดคล้ องกับผลวิจยั ของพิชญาฏา พิมพ์สิงห์
(2558) การศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ข องบุ คลากรสายวิ ช าการใน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยภายในองค์การและปั จจัยภายนอกองค์การกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์พบว่า ปั จจัยด้ านภาวะผู้นาของผู้บริหาร ด้ านวัฒนธรรมในการทางาน ด้ านการอบรมและพัฒนา
บุคลากร ด้ า นการบริ ห ารจัด การคนเก่ง ในองค์ การ ด้ า นความผู กพันต่อ องค์ การ ด้ า นเทคโนโลยี และด้ า น
เศรษฐกิจ ทุกด้ านมีความสัมพันธ์ กบั การพัฒนาทุนมนุษย์ในทางบวก
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทังระดั
้ บตาบล จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรตระหนักถึงความสาคัญและ
มีนโยบายส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตาบล เพื่อผลักดันให้ เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาทุนมนุษย์
อย่างยัง่ ยืน
2. องค์กรชุมชนที่รับผิ ดชอบการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตาบล ได้ แก่ ธนาคารชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ 6
สาขาของแต่ละหมูบ่ ้ าน สภาผู้นาตาบลเขาคราม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อื่นๆ ควรมีนโยบายที่สอดคล้ องกับแนวทางการ
จัดสวัสดิการชุมชน เพื่อความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการสวัสดิการชุมชนระดับตาบล
3. สภาพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ควรมีนโยบายที่ส่งเสริ มการจัดระบบสวัสดิการชุมชนระดับ
ตาบลอย่างต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีตา่ งๆ เข้ ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนมนุษย์
4. หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง ควรกาหนดให้ มียทุ ธศาสตร์ การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสวัสดิการชุมชนที่ชดั เจน
ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ
1. ธนาคารชุมชน ในฐานะหน่วยงานกลางประสานกลุ่มออมทรัพย์ 6 สาขาของแต่ละหมูบ่ ้ าน ควรมีบทบาท
หลักในการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนระดับตาบล สร้ างความเข้ าใจร่วมกัน แก้ ไขปั ญหาร่วมกัน และพัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. กลุ่มออมทรัพย์ 6 สาขาของแต่ละหมูบ่ ้ าน ควรมีการขับเคลื่อนงานพัฒนาสวัสดิการชุมชนระดับหมูบ่ ้ าน
อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเสริ มศักยภาพการบริ หารจัดการทุนมนุษย์ด้านสวัสดิการชุมชนระดับตาบล ทาให้ ชุมชนเกิด
ความเข้ มแข็ง พึง่ ตนเองได้ ในระดับหนึง่ และประสานการทางาน เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม
3. เครื อข่ายกลุม่ สัจจะออมทรัพย์ เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนเขาคราม เครื อข่ายผู้สูงอายุ เครื อข่ายสตรี และ
เครื อข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในฐานะเครื อข่ายส่งเสริ ม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตาบล ควรมีการ
ดาเนินงานที่ชดั เจน มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาได้ อย่างเป็ นทางการ
4. ควรมีการปรับเปลี่ยนแก้ ไขเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ เป็ นปั จจุบนั
5. กระบวนการพัฒนา ควรเริ่ มต้ นที่คณะบุคคลเป็ นผู้ร่วมกันคิด ไม่ควรเปิ ดโอกาสให้ บุคคลใดบุคคลหนึง่
เป็ นผู้ชี ้ชวน ชักนาให้ เข้ าร่วม โดยยึดบุคคลเป็ นศูนย์กลางมากกว่ากระบวนการกลุ่ม
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ควรศึกษาวิจยั กระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื ้อต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
การพัฒ นาศักยภาพวิ ส าหกิ จชุ ม ชนเพื่ อ พัฒ นาทุ น มนุษ ย์ ด้า นสวัส ดิ ก ารชุ มชนต าบลเขาคราม และวิ จ ัย
กระบวนการ เงื่อนไขที่ทาให้ ทนุ มนุษย์ที่เป็ นองค์กรพัฒนาภาคประชาชนตาบลเขาครามดารงอยู่
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ศึกษาความสามารถ Youtuber สู่การเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจทิ ัล
The Study of Youtuber’s capability to be entrepreneur in digital era
อเนชา เกือ้ ขะเหร็ ม1* อารยา กูโน1 รูฮานี สาและ1 และนิมารูนี หะยีวาเงาะ1
Anecha kuekharem1*, Araya kuno1, Roohanee salae1 and Nimarunee hayeewangoh1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ Youtuber .ในประเทศไทย โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง Youtuber
ที่เป็ นสมาชิกอยู่ในเครื อข่ายกลุ่ม Youtuber ในประเทศไทย จานวน 384 คน ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถ
ของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการ คือ ความสามารถด้ านความเป็ นผู้นา มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดเป็ นอันดับหนึง่
ค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือ ความสามารถด้ านบริ หารจัดการ มีคา่ เฉลี่ย 4.45 และความสามารถด้ านกลยุ ทธ์ มี
ค่าเฉลี่ ย 4.42 เมื่อพิจารณาความสามารถด้ านความเป็ นผู้นาพบว่า รับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.53 ความสามารถด้ านบริ หารจัดการพบว่า วิสยั ทัศน์และมองเห็นโอกาสในความสาเร็ จ
ธุรกิจมีคา่ เฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และความสามารถด้ านกลยุทธ์ พบว่า การสร้ างความประทับใจมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

ABSTRACT
The objective of this research was to study the capability of Youtuber towards
entrepreneurship. The population in this research was 384 Youtubers by selected purposive sampling
who are the members of Thailand Youtuber Network. The research results revealed that the capability
of Youtuber towards entrepreneurship in terms of the leadership skill was the first highest average
(4.51). The second higher average was the management skill (4.45) and the strategy skill (4.42). In
case of the leadership skill, it was found that the listing to others opinions was the highest average
(4.53). in case of the management skill, it was found that vision and opportunity to success in business
was the highest average (4.51). In case of the strategy skill, it was found that making an impression
was the highest average (4.47).

Key words: Youtuber, entrepreneurship
*Corresponding author; email address: Anachitheu.k@gmail.com
1

ภาควิชาบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 95000

1

Department of Business and Economics, Faculty of Management Science, Yala Rajabhat University, Yala 95000
546

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คานา
ปั จจุบนั การทารายการ บนโลกออนไลน์ ที่กาลัง ได้ รั บความนิยมมากสุด คื อ YouTube ไม่ว่าจะเป็ น
ศิ ล ปิ น ดารา นักร้ อง รวมถึง คนธรรมดาทั่ว ไป ต่ า งใช้ ช่อ งทาง Youtube ผลิ ตรายการของตัว เอง หลายคน
กลายเป็ น Youtuber ที่โด่งดัง มีชื่อเสียง จากคนธรรมดากลายเป็ นคนที่โลกออนไลน์ติดตามหลายแสนหลายล้ าน
คน จนสามารถสร้ างรายได้ จากการเป็ น Youtuber ในพริ บตา
จากสถิ ติ Google ประเทศไทย เผยผลวิ จยั ที่แสดงให้ เ ห็นบทบาทของ YouTube ที่เ ข้ า มามี บทบาท
สาคัญต่อไลฟ์สไตล์ของคนไทย โดยผลสารวจระบุวา่ 62% ของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตไทย ใช้ เวลาครึ่งหนึง่ ในโลก
ออนไลน์กบั YouTube คนไทย 83% บอกว่า YouTube เป็ นหนึ่งในเว็บไซต์ที่ พวกเขาชื่นชอบ 81% ของคนไทย
บอกว่า YouTube คือที่แรกที่จะเข้ าไปชมวิดีโอ 61% ของคนไทยเลื อกดู YouTube มากกว่าโทรทัศน์ ขณะที่มี
11% ชอบดูโทรทัศน์มากกว่า YouTube ระหว่างสัปดาห์ คนไทยชม YouTube มากกว่าโทรทัศน์ถงึ 14 ชัว่ โมงจาก
24 ชัว่ โมง และ มีการอัปโหลดวิดีโอเพิ่มขึ ้นกว่า 75% (Fayossy. (12 ตุลาคม 2559). YouTube เผย Insight ของ
คนไทย ที่มีตอ่ การรับชมวิดีโอ. แหล่งที่มา: www.marketingoops.com)
ในยุคดิจิทลั หลายสิ่งหลายอย่างมีความเปลี่ยนแปลงไป จากอิทธิ พลของเทคโนโลยี และวิทยาการร่วม
สมัยต่างๆ ทาให้ รูปแบบการใช้ ชีวิตหรื อวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ ยนแปลงตามไปด้ วย และแน่นอนว่าย่อมมีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการทาธุ รกิจในยุคนี ้ด้ วยเช่นกัน นิยามของธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จที่เราเคยเข้ าใจในอดีต อาจ
ไม่ใช่ภาพของธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จในยุคดิจิทลั แล้ วก็เป็ นได้ การเป็ นผู้ประกอบการยุคดิจิทลั ที่ ดี คือความ
เข้ าใจในผู้บริ โภค และการมีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจ เนื่องด้ วยพฤติกรรมผู้บริ โภคทีเ่ ปลี่ยนแปลง
ไป ดังนันความเข้
้
าใจในผู้บริ โภคย่อมแตกต่างจากเดิม ทังวิ
้ ธีคิด การกระทา และรู ปแบบปฏิสมั พันธ์ ตา่ งๆ
นอกจากรายได้ การเป็ น Youtuber แล้ วยังสามารถ มีช่องทางรายได้ ที่สองโดยการ สร้ างวีดีโอที่เป็ นการ
โฆษณา ริ วิวสิ นค้ า หรื อ เนื ้อหาที่เกี่ยวกับธุ รกิจที่ตวั เองต้ องการ เพื่อเป็ นเส้ นทางที่นาไปสู่ผ้ ูประกอบการนันเอง
้
ผู้วิจยั จึงสนใจจะศึกษาความสามารถของ Youtuber สู่การเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่อศึกษาศึกษาความสามารถ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการ
ประโยชน์ ท่คี าดว่ าจะได้ รับ
ทราบความสามารถ ในการเป็ นผู้ประกอบการ Youtuber
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้ที่เป็ น Youtuber ในประเทศไทย
2. เนื ้อหา คือ ความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แก่ ด้ านบริ หารและการจัดการ
ด้ านกลยุทธ์ ด้ านความเป็ นผู้นา ด้ านการเงิน
3. ระยะเวลา การศึกษา Youtuber สู่การเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั ได้ กาหนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความหมายของผู้ประกอบการ
มีผ้ นู ิยามความหมายของผู้ประกอบการที่หลากหลาย ดังนี ้
Longenecker, Moore, Petty and Palich (2006) นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่ ค้ นพบความ
ต้ องการของตลาด และดาเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาด โดยต้ อง เผชิญกับความเสี่ยง มีแรง
กระตุ้นผลักดันเพื่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในนวัตกรรม และ ความก้ าวหน้ าทางเศรษฐกิจ
Hatten (2006) นิยามผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่มีโอกาส และผลประโยชน์ในธุรกิจ โดยเป็ นผู้มี
ความรู้ และความเข้ าใจในเรื่ องการเงิน การจัดการวัตถุดิบ และการเผชิญกับความเสี่ยงในการริ เริ่ ม หรื อดาเนิน
ธุรกิจ Hatten ได้ ระบุลกั ษณะพฤติกรรมของผู้ประกอบการ ดังนี ้
1. มีความคิดสร้ างสรรค์ (Creation) มีการริ เริ่ มดาเนินธุรกิจใหม่
2. มีการสร้ างนวัตกรรม (Innovation) มีการผลิ ตสิ นค้ าใหม่รวมถึงกระบวนการดาเนินธุ รกิจ การตลาด
และการจัดการองค์การด้ วยกระบวนการใหม่ ๆ
3. มีความสามารถในการบริ หารความเสี่ ยง (Risk management) ผู้ประกอบการหรื อ เจ้ าของธุ รกิ จ
จะต้ องมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอันเกิดจากการขาดทุน หรื อความล้ มเหลวใน การดาเนินธุรกิจ
4. มีความสามารถในการบริ หารงานทัว่ ไป (General management) ผู้ประกอบการ หรื อ เจ้ าของธุรกิจ
จะต้ องมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ของธุรกิจให้ มีความ เหมาะสม
5. มีความมุง่ หวังในประสิทธิ ภาพ (Performance intention) ผู้ประกอบการ หรื อเจ้ าของ ธุรกิจ จะต้ องมี
ความคาดหมายในผลกาไร หรื อระดับการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ
จากความหมายดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ปได้ ว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่เป็ น เจ้ าของ หรื อ
เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารจัดการธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความเสี่ ยงเป็ นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการ
ดาเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ธุรกิจประสบความสาเร็ จตามที่มงุ่ หวัง
คุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการ
ธุ รกิ จที่ต้อ งการประสบความส าเร็ จจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ อ งมี ผ้ ูบริ ห ารที่มีคุณลักษณะ ของการเป็ น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial orientation: EO) ที่เชื่อ มโยงถึงการปฏิ บตั ิตามกลยุทธ์ ที่ ได้ วางไว้ และใช้ ใ น
สถานการณ์ ที่มีความท้ าทาย มีการเสนอกรอบความคิ ด และมุมมองของการเป็ นผู้ ประกอบการว่าขึน้ อยู่กับ
ลักษณะของวัฒนธรรมขององค์การที่แตกต่างกัน (Dess, Lumpkin & Eisner, 2007) คุณลักษณะของการเป็ น
ผู้ ประกอบการ เป็ นปั จจัย ส าคัญ ที่มีผ ลต่อ การท าให้ ธุ ร กิ จสามารถเติ บโตได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ( Harms, 2009)
โดยทัว่ ไปแล้ ว คุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการมัก พบว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการเผชิ ญกับความเสี่ ยง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุ รกิจขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้ องมีความพยายามในการพัฒนา และค้ นหาวิธีการ
ในการประกอบธุรกิจของ ตนเองให้ ประสบความสาเร็ จ
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Entrialgo (2002) ได้ อธิ บายถึงคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการตามแนวความคิด ว่าคุณลักษณะ
เฉพาะของการเป็ นที่ได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางของ Miller (1983) ผู้ประกอบการจะต้ องประกอบด้ วย การ
สร้ างนวัตกรรม การเผชิญกับความเสี่ ยง และการทางาน เชิงรุ ก ซึง่ เป็ นพฤติกรรมของผู้ประกอบการแต่ละรายที่
จะแสดงออกในการดาเนินธุรกิจ
(Miller, 1983; Covin & Slevin, 1991; Lumpkin & Dess, 1996; Dess, Lumkin, & Eisner, 2007) ได้
เสนอ องค์ประกอบที่สาคัญของคุณลักษณะของการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แก่ ความเป็ นอิสระในการ บริ หารงาน
การสร้ างนวัตกรรม การทางานเชิ ง รุ ก ความสามารถในการแข่ ง ขัน และการเผชิญกับ ความเสี่ ยง ขณะที่
นักวิชาการท่า นอื่นๆ ได้ นาเสนอองค์ ประกอบเพิ่มเติ ม ได้ แก่ ปั จจัยด้ า นทักษะใน การติดต่อ สื่ อสาร ความรู้
ความสามารถในการบริ หารงานและเป็ นผู้นาที่ดี ความอดทนต่อสิ่ งต่างๆ การควบคุมปั จจัยที่เกี่ยวข้ องภายใน
และความซื่อสัตย์สุจริ ต

วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา ความสามารถของ Youtuber สู่การเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั ผู้วิจยั ได้
ออกแบบวิธีการดาเนินวิจยั ประกอบด้ วย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใ ช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ Youtuber ที่อยู่ในประเทศไทย ทังนี
้ ไ้ ม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน การเลือกกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคานวณจากสูตร Cochranที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95% และความคลาดเคลื่อน 5% ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจานวน 384 คน โดยคัดเลือก
กลุ่มตัว อย่างแบบเจาะจงกลุ่ มตัวอย่างที่เป็ นสมาชิกเครื อ ข่าย YOUTUBE THAILAND , YouTube Creators
Thailand และ Youtubers Thailand
เครื่องมือในการวิจัย
1. ผู้วิจยั ออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามจานวน 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้ อ มูล ด้ า นประชากร ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพประจา ประเภท Channel
ประสบการณ์เป็ น Youtuber รายได้ ปัจจุบนั ต่อเดือน และการผลิตผลงาน
ตอนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความสามารถการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แก่ ความสามารถในการบริ หารจัดการ
ด้ านกลยุทธ์ ด้ านความเป็ นผู้นา ด้ านการเงิน
2. นาเครื่ อ งมื อให้ ผ้ ู เชี่ยวชาญประเมินดัชนีความสอดคล้ องของ ข้ อ คาถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย และ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ จานวน 30 คน โดยได้ คา่ ความเชื่อมัน่ 0.92

549

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ จดั ทาแบบสอบถามแบบออนไลน์ให้ สมาชิกในเครื อข่าย YOUTUBE THAILAND , YouTube
Creators Thailand และ Youtubers Thailand
การประมวลผลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม นาแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้ อมูล
และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโปรแกรม SPSS ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลด้ านประชากร ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
ส่ ว นที่ 2 ข้ อมูล เกี่ยวกับความสามารถการเป็ นผู้ ประกอบการ วิเ คราะห์โดยหาค่า เฉลี่ ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดค่าคาตอบเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย
และน้ อยที่สุด มีเกณฑ์การแปลผลคะแนนรายข้ อและโดยรวม ใช้ คา่ เฉลี่ยที่มีคา่ ตังแต่
้ 1.00 – 5.00 โดย พิจารณา
ตามเกณฑ์ ดังนี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้ อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
Table 1 Population Data
frequency
282
102
frequency
33
91
243
17
frequency
10
40
51
66

Gender
Male
Female
Age
below 20 years old
21 – 30 years old
31 – 40 years old
More than 40 years old
Education Background
Primary
Junior High School
Senior High School (Grade 9-11)
*Certificate or College Certificate
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percent
73.4
26.6
percent
8.6
23.7
63.3
4.4
percent
2.6
10.4
13.3
17.2
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Undergradute
Postgraduate
Length of time as a Youtuber?
1-2 years
3-4 years
5-6 years
More than 6 years
Type of Channels viewed
Technology
Entertainment
News
Others
Full time job
Yes
No
income per month
Less than 10,000 THB
10,001 – 20,000 THB
20,001 – 30,000 THB
More than 30,000 THB
Procedure
All by themselves
Team co-operation
Employ
Others

205
12
frequency
53
69
213
49
frequency
186
82
62
54
frequency
296
88
frequency
70
46
238
30
frequency
216
74
45
49

53.4
3.1
percent
13.8
18.0
55.5
12.7
percent
48.4
21.4
16.1
14.1
percent
77.1
22.9
percent
18.2
12.0
62.0
7.8
percent
56.3
19.2
11.7
12.8

Table 2 Analysis of entrepreneur’s capability
entrepreneur’s capability
1. management
2. Strategy
3. leadership
4. financial

x

4.45
4.42
4.51
4.39
4.44

Total
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S.D.
0.86
0.87
0.80
0.90
0.85

Result
much
much
very much
much
much
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จากตาราง 2 แสดงให้ เ ห็นว่า ความสามารถ Youtuber ในการเป็ นผู้ ประกอบการในยุคดิ จิทัล โดย
_

ภาพรวมมีความสามารถในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 ( x =4.44) เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ความสามารถด้ าน
_

ความเป็ นผู้นามีค่า เฉลี่ ยมากที่สุ ดเป็ นอันดับหนึ่ง ค่าเฉลี่ ย 4.51 ( x =4.51 ) รองลงมาคือ ความสามารถด้ า น
_

_

บริ หารจัดการการ ค่าเฉลี่ย 4.45 ( x =4.45) และอันดับสามด้ านกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย 4.42 ( x =4.42)
Table 3 analysis of entrepreneur’s capability result in management filed
management
S.D.
Result
x
1. Planning for procedure in step by step
4.46
0.89
much
2. How to deal with uncomfortable situations effectively?
4.40
0.91
much
3. In charge of look after and control all production
4.40
0.90
much
4. Teamwork
4.48
0.81
much
5. Vision and seeking for successful opportunity
4.51
0.80
very much
Total
4.45
0.86
much
จากตาราง 3 แสดงให้ เห็นความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิ จิทลั ด้ า น
บริ หารจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.45 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า Youtuber มีวิสยั ทัศน์และ
_

มองเห็นโอกาสในความสาเร็ จธุ รกิจ ค่าเฉลี่ ย 4.51 ( x =4.51) รองลงมาคือ Youtuber สามารถทางานร่ วมกับ
_

เพื่อ นร่ ว มงานได้ เ ป็ นอย่างดี ค่า เฉลี่ ย 4.48 ( x =4.48) และอันดับสามคือ Youtuber สามารถวางแผนการ
_

ดาเนินงานเป็ นชันตอนที
้
่ชดั เจนทุกกระบวนการ มีคา่ เฉลี่ย 4.46 ( x =4.46)
Table 4 analysis of entrepreneur’s capability result in Strategy filed
Strategy
S.D.
Result
x
1. Able to Initiate/create new ideas
4.47
0.84
much
2. Make impression for viewer and press Like/follow
4.47
0.82
much
3. Make impression for customer until decide to purchase
4.39
0.90
much
goods or service consistently
4. Creative advertisement to persuade desire of your
4.38
0.90
much
viewers and sponsors.
5. Competition in market share
4.37
0.91
much
Total
4.42
0.87
much
จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั ด้ านกล
ยุทธ์ อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด มี ค่าเฉลี่ ย 4.42 เมื่ อ พิจารณารายประเด็ นพบว่า Youtuber สามารถสร้ างความ
_

ประทับใจ ต่อผู้ชมวีดีโอ กด Like/กดติดตาม ค่าเฉลี่ ย 4.47 ( x =4.47) รองลงมาคือ Youtuber มีการสร้ างสรรค์
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_

ผลงานใหม่ ค่าเฉลี่ ย 4.47 ( x =4.47) และอันดับที่สามคือ Youtuber สามารถสร้ างความประทับใจลูกค้ าเกิด
_

ความประทับใจ จนตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย4.39 ( x =4.39)
Table 5 analysis of entrepreneur’s capability result in Leadership filed
Leadership
S.D.
Result
x
1. Enthusiastic to gather new knowledge
4.52
0.79
very much
2. patient and have a good temper
4.49
0.81
much
3. Honest for running the business
4.52
0.79
very much
4. Willing to listen to the opinions of others
4.53
0.77
very much
5. Highly committed/Highly determined/Highly dedicated
4.50
0.82
very much
to the job
Total
4.51
0.80
very much
จากตาราง 5 แสดงให้ เห็นความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทลั ด้ านความ
เป็ นผู้นา อยู่ใ นระดับมากที่สุ ด มีค่า เฉลี่ ย 4.51 เมื่อ พิจารณารายประเด็นพบว่า Youtuber มีการรับฟั งความ
_

คิดเห็นของผู้ อื่น ค่า เฉลี่ ย 4.53 ( x =4.53) รองลงมาคือ Youtuber มีความซื่อสัตย์สุ จริ ตในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ
_

_

ค่าเฉลี่ย 4.52 ( x =4.52) และอันดับสามคือ Youtuber มีการเรี ยนรู้สิ่งใหม่อยูเ่ สมอ ค่าเฉลี่ย 4.52 ( x =4.52)
Table 6 analysis of entrepreneur’s capability result in financial filed
Financial
S.D
Result
x
1. Working capital and sinking fund are adequate to run
4.35
0.94
much
the business
2. Planning to spend money frugal thrifty and verifiability
4.40
0.89
much
3. well-organized expense in long and short term
4.42
0.86
much
4. Profit forecast and able to adjust financial plan for liquidity
4.37
0.91
much
5. Solving financial problem of every business in every pace
4.40
0.91
much
Total
4.39
0.90
much
จากตาราง 6 แสดงให้ เห็นความสามารถของ Youtuber ในการเป็ นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ด้ า น
การเงิน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีคา่ เฉลี่ย 4.39เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า Youtuberมีการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีทงในระยะสั
ั้
น้ และระยะยาว รองลงมา Youtuber มีการวางแผนในการใช้ เงินทุนอย่างเป็ นระบบ และสามารถ
_

ตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 4.40 ( x =4.40) อันดับสามคือ Youtuber สามารถแก้ ไขปั ญหาด้ านการเงินของธุรกิจในทุก
_

ขันตอน
้
ค่าเฉลี่ย 4.40 ( x =4.40)
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สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 73.4 เพศหญิง ร้ อยละ 26.6 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
ร้ อยละ 63.3 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี ร้ อยละ 23.7 และอายุต่ากว่า 20 ปี ร้ อยละ 8.6 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี
ร้ อยละ 53.4 อนุป ริ ญญาหรื อ เที ยบเท่า ร้ อยละ 17.2 และมัธ ยมศึก ษาตอนปลาย/เทียบเท่า ร้ อยละ 13.3
ประสบการณ์ในการเป็ นYoutuber 5-6 ปี ร้ อยละ 55.5 3-4 ปี ร้ อยละ 18.0 และ 1-2 ปี ร้ อยละ 13.8ทาChannel
เกี่ยวกับ เทคโนโลยี ร้ อยละ 48.4 บันเทิง ร้ อยละ 21.4 และข่าว ร้ อยละ 16.1 มีอาชีพประจา ร้ อยละ 77.1 ไม่มี
อาชีพประจา ร้ อยละ 22.9 มีรายได้ ตอ่ เดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้ อยละ 62.0 ต่ากว่า 10,000 บาท ร้ อยละ
18.2 และ10,001 – 20,000 บาท ร้ อยละ 12.0 ผลิตผลงาน ทาด้ วยตัวเอง ร้ อยละ 56.3 ทีมงานช่วยเหลือ ร้ อยละ
19.3 และอื่นๆ ร้ อยละ 12.8
ความสามารถของ Youtuber ในการการเป็ นผู้ประกอบการ ได้ แ ก่ ความสามารถในด้ านการบริ หาร
จัดการ ความสามารถในด้ านกลยุทธ์ ความสามารถในด้ านความเป็ นผู้นา ความสามารถในด้ านการเงิน โดยใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย=4.44 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.86) เมื่อ พิจารณารายด้ านพบว่า
ความสามารถในการเป็ นผู้นา เป็ นความสามารถที่สาคัญของ Youtuber ที่จะเป็ นผู้ประกอบการ มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเป็ นอันดับหนึง่ (ค่าเฉลี่ ย=4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) รองลงมาคือ ความสามารถด้ านบริ หาร
จัดการ มีคา่ เฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย=4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.86) และอันดับสามคือความสามารถด้ านกลยุทธ์
มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ (ค่าเฉลี่ย=4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.87)
เมื่อพิจารณาความสามารถในการเป็ นผู้ประกอบการ ของ youtuber ด้ านความเป็ นผู้นา พบว่าค่าเฉลี่ ย
สู ง สุ ด ได้ แ ก่ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น เป็ นความสามารถ youtuber ที จ ะเป็ นผู้ ประกอบการ ได้
(ค่าเฉลี่ย=4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.77) รองลงมาคือความซื่อสัตย์สุจริ ตในการดาเนินธุ รกิจ(ค่าเฉลี่ย =
4.52 ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.79) ด้ า นความสามารถในการบริ หารจัดการ พบว่า ค่ า เฉลี่ ยสู ง สุ ด ได้ แ ก่
วิสยั ทัศน์และมองเห็นโอกาสในความสาเร็ จ ธุรกิจ (ค่าเฉลี่ย=4.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.80) รองลงมา การ
ทางานร่วมกับเพื่อนร่ วมงานได้ เป็ นอย่างดี (ค่าเฉลี่ ย =4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.81) ด้ านกลยุทธ์ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ การสร้ างความประทับใจ ต่อผู้ชม (ค่าเฉลี่ย=4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.82) รองลงมา
คือ การสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ (ค่าเฉลี่ย=4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.84)
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ควรมีการทาวิจยั กลุ่ม ผู้ประกอบการ Youtuber เพื่อทราบถึงความ ต้ องการและปั จจัยในการดาเนิน
ธุรกิจที่ประสบความสาเร็ จ
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บทคัดย่ อ
วิจยั นี ้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินกับหนี ้สินต่อสมาชิก
ของสหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย ในปี 2558 โดยมีกลุ่มตัวอย่างสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น 2,805 สหกรณ์ ผลการศึกษา
พบว่า อัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ และอัตราลูกหนี ร้ ะยะสัน้ ที่ชาระได้ ตามกาหนดมีความสัมพันธ์ ไปใน
ทิศทางตรงกัน ข้ า มกับ หนี ส้ ิ น ต่อ สมาชิก ซึ่ ง จากข้ อ ค้ น พบนี ท้ าให้ ได้ ข้ อ เสนอแนะส าหรับ ผู้ บริ ห ารสหกรณ์
การเกษตรหรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องว่าควรให้ ความสาคัญกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินที่สาคัญในการสร้ าง
นโยบายการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อยกระดับการบริ หารงานให้ มีประสิทธิ ภาพ
คาสาคัญ: อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน, หนี ้สินต่อสมาชิก, สหกรณ์การเกษตร

ABSTRACT
This research aims to study relationship between the financial standard ratios and debt per
member of agricultural cooperatives in Thailand in 2015. There are 2,805 cooperative samples. The
result shows that the reserve fund to asset ratio and the shot-term receivable paying on time ratio
have negative relations to the debt per member. The finding brings about the recommendations for
agricultural cooperative boards or relevant agencies that should focus on the key financial standard
ratios in the policy making of agricultural cooperative development for enhancing the efficiency of
management.

Keywords: financial standard ratios, debt per member, agricultural cooperatives
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คานา
สหกรณ์ นับเป็ นธุ รกิ จภาคประชาชนที่เป็ นรากฐานทางเศรษฐกิ จที่ส าคัญ ของประเทศเพราะระบบ
สหกรณ์ มงุ่ หวังให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดตังและด
้
าเนินกิจการของสหกรณ์ในฐานะเป็ นองค์กรของ
สมาชิกเพื่อช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน สหกรณ์ ที่จดทะเบียนจัดตังขึ
้ น้ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มี
ทังสิ
้ ้น 7 ประเภท (สุชิน ปี หะจินดา, 2552) ปั จจุบนั หนี ้สินของเกษตรกรที่มีอยูก่ บั กองทุนต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน สปก. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร มีมลู หนี ้
ทังหมดราว
้
9,000 ล้ านบาท โดยเป็ นหนี ้ที่ไม่กอ่ ให้ เกิดรายได้ คิดเป็ นร้ อยละ 42 โดยหนี ้สินสหกรณ์การเกษตรที่มี
อยู่ 1.1 แสนล้ านบาท เป็ นหนี ้เสียร้ อยละ 22 ซึ่งเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์ที่มีหนี ้เสียเพียงร้ อยละ 3-4 ซึง่ จะ
เห็นได้ วา่ หนี ้สินเกษตรกรเกือบครึ่งหนึง่ ที่อยู่กบั สถาบันการเงิ นของรัฐเป็ นหนี ้ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (อารี วรรณ คู
สันเทียะ, 2558)
จากข้ อมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซงึ่ เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาสารสนเทศทางการเงิ น
ของสหกรณ์ พบว่า ในปี 2558 เงิ นออมของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตร ซึง่ เก็บข้ อมูลจากทุนเรื อนหุ้นและเงินรับ
ฝากที่สมาชิกนามาฝากไว้ กบั สหกรณ์รวมกัน มีมลู ค่าที่น้อยกว่าหนี ้สินของสมาชิกซึง่ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากลูกหนี ้
เงินให้ ก้ ยู ืมแก่สมาชิกและหนี ้สินอืน่ ๆ ที่สมาชิกเป็ นลูกหนี ้ของสหกรณ์ และคิดเป็ นสัดส่วนที่เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า
ถึงร้ อยละ 13.27 (แสดงดัง Table 1) แสดงให้ เห็นว่า สหกรณ์การเกษตรมีหนี ้สินมากกว่าเงินออมและมีอตั ราการ
เพิ่มขึน้ ค่อนข้ างสูง สถานการณ์ ดงั กล่าวเป็ นประเด็นปั ญหาที่สาคัญที่ต้องแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน เพราะส่งผลต่อ
สภาพคล่องของสหกรณ์และอาจส่งผลต่อความมัน่ คงของสหกรณ์ในระยะยาว
Table 1. Comparison of liabilities and savings of cooperative members in 2015 and 2014
Financial list

2015

2014

Member savings (Million Baht)
Savings per member (Baht/person)
Member liabilities (Million Baht)
Debt per member (Baht/person)
Difference between savings per member and debt
to member

107,682.80
16,463.97
150,127.36
22.953.45
-6,489.48

96,792.80
15,024.01
133,897.05
20,783.27
-5,729.26

Percent
change
11.25
9.58
12.12
10.44
13.27

Source: Cooperative Auditing Department, 2015.

เมื่ อ พิ จ ารณาถึง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ หนี ส้ ิ น ของสหกรณ์ ห รื อ หนี ส้ ิ น ของสมาชิ ก จากการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสหกรณ์ พบว่า การบริ หารจัดการสหกรณ์เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญที่กอ่ ให้ เกิดการลดลงหรื อ
เพิ่มขึน้ ของหนี ส้ ิ นสหกรณ์ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า กรมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ (2549) ได้ กาหนด
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ 3 อัตราส่วนเพื่อใช้ เป็ นค่ามาตรฐานในการวัดผลการดาเนินงานสหกรณ์ (Bench
mark) ประกอบด้ วย อัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ อัตราส่ วนหนี ้ที่รับชาระได้ ตามกาหนด และอัตราส่ว น
ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน โดยอัตราส่วนทางการเงินทังสามนี
้
้เป็ น
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เครื่ อ งชี ว้ ัด การบริ ห ารจัดการของสหกรณ์ ได้ เ ป็ นอย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต าม จากเอกสารงานวิ จัยที่ ผ่ า นมาทัง้
ต่างประเทศและในประเทศไทย พบว่า โดยส่วนใหญ่ยงั เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของอัตราส่วนทางการเงิน
สาหรับกิจการในตลาดหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ เป็ นรายกรณี ศึกษาระดับ
สหกรณ์เท่านัน้ เช่น เพ็ญสุดา คุ้มฉายา (2544) ทาการศึกษาการวิเคราะห์การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในส่วนราชการระหว่างปี 2541-2543 กรณี ศึกษาสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากัด
พบว่า การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากัด มีการขยายตัวเพิ่มมากขึน้
ไม่วา่ จะเป็ นจานวนสมาชิก ขนาดของสินทรัพย์ และขนาดของทุนดาเนินงานของสหกรณ์ ในขณะที่ ประพิน ศรี ดี
(2548) ได้ ศกึ ษาข้ อมูลและตัวเลขจากงบการเงินและแหล่งข้ อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ หลัก CAMEL พิจารณา
ผลเกี่ยวกับการดาเนินงานของธนาคารพณิชย์ขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทัง้ 5 ด้ าน เพื่อให้ ทราบว่าในแต่ละด้ าน
มีธนาคารใดมีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดีที่สุด ซึง่ มีทางด้ านสภาพคล่อง ด้ านเงิ นกองทุน ด้ านคุณภาพ
สินทรัพย์ ด้ านความสามารถในการบริ หารจัดการ และด้ านความสามารถในการทากาไร โดยผลการศึกษาพบว่า
ธนาคารกสิกรไทย เป็ นธนาคารที่มีประสิทธิภาพในด้ านความเพียงพอของเงินกองทุน ด้ านคุณภาพสินทรัพย์ และ
ด้ านการทากาไร ส่วนธนาคารไทยพาณิ ชย์ได้ รับเลื อกว่ามีประสิ ทธิ ภาพสูงมากที่สุดเนื่องจากสามารถควบคุม
รายจ่ายให้ อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมได้ สาหรับ ชนิกา มหาวีระพจน์ (2552) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างราคา
ของหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน โดยแบ่งขนาดบริ ษัทออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มบริ ษัทขนาดใหญ่ กลุ่ม
บริ ษัทขนาดกลาง และกลุ่มบริ ษัทขนาดเล็ก วิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยเลือกใช้ อตั ราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนหนี ้สิ นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่าในกลุ่มบริ ษัทขนาดกลางนัน้ อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับราคาหลักทรัพย์มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัย ส าคัญ แต่ เมื่ อ ทดสอบด้ ว ยวิ ธี ส มการถดถอย กลั บ พบว่า การเปลี่ ย นแปลงของราคาหลั ก ทรั พ ย์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ กบั อัตราส่วนใดๆ ที่ทาการทดสอบ นอกจากนี ้ Martani and Munaiseche (2008) ได้ ทาการวิจยั
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทากาไรของกลุ่มธุ รกิจการเงิ นในประเทศอินโดนีเซีย โดยศึกษา
จานวนของลูกหนี ้ที่ไม่สามารถเก็บเงิ นได้ พบว่ามีจานวนเพิ่มมากขึน้ ทาให้ มีภาระในการตังส
้ ารองค่าเผื่ อหนี ้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้นตามปริ มาณสิ นเชื่อที่มีปัญหา อีกทังยั
้ งมีภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ที่เพิ่ม
มากขึ ้นอย่างต่อเนื่องและการตัดจ่ายหนี ้สูญจากลูกหนี ้ที่ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ซึง่ จากการขาดประสิทธิ ภาพ
ในการบริ การจัดการด้ านสินเชื่อและการบริ การจัดการด้ านค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานได้ ส่งผลต่อความสามารถ
ในการทากาไรของกลุ่มธุ รกิจการเงินในประเทศอินโดนีเซียอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ และจะส่งผลในระยะยาว ส่วน
Martani et al. (2009) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่า งอัตราส่ ว นทางการเงิ นกับผลตอบแทนของบริ ษั ท กลุ่ ม
อุตสาหกรรมการผลิ ตที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ข องประเทศอินโดนีเซีย พบว่า อัตรากาไรสุทธิ อัตรา
ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น อัตราส่วนหนี ้สิ นต่อส่วนของเจ้ าของ อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลตามบัญชีตอ่ หุ้นมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกกับอัตราผลตอบแทน แต่สาหรับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ และอัตราส่วนกระแสเงินสดสุทธิ จากการดาเนินงานต่อยอดขายมีความสัมพันธ์ กนั ในทางลบกับอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ในขณะที่ Florou and Chalevas (2010) ศึกษาความสัมพันธ์ ของอัตรา
ผลตอบแทนของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศกรี ก พบว่าอัตราส่วนมูลค่าตามตลาดต่อ
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มูลค่าตามบัญชีมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกกับอัตราผลตอบแทนของเงิ นลงทุน แต่มีความสัมพันธ์ ในทิศทาง
ตรงกันข้ ามกับอัตราการหมุนของสินค้ า อัตราหมุนของสินทรัพย์ และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ างต้ น จะเห็ นได้ ว่ า งานวิ จัย ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ง เน้ น ให้ ค วามส าคัญ กับ
ความสัมพันธ์ ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลการดาเนินงาน ผลตอบแทน หรื อความสามารถในการทากาไร
ในขณะที่การวิเคราะห์ภาระหนี ้สิ นต่อสมาชิก ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญที่แสดงถึงความมัน่ คงของสหกรณ์ กลับมีการ
กล่าวถึงน้ อยมาก ทังที
้ ่ความเป็ นจริ ง สถานการณ์ ท่ีสหกรณ์ มีลูกหนี ้จากสมาชิกค่อนข้ างสูงอาจทาให้ เกิดความ
เสี่ ยงทางการเงิ นแก่สหกรณ์ ด้ วยเหตุนี ้ งานวิจยั นี ้จึงมุ่งเน้ น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่ วนทาง
การเงินและหนี ้สิ นต่อสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทงฝ่
ั ้ ายจัดการ ฝ่ ายบริ หารงานสหกรณ์
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่างๆ ได้ นาข้ อมูลทางการเงินของสหกรณ์มาใช้ ประกอบการวางแผนตัดสินใจ เพื่อ
การบริ หารงานสหกรณ์ สร้ างจิตสานึกในการมีสว่ นร่วมในการทาธุรกิจ การมีวินยั ทางการเงินแก่สมาชิก ตลอดจน
แนวทางในการดาเนินงานของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรของไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิจากสารสนเทศ
ทางการเงินสหกรณ์ ในประเทศไทย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งประชากรที่ทาการศึกษา คือ สหกรณ์ การเกษตร
ตามทะเบียนของนายทะเบียนสหกรณ์ แห่งประเทศไทย และเป็ นข้ อมูลทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ แล้ ว ทังนี
้ ข้ ้ อมูลที่ใช้ เป็ นข้ อมูลภาคตัดขวางในปี 2558 โดยมีตวั อย่างสหกรณ์ ทงสิ
ั ้ น้ 2,805
สหกรณ์ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล มีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี ้
1. การวิ เคราะห์ ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ (Pearson correlation analysis) โดยหาความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ เพื่อทดสอบถึงปั ญหาการที่ตวั แปรอิสระมีความสัมพันธ์ กนั สูง (Multicollinearity)
2. การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์เพื่อดูว่า
อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิ นและผลการดาเนินงานทางการเงินที่สาคัญ ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ อัตราส่วน
หนี ้สิ นต่อสมาชิก ซึ่งอัตราส่ วนมาตรฐานทางการเงิ นของสหกรณ์ ที่นามาเป็ นตัวแปรอิส ระในการวิจยั ในครัง้ นี ้
ได้ มาจากการทบทวนวรรณกรรมของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะศูนย์ข้อมูลทางการเงิ นของสหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกรได้ ประยุกต์ใช้ เครื่ องมือทางการเงิ นสร้ างระบบเตือนภัยเพื่อการเฝ้าระวังทางการเงิ นของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร มาเป็ นลาดับจากปี 2548 ได้ ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ CAMELS (CAMELS Analysis) ในการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ปี 2549 มาสร้ างค่าอ้ างอิงเพื่อเทียบเคียงทาง
การเงินภายในกลุ่ม (ขนาดและประเภท) ด้ วยอัตราส่วนและข้ อมูลสาคัญของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ ย
(Average of financial data and ratio of cooperative and farmer groups: Peer group) และในปี 2550 นี ้ได้
กาหนดค่ามาตรฐานเพื่อพัฒ นาการดาเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ เข้ มแข็งมีเสถียรภาพโดยการ
อ้ างอิงเพื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Financial standard
ratio of cooperatives and farmer groups) ทังนี
้ ้ อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิ น 3 ตัวแปรที่ ถูกนามาใช้ เป็ น
ตัวชี ้วัดมาตรฐานทางการเงินในการวิจยั นี ้ ประกอบด้ วย
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1) อัต ราส่ ว นทุ น ส ารองต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ( Reserve fund to asset ratio) เพื่ อ วัด ความสามารถของ
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรในการมีเกราะป้องกันทางการเงินที่สามารถรองรับผลการขาดทุนและสิ นทรัพย์ที่ไม่
ก่อให้ เกิดรายได้ โดยไม่มีผลกระทบกับทุน
2) อัตราลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชาระได้ ตามกาหนด (Short-term receivable paying on time ratio) เพื่อ
วัดถึงความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเรี ยกเก็บหนี ้คืนจากลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม
3) อัตราค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน (Operating expense to profit
ratio) เพื่อวัดความสามารถของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ในการบริ หารด้ านปั จจัยดาเนินการซึง่ เปรี ยบเสมือน
ค่าใช้ จา่ ยคงที่ กับความสาเร็ จในรู ปของกาไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยดาเนินงาน ซึ่งจะชี ้ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง
กาไรก่อนหักค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานกับค่าใช้ จา่ ยดาเนินงานที่เกิดขึ ้นว่ามีความสัมพันธ์ กนั ในลักษณะใด หากรายได้
มีความผันผวนสูงและผู้บริ หารไม่สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายดาเนินงานให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมกับรายได้ ก็อาจ
ประสบผลขาดทุนหรื อกาไรลดลง
4) ในการวิ จัยครั ง้ นี ม้ ี ตัว แปรควบคุม 4 ตัว คื อ ปริ ม าณธุ รกิ จของสหกรณ์ ส่ วนทรัพ ย์ ถาวรของ
สหกรณ์ เงินรับฝากของสหกรณ์ และ ส่วนของทุนของสหกรณ์ ทงั ้ 4 ตัวมีความสัมพันธ์ กบั หนี ้สิ นต่อสมาชิกของ
สหกรณ์
ทังนี
้ ้ แบบจาลอง Multiple regression ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ มีดงั นี ้
ln ADM   0  1 ln RA   2 ln PR   3 ln OP   4 ln BV   5 ln PE   6 ln DE   7 ln EQ

โดยที่ ADM = อัตราส่วนหนี ้สินต่อสมาชิก
RA = อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์
PR
= อัตราส่วนลูกหนี ้ระยะสันช
้ าระได้ ตามกาหนด
OP = อัตราส่วนค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน
BV
= ปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์
PE
= สินทรัพย์ถาวรของสหกรณ์
DE = เงินรับฝากของสหกรณ์
EQ = ส่วนของทุนของสหกรณ์
นอกจากนี ้ ในการวิจยั ยังได้ จาแนกขนาดของสหกรณ์ โดยใช้ เกณฑ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี 2556
ซึง่ มีตวั แปรที่ใช้ คานวณ 3 ตัวแปร (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556) ประกอบด้ วย
1. จานวนสมาชิก ตังแต่
้ 1 – 2,930 คน โดยกาหนดค่าคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0.25 – 3.00 คะแนน
2. ทุนดาเนินงาน ตังแต่
้ 1 – 1,110,000 บาท โดยกาหนดค่าคะแนนอยูร่ ะหว่าง 0.33 – 4.00 คะแนน
3. รายได้ ธุ ร กิ จหลัก ตัง้ แต่ 1 – 672,000,000 บาท โดยกาหนดค่า คะแนนอยู่ร ะหว่า ง 0.42 – 5.00
คะแนน
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เมื่อได้ ค่าคะแนนแต่ละตัวแปรแล้ ว จึงนาค่าคะแนนมารวมกันเพื่อจัดขนาดสหกรณ์ เป็ น 4 ขนาด ตาม
ช่วงคะแนน ดังนี่ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 5..3 – 0.11
สหกรณ์ขนาดเล็ก
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 3.76 – 6.50
สหกรณ์ขนาดกลาง
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 6.61 – 9.25
สหกรณ์ขนาดใหญ่
คะแนนอยูร่ ะหว่าง 9.26 – 12.00
สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา (แสดงดัง Table 2) พบว่า อัตราส่ วน
มาตรฐานทางการเงิ นและข้ อมูล ทางการเงิ นของสหกรณ์ การเกษตรที่ส าคัญ อาทิ ปริ มาณธุ รกิจของสหกรณ์
สินทรัพย์ถาวรของสหกรณ์ เงินรับฝากของสหกรณ์ และส่วนของทุนของสหกรณ์ มีคา่ ต่าสุดติดลบหรื อเป็ นศูนย์
ส่วนค่าสูงสุดมีคา่ ค่อนข้ างมาก ส่งผลให้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง โดยเฉพาะหนี ้สิ นต่อสมาชิกซึ่งเป็ นตัวแปร
ตาม ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการจาแนกขนาดสหกรณ์ การเกษตร ออกเป็ น 4 ขนาดตามเกณฑ์ ที่ได้ กล่าวข้ างต้ น
ได้ แก่ ขนาดเล็ ก (Small size) จานวน 42 สหกรณ์ ขนาดกลาง (Medium size) จานวน 662 สหกรณ์ ขนาดใหญ่
(Large size) จ านวน 1,319 สหกรณ์ ขนาดใหญ่ ม าก (Very large size) จานวน 782 สหกรณ์ และท าการ
วิเคราะห์จานวนสหกรณ์ โดยรวมทังหมด
้
จานวน 2,805 สหกรณ์ เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างขนาดของ
สหกรณ์ซงึ่ อาจมีอิทธิ พลทาให้ ผลกระทบของตัวแปรอิสระต่อตัวตัวแปรตามแตกต่างกัน
Table 2. Descriptive Statistics
Variable

N

Min

Max

Mean

S.D.

lnADM

2,805

-3

13

8.83

2.094

lnRA

2,805

-14

2

-2.17

1.606

lnPR

2,805

0

5

4.42

0.401

lnOP

2,805

0

16

4.52

0.881

lnBV

2,805

-1

21

9.39

7.203

lnPE

2,805

0

21

9.82

6.080

lnDE

2,805

0

21

9.51

7.253

lnEQ

2,805

0

21

13.54

4.890

Source: Calculated.

สาหรับผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แสดง
ดัง Table 3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ กนั สูง (Multicollinearity) แสดง
ว่าการใช้ ตวั แปรอิสระเหล่านี ้ในการอธิ บายตัวแปรตาม (หนี ้สินต่อสมาชิก) จะมีความแม่นยา
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Table 3. Correlation coefficients of independent variables
Variable
lnRA
lnPR
lnOP
lnBV
lnRA
1.000
lnPR
0.157**
1.000
lnOP
0.056**
-0.004
1.000
lnBV
-0.268**
-0.386**
0.796
1.000
lnPE
-0.113**
-0.219**
0.798
0.341**
lnDE
-0.133**
-0.272**
0.991
0.414**
lnEQ
-0.363**
-0.262**
-0.197**
0.352**

lnPE

lnDE

lnEQ

1.000
0.573**
0.254**

1.000
0.229**

1.000

Source: Calculated.
Note: *, ** denote .05 and .01 statistically significant levels.

เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ อตั ราส่วนมาตรฐานทางการเงินและข้ อมูลทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร
ที่สาคัญที่มีอิทธิ พลต่อหนี ้สิ นต่อสมาชิกโดยใช้ Multiple regression model และประมาณค่าด้ วยวิธีกาลังสอง
น้ อยที่สุด (OLS) ผลการวิเคราะห์แสดงดัง Table 4
Table 4. Relationship between financial standard ratios and debt per member of the agricultural
cooperatives in Thailand
Small Size
Medium Size
Large Size
Very Large
Overall
Variable
(n = 42)
(n = 662)
(n = 1,319)
Size (n= 782)
(n = 2,805)
4.401
6.868**
7.661**
8.971**
6.658**
Constant
(1.810)
(7.767)
(7.621)
(5.472)
(15.579)
-0.295
-0.228**
-0.066**
-0.011
-0.092**
RA
(-0.920)
(-5.431)
(-2.446)
(-0.386)
(-4.745)
0.385
-0.366*
-0.240
-0.125
-0.254**
PR
(0.839)
(-2.045)
(-1.490)
(-1.360)
(-3.221)
-0.056
0.071
-0.068
-0.613
0.039
OP
(-0.490)
(1.656)
(-0.528)
(-1.820)
(1.157)
0.021
0.060**
0.090**
0.266**
0.135**
BV
(0.208)
(4.4046)
(13.101)
(29.137)
(28.099)
-0.001
-0.010
0.015
-0.020
-0.006
PE
(-0.017)
(-0.826)
(1.886)
(-1.863)
(-0.999)
0.032
0.011
0.007
0.037**
0.027**
DE
(0.554)
(1.038)
(1.081)
(4.006)
(5.431)
-0.018
0.126**
0.106**
0.007
0.107**
EQ
(-0.205)
(8.229)
(10.810)
(0.491)
(15.671)
R2
0.260
0.456
0.485
0.829
0.689
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Source: Calculated.
Note: The value in ( ) represents t-value.
*, ** denote .05 and .01 statistically significant levels.

จาก Table 4 พบว่า อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์ (RA) ของสหกรณ์ขนาดกลาง สหกรณ์ขนาดใหญ่
และสหกรณ์ ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับหนี ้สินต่อสมาชิก (ADM) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
แสดงว่า หากอัตราส่วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์เพิ่มขึน้ หรื อลดลง หนี ้สิ นต่อสมาชิกก็จะมีคา่ ลดลงหรื อเพิ่มขึน้ ไป
ในทางตรงกันข้ ามด้ วย ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสหกรณ์ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็ นสหกรณ์ ที่มีการดาเนินงานปกติ
สมาชิกมาติดต่อทาธุ รกิจการกับสหกรณ์ เมื่อเทียบสัดส่วนแล้ วมากกว่าสหกรณ์ ขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่ ไม่ดาเนิน
ธุรกิจ หรื อสหกรณ์ขนาดใหญ่มากทีม่ ีทนุ ดาเนินงาน จานวนสมาชิกมากแต่เมื่อเทียบสัดส่วนแล้ วส่วนใหญ่เป็ นแต่
สมาชิกแต่ไม่ได้ ก้ เู งินในธุรกิจสินเชื่อหรื อรับบริ การในด้ านธุรกิจอื่น ๆ กับสหกรณ์เท่าที่ควร
สาหรับอัตราลูกหนี ้ระยะสันที
้ ่ชาระได้ ตามกาหนด (PR) พบว่า มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับ
หนี ้สินต่อสมาชิก (ADM) ของสหกรณ์ในภาพรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกัน
ข้ ามกับหนี ้สินต่อสมาชิก (ADM) ของสหกรณ์ ขนาดกลาง ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 แสดงว่า หากลูกหนี ้ระยะสัน้
ชาระได้ ตามกาหนดเพิ่มขึน้ หรื อลดลงหนี ้สิ นต่อสมาชิกก็เ พิ่มขึ ้นหรื อลดลงในทิศทางตรงกันข้ าม ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ
สมาชิกของสหกรณ์ขนาดกลางมีการติดต่อทาธุรกิจสินเชื่อกู้เงินจากสหกรณ์ในสัดส่วนที่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
มากกว่าสหกรณ์ขนาดอื่น ๆ เนื่องจากสหกรณ์กาลังเติบโตขยายธุรกิจยังไม่อยูต่ วั เหมือนสหกรณ์ขนาดใหญ่กว่า
ดังนันสหกรณ์
้
ขนาดกลางยังคงต้ องการเงินทุนเพื่อนามาบริ หารใช้ ไปเพื่อให้ สินเชื่อเพิ่มเพื่อขยายธุรกิจ และเสริ ม
สร้ าความมัน่ คงให้ แก่สมาชิกอยู่
เมื่อพิจารณาปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์ (BV) พบว่าปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์ขนาดกลาง สหกรณ์ขนาด
ใหญ่ สหกรณ์ ขนาดใหญ่ มาก และสหกรณ์ ในภาพรวม มี ความสัมพันธ์ ในไปในทิศทางเดี ยวกันกับหนี ้สิ นต่อ
สมาชิก (ADM) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 นัน่ แสดงว่า หากปริ มาณธุรกิจสหกรณ์เพิ่มขึน้ จะทาให้ หนี ้สิ นต่อสมาชิก
เพิ่มขึน้ ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่เงิ นรับฝาก (DE) ของสหกรณ์ ขนาดใหญ่มาก และสหกรณ์ ในภาพรวม
พบว่ามีความสัมพันธ์ กบั หนี ้สิ นต่อสมาชิกในในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึง่ หมายถึงหากเงินรับ
ฝากสหกรณ์เพิ่มขึ ้นจะทาให้ หนี ้สินต่อสมาชิกเพิ่มขึ ้นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนของทุนของสหกรณ์ (EQ) พบว่ามี
ความสัมพันธ์ กบั หนี ้สิ นต่อสมาชิกในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งผลกระทบนี ้จะเกิดขึน้ เฉพาะ
สหกรณ์ ที่มีข นาดกลาง สหกรณ์ ขนาดใหญ่ และสหกรณ์ ในภาพรวม จะเห็นได้ ว่า ปริ มาณธุ รกิ จ เงิ นรับฝาก
สหกรณ์ และส่วนของทุนของสหกรณ์สง่ ผลไปในทิศทางเดียวกันกับหนี ้สินต่อสมาชิก ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดการ
วิเคราะห์ Camel Analysis ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2548) กล่าวคือ ปริ มาณธุรกิจของสหกรณ์โดยส่วนใหญ่
ประกอบไปด้ วย เงินให้ ก้ ยู ืมระหว่างปี และการจาหน่ายสิ นค้ าเป็ นเงินเชื่อให้ แก่สมาชิก ดังนันหากปริ
้
มาณธุ รกิจ
เพื่อขึ ้นจึงส่งผลให้ ยอดหนี ้สินของสมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ ้นงวดปี บัญชีเพิ่มขึ ้นไปด้ วย ส่วนเงินรับฝากสหกรณ์และ
ส่วนของทุนของสหกรณ์ ทงสองรายการเป็
ั้
นแหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์ ทาให้ สหกรณ์ มีเงิ นทุนเพื่อจะให้
สมาชิกกู้ยืมหรื อซื ้อสินค้ าเป็ นเงินเชือ่ จากสหกรณ์เพิ่มขึ ้น ดังนันสหกรณ์
้
จงึ มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปลงทุนในส่วน
ของลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม ลูกหนี ้การค้ า และลูกหนี ้อื่น ๆ ที่เป็ นในส่วนของสมาชิกเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
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อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็นว่า อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิ นของสหกรณ์ ที่มีขนาดเล็ กไม่มี
อิทธิ พลต่อหนี ้สิ นต่อสมาชิก ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสหกรณ์ ขนาดเล็ กบางแห่งยังไม่ได้ ดาเนินธุ รกิจเนื่องจากกาลังจัดตัง้
ใหม่ในระหว่างปี สหกรณ์หยุดดาเนินธุรกิจเนื่องจากมีสมาชิกลาออกจานวนมาก หรื ออาจเป็ นเพราะบางสหกรณ์
ไม่มีปริ มาณธุ รกิจระหว่างงวดมี เพียงหนี ้ผิ ดนัดชาระหนี ค้ งค้ างในบัญชีจานวนมากที่ยงั ไม่ได้ ติดตามทวงถาม
เพื่อให้ ได้ รับชาระหนี ้และดอกเบี ้ยรับอย่างดีเท่าที่ควรดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อผู้บริ หารสหกรณ์ ควรให้
ความสาคัญในการส่งเสริ มการบริ หารงานของสหกรณ์ ขนาดเล็ กเพื่อจะได้ ขยายธุ รกิจ เพิ่มจานวนสมาชิก เพิ่ม
ความมัง่ คัง่ เพื่อก้ าวเข้ าสู่สหกรณ์ขนาดใหญ่ขึน้ และเพื่อความกินดีอยูด่ ีของสมาชิกตามหลักและอุดมการณ์ ที่ดี
ของสหกรณ์ในที่สุด

สรุป
การงานวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินกับ
หนี ้สิ นต่อ สมาชิกซึ่งได้ ตัวแปรต้ นจากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจยั ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการ
สังเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงินที่สาคัญของสหกรณ์มาเหลือเพียง 3 อัตราส่วน และมีตวั แปรควบคุมจากข้ อมูล
ทางการเงิ นของสหกรณ์ อีก 4 ตัวแปร จะมี ผลหรื อความสาคัญอย่างไรกับตัวแปรตามคือหนี ้สิ นต่อสมาชิก ใน
ส่วนตัวแปรตามคานวณมากจากบัญชีลูกหนี ้ของสหกรณ์ ในส่วนของที่เป็ นสมาชิกทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นลูกหนี ้เงิ น
ให้ ก้ ยู ืมลูกหนี ้การค้ า และอื่นๆ ผลการวิจยั พบว่า ทุนสารองต่อสินทรัพย์และอัตราส่วนลูกหนี ้ชาระได้ ตามกาหนด
มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางตรงกันข้ ามกับหนี ส้ ิ นต่อ สมาชิก ส่ วนปริ มาณธุ รกิ จของสหกรณ์ เงิ นรับฝากของ
สหกรณ์และส่วนของทุนของสหกรณ์มีความสัมพันธ์ ไปในทิศทางเดียวกันกับหนี ้สินต่อสมาชิก ข้ อค้ นพบจากการ
วิจยั เป็ นที่นา่ สนใจว่าคือในส่วนของสหกรณ์ขนาดใหญ่มากไม่พบความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนมาตรฐานทาง
การเงิ นกับหนี ้สิ นต่อสมาชิกอาจเป็ นไปได้ ว่าสหกรณ์ ขนาดใหญ่มากส่วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ ที่มีทุนดาเนินงานสูง
และเงินลงทุนส่วนใหญ่จะเป็ นลูกหนี ้เงิ นให้ ก้ ยู ืมทาให้ อตั ราส่วนลูกหนี ้ที่ถงึ กาหนดชาระได้ ตามกาหนดเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับหนี ้สินต่อสมาชิกกล่าวคือสหกรณ์มีประสิทธิ ภาพในการเก็บหนี ้สูงจะทาให้ สมาชิกมัน่ ใจในผล
การดาเนินงานจึงทาให้ ส มาชิกไว้ วางใจมาใช้ บริ การเงิ นกู้ยืมจากสหกรณ์ เพิ่มมากขึน้ ข้ อเสนอแนะที่ได้ จาก
งานวิจยั ผู้ บริ หารสหกรณ์ การเกษตรหรื อผู้ มีส่ วนเกี่ ยวข้ องกับนโยบายควรให้ ความส าคัญต่อ อัตราส่ วนทาง
การเงินที่สาคัญโดยเฉพาะอัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและบริ หารงานสหกรณ์
ให้ มีประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการส่งเสริ มสหกรณ์ขนาดเล็กที่ไม่ดาเนินธุรกิจ เพิ่มนโยบายเพื่อให้ สมาชิกสหกรณ์
เข้ าใจหลัก อุดมการณ์สหกรณ์และเพิม่ การมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ให้ มากขึ ้นเพื่อก้ าวไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ให้ เป็ น
ขนาดที่ใหญ่ขึน้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อมวลสมาชิกที่ได้ รับเงินปั นผลเฉลี่ ยคืนจากการทาธุรกิจกับสหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ก็จะมีความกินดีอยูด่ ีในที่สุด สาหรับงานวิจยั ในอนาคตควรจะได้ มีการวิจยั เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่าง
อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ จาก ทฤษฏี Camels Analysis ซึง่ มีจานวนทังหมด
้
21 อัตรา เพื่อยกระดับการวิจยั หา
ความสัมพันธ์ ของอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณในการวิจยั ครัง้
ต่อไปควรจะได้ มีการวิจยั เชิงคุณภาพ เช่น สัมภาษณ์ เชิงลึก สนทนากลุ่มมาใช้ พิจารณาประกอบผลการวิจยั ที่
ครบถ้ วนมากขึ ้น
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An Empirical Test of Factors Influencing Brand Equity towards Apple Smartphone
in Bangkok, Thailand
Pongwit Anantathananid1* and Sirion Chaipoopirutana2

ABSTRACT
This research studied about the factors influencing brand equity, such as pleasure in use,
customer satisfaction, brand trust, and brand loyalty towards Apple smartphone. The research data
was collected at iStudio by copperwired at Siam paragon. Sample Linear Regression and Multiple
Linear Regression Analysis were applied to test three hypotheses. All the data were collected from 300
respondents through questionnaires and analyzed by using the statistical software. The target
population was users who ever used Apple smartphone brand. The sampling procedures were using
judge sampling by chosen iStudio by copperwired at Siam paragon to distribute the questionnaires
and convenient sampling by collect the data from respondents who are willing to participate. From the
result, the researchers found that brand loyalty is strongly influenced brand equity.

Key words: pleasure in use, customer satisfaction, brand trust, brand loyalty, brand equity
*Corresponding author; e-mail address: pongwit.ana@gmail.com
1
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INTRODUCTION
In the present day world, a development in smartphone industry are grown rapidly. That make
a competition between manufacturers which will be going to be more intense to capture a consumers
as much as they can. Also, the number of consumers are growing in the same direction with the
expansion in smartphone market. According to Statista 2017, claimed that the number of smartphone
users in worldwide are increasing every year, since 2014. The number of users are raising from 1.57
billion to 2.32 billion in 2017, and expected to reach 2.87 billion users in year 2020.
(https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/). Thailand as well,
since 2013 to 2017 the users increased more than 7 million, and the trend is still going up. Moreover,
in spite of the growth of smartphone technology and its quick adaptation towards huge number of
consumers, to date, there is a lack of in-depth, research on the determinants that affect consumers’
decision towards smartphones (Koo et al., 2015). Furthermore, there is limited knowledge about the
determinants that may stimulate consumers’ repurchase intention of smartphones (Park and Chen,
2007; Chen et al., 2009). Therefore, brand equity could be the one of key success for all smartphone
companies in making a strategy to inspire and retain the existing customers as well as attract the new
one.
Aaker (1996) stated that the customer recall of a brand name is like is one of the factors leading
to firms’ success. So, building an impressive brand in the market is a kind of ultimate objective for most
firms and organizations. There is a strong brand brings a set of benefits including high profits, more
extension opportunities and so on. Brand equity is a sort of specially asset where consumers more
confident in one certain brand than others, which brings an extra benefit for the brand by receiving a
premium price from consumers, as it increases both consumers’ loyalty and willingness (Lassar et al.,
1995). Farquhar et al. (1991) introduced brand equity as the value added to products or services by
brand name, for example Coca-Cola and Nike. Furthermore, Yoo and Donthu (2002) also expressed a
similar point that a careful consideration of brand equity in domestic and global markets will lead to
build a successful strategy to increase the firm’s valuable assets. Therefore, brand equity provides a
significant way to find out the reasons why a certain firm can gain an extra profit from loyal customers.
It also gives a visible way to the firm to measure a question that can the firm create and manage an
impressive brand? This obviously will make the firm to have a strong competitiveness and have an
excellent profitability.
Nevertheless, Aaker (1991) stated brand loyalty is the main consideration for building brand
equity. Therefore building on brand loyalty is effective for developing brand equity. Shocker and Weitz
(1988) and Keller (1993) also suggested that brand loyalty has strong link to brand equity. Therefore,
the importance of brand loyalty to brand equity, it will be highly focused in this research. Although brand
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loyalty will make loyal customers to be more confident in repurchasing, some emotions, feelings and
sentiments will destroy repurchases. Such motions, feelings, and sentiments may include pleasure in
use, brand trust, and overall satisfaction. From some researches, these impacts can be discovered.
Besides, Delgado and Munuera (2001) reported that overall satisfaction is an antecedent of brand
loyalty. Additionally, Delgado and Munuera (2005) stated that brand trust will affects brand loyalty.
Recently, a research of IDC in February, 2017 reported that Apple smartphone market shares
was decreased by 0.4% globally during 2015 to 2016, and during the same period Apple smartphone
shipment volume has increased from 74.8 million to 78.3 million.
(http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42268917). For Apple Inc., it is very critical
to maintain their market share in Bangkok, Thailand. Therefore, the brand equity is one of the major
players towards Apple smartphones’ domination in Thailand. This encourages the researchers to
conduct study towards brand equity of Apple products. Therefore, in this particular study, Apple is
chosen as a main research target to test the relationship among brand loyalty, trust, experiences and
brand equity. In this research, the population will be considered as the whole Bangkok consumers who
had experienced in using Apple smartphone.

RESEARCH OBJECTIVES
1. To test the influence of pleasure in use, brand trust, and customer satisfaction on brand loyalty
2. To test the influence of pleasure in use on brand trust
3. To test the influence of brand loyalty on brand equity

LITERATURE REVIEW
Theory
Pleasure in use: The concept is close to achieving a satisfactory experience of pleasurable stimuli or
emotional which will developed when people get what they need (Gard et al., 2007). Also, Jordan
(1998) and Carù and Cova (2003) imposed pleasure in use as positive feelings experience with the
goods and service. That made consumers to feel happy when they use.
Customer satisfaction: Swan and Combs (1976) stated that customer satisfaction as the contentment
of expected product performance that equal or over expectations of customers. Besides, Tse and
Wilton (1988) defined that customer satisfaction is an evaluation of the perceived distinctions between
antecedent expectations and the current performances of the product.
Brand trust: Trust in a brand implicitly means that there is a high expectancy or probability towards the
brand which will lead to positive outcomes from the consumer (Ballester and Aleman, 2001). Moreover,
trust is a feeling of security held by the consumer that the brand will meet his/her consumption
expectations (Ballester and Aleman, 1999).
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Brand loyalty: Luarn and Lin (2003) referred brand loyalty that consumers buying the same goods or
the same brand again and again. Furthermore, brand loyalty affect the customers’ purchasing decisions
to the same goods (Ahmed, 2011; Huang and Huddleston, 2009; Lam, 2007; Martenson, 2007)
Brand equity: Aaker (1991, 1996) stated that brand equity is a brand assets and liabilities’ set linked to
a brand, its name and symbol that add up to or deduct from the value provided by a product or service
to a company or to customers. It contains groups of concepts that consists of brand loyalty, brand
awareness, perceived quality, brand associations, and other proprietary brand assets. Nevertheless,
Luthesser (1988) defined brand equity as stated of a brand consumers’ behavior which provides the
brand in capable of accomplishing higher margins in the market more than profits gained without the
brand name.

RELATED REVIEW LITERATURE
Related review between brand loyalty and brand equity
Luarn and Lin (2003) found that brand loyalty is related to customer repurchase the samebrand in the research which had done from 180 respondents. Also, Atilgan, Aksoy, and Akinci (2005)
showed that brand loyalty is the most significant dimension of brand equity in the research which had
done from 255 respondents.
Related review between brand trust and brand loyalty
Chaudhuri and Holbrook (2001) found that brand loyalty is strongly affected by brand trust in
the research which had done from 50 respondents. Besides, Matzler (2008) showed that there is a
significant relationship between brand affect and brand trust and brand loyalty in the research which
had done from 145 respondents.
Related review between pleasure in use and brand loyalty
Mishra and Dash (2014) showed that pleasure in use be fully mediating relationship from brand
loyalty in the research which had done from 744 respondents. Moreover, Quester (2003) found that the
prediction of brand loyalty to the product was emphatically lead by “interest and pleasure” and “sign”
in the research which had done from 253 respondents.
Related review between pleasure in use and brand trust
Delgado and Munuera (2005) found that higher pleasure in use enhances the consumer’s
brand trust in the research which had done from 271 respondents. Furthermore, Noble and Kumar
(2008) showed that emotional value is key antecedent of brand trust and brand loyalty.
Related review between customer satisfaction and brand loyalty
Torres (2008) found that that there is a significant relationship between satisfaction and
loyalty in the research which had done from 1,223 respondents. Furthermore, Paswan, Spears, and
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Ganesh (2007) showed that customers who do manage to get their favored service brand shows
higher levels of brand loyalty to that brand.

Figure 1 CONCEPTUAL FRAMEWORK

HYPOTHESES
H1o: Pleasure in use, brand trust, and customer satisfaction are not influenced on brand loyalty.
H1a: Pleasure in use, brand trust, and customer satisfaction are influenced on brand loyalty.
H2o: Pleasure in use is not influenced on brand trust.
H2a: Pleasure in use is influenced on brand trust.
H3o: Brand loyalty is not influenced on brand equity.
H3a: Brand loyalty is influenced on brand equity.

METHODOLOGY
Descriptive research involves gathering data that describe events and then organizes,
tabulates, depicts, and describes the data collection (Glass and Hopkins, 1984). In order to test the
factors influencing brand equity towards Apple smartphone, the researchers distributed questionnaire
to 300 respondents at iStudio by copperwired at Siam paragon. Questionnaire is a tool to collect the
data or information from the respondents and will be analyzed by using five-point Likert scale (5 =
strongly agree; 4 = agree; 3 = moderate; 2 = disagree; 1 = strongly disagree). Nevertheless, the
adequacy of sample size could be assess by the following scale: 50 - very poor, 100 - poor, 200 - fair,
300 - good, 500 - very good, 1,000 or more - excellent (Comfrey and Lee, 1992).
Non-probability sampling was applied to approach the sampling unit for this study by using
two techniques which are judgment sampling and convenience sampling. Zikmund (2003) defined
that the sample which know population called “probability” and the sample which unknown called
“non-probability”. Marshall (1996) identified judgement sampling as a researcher actively selects the
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most productive sample to answer the research question. Moreover, Zikmund (2003) defined
convenience sampling take place when a researcher collect samples as soon and as reasonable as
possible by distribute the survey to respondent who is commonly around.

DATA COLLECTION
According to Malhotra (2007), the first time information that collected for the specific project is
called as primary data. The primary data was collected by distributing questionnaires directly to 300
respondents. The researchers distributed questionnaires at iStudio by copperwired at Siam paragon,
Bangkok, Thailand. The questionnaires are consist of 4 main parts. The first part was screening
question. The second part included questions to find independent factors; the questions regarding the
customer’s view about pleasure in use, customer satisfaction, brand trust, and brand loyalty of Apple
smartphone brand. The third part was the question for dependent variable, asking about brand equity
towards Apple smartphone brand. The researchers used five point Likert scale from 1 to 5 by the
following format: 1: strongly disagree, 2: disagree, 3: moderate, 4: agree, 5: strongly agree. For the last
part was personal data, which including age, education, occupation, and income level. The target
population in this study was users who ever use Apple smartphone brand. The data collecting process
take time around one month from June 3 to July 2, 2017.

FINDING
According to the descriptive analysis, the researchers found that the majority of respondents’
age was during 20 to 29 year old with bachelor’s degree and working as an office worker with monthly
income between 20,001-30,000 baht
Table 1: The summary of the highest percentage of each demographic factors
Demographic Factors
Characteristic
Frequency (ƒ)
Percentage (%)
Age
20-29 years old
141
47
Education
Bachelor’s degree
158
52.7
Occupation
Private employee
215
71.7
Income level
20,001-30,000 baht
91
30.3
Summary of Hypothesis Testing
Table 2: Summary the result of hypothesis testing Apple smartphone brand
Hypothesis
variables
Coefficient Significance
H1o: Pleasure in use,
brand trust, and customer

Results

Pleasure in use

.43

.000

Reject Ho

Brand trust

.30

.002

Reject Ho
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satisfaction are not
Customer satisfaction
influenced on brand loyalty
H2o: Pleasure in use is not Pleasure in use
influenced on brand trust

.30

.001

Reject Ho

.57

.000

Reject Ho

H3o: Brand loyalty is not
influenced on brand equity

.77

.000

Reject Ho

Brand loyalty

RECOMMENDATION
This study has proved the importance of analyzing brand equity and its factors by summarizing
the results of hypothesis testing. These recommendations would be useful for Apple Company and
people who concern in this industry to understand factors influenced on brand equity towards the
product. All recommendations are as follows:
Based on analysis of hypothesis one, the researchers found that pleasure in use, customer
satisfaction, and brand trust are influenced on brand loyalty. Therefore, to make customers more loyal
to the brand, there are several recommendations. Firstly, marketing managers of Apple should make
feeling of special to a customer by offering membership. It is not only in kind of member card,
but also inside the smartphone by using Apple id. The benefit of membership should be provide
on several ways such as rank a customers by using classes like gold and silver, a discount on
Apple’s products for everyone not only for student, or a privilege to buy new iPhone on day
one. For instance, Apple should provide more service on after sales. When there are something wrong
with the smartphone customers must to contact only a branch that they brought, so they should be able
to contact any branches they convenient to visit. Thus, it could make them loyal to the brand by making
an impressive.
Based on analysis of hypothesis two, the researchers has found an influenced of pleasure in
use on brand trust. Hereby, the researchers would like to recommend that Apple Inc. should invent or
develop the system of smartphone to be more interesting in function to use with high security standard
that will keep user safe from leak out of privacy information to get more confident and trust in the brand.
Based on analysis of hypothesis three, the researchers found that brand loyalty is strongly
influenced on brand equity. Hence, Apple Inc. should capture on customer feedback to making a
development on smartphone. Also, monitoring on the trend and competitors could be good for the
company for developing an innovative product or service to be the customers’ top of mind brand.
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FURTHER STUDY
Based on this research, some future study can be extended. The following are some
suggestions for future research.
Firstly, other factors that can impact brand equity may be discovered. Other variables can be
included in the future studies to achieve a more comprehensive framework for analyzing brand equity.
Secondly, this research only collected data in one place where is Siam Paragon that may not
cover Apple smartphone users. If possible, the sample can be extended to other areas such as
department stores and smartphone operators which may provide a better and more precise analysis
for future research. From which the results can be applied for more practical business uses.
Thirdly, this research uses the framework to study the mobile phone products of Apple brand
only; therefore, future studies can extend to the whole brand including all the products the brand.
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อิทธิพลของการโพสเฟสบุคและโมเดลลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลางในฐานะตัวแปรส่ งผ่ านที่มีต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารแบบบอกต่ อ กรณีศีกษา: เฟสบุคของสโมสรฟุตบอลแห่ งหนึ่งในไทย
พรีเมียร์ ลีค
The Influences of Facebook’s Post and Customer Centric Model as a Mediator on Word-ofMouth Behaviors: A Case Study of The Thai Premier League Football Club’s Facebook Page
ธงชัย ศรี วรรธนะ1*
Thongchai Srivardhana1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้ า งที่มี คุณสมบัติข องรู ปแบบการโพสเฟสบุค เป็ นตัวแปรอิ สระ
โมเดลทางการตลาดที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง เป็ นตัวแปรส่งผ่านและพฤติกรรมบอกต่อของสมาชิกผู้ติดตามเฟส
บุคสโมสรฟุตบอลแห่งหนึง่ ในไทยพรี เมียร์ ลีคเป็ นตัวแปรตาม จัดเก็บข้ อมูลออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380
ชุด ผลการวิจยั พบความสอดคล้ องของโมเดลสมการโครงสร้ างตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (Chi-square = 612.102,
Probability level = 0.001, CMIN/DF = 3.137, RMSEA = 0.075, GFI = 0.875, CFI = 0.914) แสดงให้ เห็นว่า
การโพสเฟสบุ ค สามารถส่ ง อิ ท ธิ พลต่อ ระดับความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิก ผู้ ติด ตามเฟสบุ ค สโมสรกับ 1)
ผลิตภัณฑ์/บริ การ 2) ตราสิ นค้ าของสโมสร 3) ผู้บริ หารสโมสร และ 4) ผู้ติดตามเฟสบุครายอื่นๆ ในฐานะตัวแปร
ส่งผ่านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 นอกจากนี ้พบว่าโมเดลทางการตลาดที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ง
เป็ นตัวแปรส่งผ่านข้ างต้ นทังสี
้ ่ มีอิทธิ พลผลต่อพฤติกรรมบอกต่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ p < 0.05 ท้ ายที่สุด
งานวิจยั ได้ อภิปรายผลและให้ ข้อเสนอแนะในการสร้ างพฤติกรรมบอกต่อที่เน้ นการมีส่วนร่วมของสมาชิกฯอย่าง
สัมฤทธิ์ ผล

ABSTRACT
This research aims to conduct the structural equation model of Facebook posts as independent
variable, consumer centric model as mediating variable, and Word-of-Mouth (WOM) among Facebook
(FB) followers of the Thai Premier League Football club as dependent variable. There are 380
respondents who completed the Online Surveys. The results show that most fit indices in the proposed
structural equation model are in acceptable levels (Chi-square = 612.102, Probability level = 0.001,
CMIN/DF = 3.137, RMSEA = 0.075, GFI = 0.875, CFI = 0.914). FB posts significantly determines the
relationships between the FB followers and products/services, brands, management, and other FB
followers, with p < 0.05. Additionally, the four relationships in the customer centric model significantly
determine subsequent WOM of the FB followers with p < 0.05. At the ending session, the paper
discusses how organizations can post their FB to generate subsequent WOM.
Key Words: Facebook posts, Customer Centric Model, Word-of-mouth
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คานา
ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ทวีความสาคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันของผู้บริ โภค แนวคิดและการ
ปฏิบตั ิทางการตลาดแบบบอกต่อ (Word-of-Mouth Marketing: WOMM) ขององค์กรธุรกิจก็ได้ มีวิวฒ
ั นาการสอด
รับกับระดับความสาคัญที่เปลี่ยนแปลงไปด้ วย โดยในยุคปั จจุบนั การทาการตลาดแบบบอกต่อ จะถูกกระตุ้นด้ วย
การนาเสนอเรื่ องราวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการโพสเฟสบุคเพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภครายบุคคล ทาให้ ไม่
เพียงแต่องค์กรธุรกิจจะสามารถสื่อสารเนื ้อหาข้ อมูลการตลาดได้ โดยตรงแล้ ว ยังสามารถสร้ างการมีส่วนร่ วมใน
การบอกต่อให้ ผ้ ูบริ โภคแต่ละรายให้ ร่วมกันสร้ าง สื่ อสารบอกต่อ และ/หรื อแลกเปลี่ ยนเนื ้อหาที่เกี่ยวกับสิ นค้ า/
บริ ก ารในกลุ่ ม เพื่ อ นของตนด้ ว ย (Kozinets, de Valck, Wojnicki, & Wilner, 2010) เมื่ อ สื่ อ สัง คมออนไลน์ มี
บทบาทมากขึ ้นในกลุ่มผู้บริ โภค องค์กรธุ รกิจมีการแข่งขันกันโพสเรื่ องราวทางการตลาดของตนในรู ปแบบต่างๆ
ผ่านทางเฟสบุคเพื่อสร้ างความแตกต่างและตาแหน่งทางการตลาดที่ชดั เจน นักการตลาดจาเป็ นต้ องพิจารณาใช้
กลยุทธ์ การตลาดเชิงเนื ้อหา (Content Marketing Strategy) อย่างระมัดระวังเพราะหากองค์กรฯสื่อสารเนื ้อหา
แบบไม่มีทิศทาง ด้ ว ยการโพสเรื่ อ งราวเนื ้อหาสาระที่ ไม่มีความแตกต่า ง ไม่น่าสนใจ พฤติ กรรมการบอกต่อ
(WOM) ระหว่างกลุ่มเป้าหมายลูกค้ าก็ยากที่จะเกิดขึ ้น ดังนันการท
้
าการตลาดเชิงเนื ้อหาจึงจัดเป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญสาหรับความสาเร็ จในการทา WOMM เพราะจะสามารถช่วยให้ องค์กรฯสามารถสร้ างเนื ้อหาเพื่อเพิ่มมูล
ค่าที่สามารถสร้ างความจดจา ความรู้สึก ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมที่ดีของผู้บริ โภคหรื อลูกค้ าที่มีตอ่ สินค้ าหรื อ
บริ การของตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Pullizzi, 2012)
จากการสื บค้ นวรรณกรรมที่เ กี่ ยวข้ อ งกับการทาการตลาดเชิงเนื อ้ หาโดยการโพส พบว่า DeVries,
Gensler, & Leeflang (2012) ได้ ทาการศึกษาอิทธิ พลของรู ปแบบการโพส เช่น วีดีโอ ภาพ ข้ อความ และลิ ง ค์
ต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความนิยมในการโพส (จานวนการกดไลค์ และความคิดเห็นต่างๆบนโพส) แม้
งานวิจยั นี ้จะพบอิทธิ พลของคุณลักษณะการโพสที่มีต่อความนิยมของโพส แต่ งานวิจยั ดังกล่าวไม่ได้ พิจารณา
ต่อไปว่านอกเหนือจากความนิยมแล้ ว รู ปแบบการโพสจะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของสมาชิกเฟส
บุคได้ หรื อไม่และอย่างไร นอกจากนี ้เมื่อบูรณาการแนวทางในเรื่ องกลยุทธ์ การตลาดเชิงเนื ้อหาแล้ ว ยังไม่พบว่ามี
งานวิจยั ใดที่ศกึ ษาถึงแนวทางการโพส หรื อรู ปแบบการโพสเชิงเนื ้อหาทีจ่ ะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อ
ของสมาชิกเฟสบุคได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม งานวิจยั นี ้จึงได้ นาเอาแนวคิดโมเดลลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer
Centric Model) ของ McAlexander, Schouten & Koening (2002) และ Laroche, Habibi & Richard (2013)
มาบูร ณาการในการศึก ษากลยุทธ์ ทางการตลาดเชิ ง เนื อ้ หา เพื่ อ จาแนกว่ า รู ปแบบการโพสแบบใด (Post
Characteristics) จะสามารถสร้ างระดับความสัมพันธ์ ระหว่าง 1) สมาชิกเฟสบุคกับตราสินค้ า 2) กับตัวสินค้ า 3)
กับองค์กร และ 4) ระหว่างผู้บริ โภคด้ วยกัน ได้ แล้ วท้ ายที่สุดจากกระบวนการข้ างต้ น จะสามารถส่ง ผลกระทบ
สาหรับการพฤติกรรมบอกต่ออย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่และอย่างไร
กรณีศกึ ษาในงานวิจยั นี ้คือ เฟสบุคทีมฟุตบอลสโมสรแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียงและ
เป็ นที่ร้ ู จกั ในระดับไทยพรี เมียร์ ลีก (ลีกการแข่งขันฟุตบอลอาชีพชันสู
้ งสุดในประเทศไทย) โดยสโมสรฯได้ กอ่ ตังใน
้
ปี 2535 ดาเนินงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา สามารถสร้ างผลงานที่ดีที่สุด คือ ชนะเลิศการแข่งขันได้ ใน
ปี 2543 และ 2544 ในปั จจุบนั อาจกล่าวได้ วา่ สโมสรฯดังกล่าวมีผลการแข่งขันในระดับปานกลางของตาราง จาก
การตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี ้ เฟสบุคของสโมสรมีจานวนสมาชิกเฟสบุคที่ชื่นชอบและที่ติดตาม
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จานวนเกือบสองแสนคน มีการโพสเนื ้อหาเรื่ องราวต่างๆในเฟสบุคสม่าเสมอ ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ วา่ ในอุตสาหกรรม
กีฬา สโมสรฟุตบอลในฐานะองค์กรธุ รกิจก็ประสบความท้ าทายเช่นเดียวกับองค์กรธุ รกิจอื่นๆ (Shannon, 1999;
Fullerton & Merz, 2008) คือมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและต้ องการสร้ างตาแหน่งทางการตลาดที่ชดั เจน ดังนัน้
เช่นเดียวกัน สโมสรฟุตบอลแต่ละแห่งจาเป็ นต้ องใช้ เฟสบุคและแนวคิดทางการตลาดที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางเพือ่
สื่ อ สารกับลู กค้ า และเพื่อ กระตุ้นให้ เ กิ ดพฤติ กรรมการบอกต่อ ในกลุ่ ม ลู กค้ า หรื อ ลูกค้ า ศักยภาพ (Potential
Customers) อย่างสัมฤทธิ์ ผล

การพัฒนาสมมติฐาน
รู ปแบบการโพสเฟสบุคและการรับรู้เนือ้ หาผ่ านการโพสรู ปแบบต่ างๆ
โดยทัว่ ไปองค์กรธุรกิจประเภทต่างๆ หรื อสโมสรกีฬาที่เป็ นเจ้ าของและผู้รับผิดชอบในเฟสบุคจะสามารถ
โพสเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับตัวเองไปยังสมาชิกเฟสบุค ผู้ติดตาม และ/หรื อผู้ที่มีความสนใจเนื ้อหาขององค์กรใน
รู ปแบบต่างๆ ได้ แก่ ข้ อความ รู ปภาพ คลิ ปวิ ดีโอ และอื่ นๆ ซึ่งเมื่อสมาชิกฯและ/หรื อผู้เ ข้ าถึงเนื อ้ หาเหล่ านัน้
สามารถตอบสนองต่อการโพสได้ ในหลายรู ปแบบเช่น การกดไลค์ กดเลิฟ หรื อกดสัญลักษณ์อื่นๆ การแสดงความ
คิดเห็น ตลอดจนการแชร์ เนื ้อหาดังกล่าวที่ตวั เองให้ ความสนใจและชื่นชอบลงไปในเฟสบุคของตัวเองเพื่อให้
สมาชิกผู้ติดตามเฟสบุคของตัวเองเห็นและตอบสนองต่อไป พฤติกรรมการตอบสนองข้ างต้ น หลากหลายนักวิจยั ที่
ทาการศึกษาเรี ยกว่าเป็ น Brand Post Popularity (DeVries et al., 2012) บ้ างเรี ยกว่าเป็ น Online Engagement
(Luarn, Lin, & Chiu, 2015) และที่นิยมเป็ นวงกว้ างมากที่สุดก็คือ เรี ยกว่าเป็ นพฤติกรรมการบอกต่อทางอีเล็ ค
ทรอนิกส์ (Electronic word of Mouth) หรื อที่เรี ยกว่า e-WOM (Erkan & Evans, 2016)
ในเชิงทฤษฎีโฆษณาและการสื่อสารบอกต่อ อาจจะกล่าวได้ ว่ารู ปแบบการโพสเฟสบุคข้ างต้ นสามารถ
แบ่งออกเป็ นสองส่วนหลักตามคุณลักษณะของเนื ้อหา ได้ แก่ ความชัดเจน (Vividness) และการสร้ างปฏิสมั พันธ์
(Interactivity) แม้ ว่า ในงานวิ จัยอื่ นๆจะได้ มีการศึกษาการโพสในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การให้ ข้ อมูล ที่เ กี่ ยวข้ อ ง
(Informative Brand Posts) การโพสเพื่อความบันเทิง (Entertaining Brand Posts) ตาแหน่งในการโพส หรื อการ
โพสในเชิงบวกและเชิงลบ แต่ผลการวิจยั เชิงประจักษ์ ชี ้ให้ เห็นว่าการแบ่งลักษณะการโพสแบบชัด เจน และแบบ
การสร้ างปฏิสมั พันธ์ สามารถสร้ างการตอบสนองได้ อย่างมีนยั สาคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้รบั สารภายหลัง
มากที่สุด (DeVries et al., 2012) การโพสแบบชัดเจน หมายถึงรู ปแบบการโพสเฟสบุคที่ ส่ง ผลไปยังประสาท
สัมผัสของผู้รับได้ อย่างหลากหลาย งานวิจยั ในส่วนของการโฆษณาพบว่ ายิ่งผู้ส่งสารสามารถกระตุ้นจานวน
ประสาทการรับรู้ของผู้รับสาร ซึ่งได้ แก่ การมองเห็น การได้ ยิน การสัมผัส การรับรสชาด และความรู้ สึก ได้ มาก
เท่าไร การส่งสารจะยิ่งมีระดับความชัดเจนมากเท่านัน้ งานวิจยั ของ DeVries et al. (2012) และ Luarn, Lin, &
Chiu, (2015) กล่าวว่ารู ปแบบการโพส ด้ วยข้ อความ (Texts) ว่าเป็ นระดับที่ไม่มีความชัดเจน แต่หากเป็ นการโพ
สด้ วยรู ปถ่าย รู ปภาพที่มีการตกแต่ง (อาจจะมีการทาเป็ น Info-graphics หรื อ e-Poster) จะมีความชัดเจนเพิ่ม
ชึ ้นและท้ ายที่สุดหากเป็ นการโพสวีดีโอ ก็จะจัดว่าเป็ นระดับความชัด เจนที่สูงที่สุด ในขณะที่การโพสแบบสร้ าง
ปฏิ สัมพันธ์ ถูกระบุว่าเป็ นการสื่ อสารแบบสองทางระหว่างผู้ส่ งสารและผู้ รับสาร งานวิจยั ของ DeVries et al.
(2012) และ Luarn, Lin, & Chiu (2015) ยกตัวอย่างการโพสในลักษณะนี ้ว่าเกิดขึน้ ได้ เมื่อมีการกระตุ้นให้ แฟน
เพจดาเนินการสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งกลับไปทันที สาหรับการกาหนดระดับของการสร้ างปฏิสัมพันธ์ เช่นเดียวกันกับการ
โพสแบบชัดเจน การโพส ด้ วยข้ อความเปล่าๆไม่สามารถสร้ างระดับการมีปฏิสมั พันธ์ ได้ แต่หากเป็ นการโพส เช่น
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ให้ เกิดการทักทายกันระหว่างการโพสถ่ายทอดสด การโหวต การเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆของชุมชนออนไลน์ เช่น
การให้ ลิงค์ไปเพื่อดูรูปภาพในอินสตาแกรม หรื อการส่งไลน์ไอดี เพื่อให้ เกิดการแอดเป็ นเพื่อน หรื อแม้ แต่การส่ง
ลิงค์ไปยังเวปไซท์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับสโมสรฯก็จะถือว่าเป็ นการโพสที่มีระดับการสร้ างปฏิสมั พันธ์ ได้ มากกว่า
โมเดลลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง (Customer Centric Model)
นักวิชาการตลาดได้ แก่ McAlexander et al., (2002) และ Laroche et al., (2013) ได้ กล่าวถึงแนวคิ ด
โมเดลทางการตลาดที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric Model) โดยระบุว่าการเป็ นทาการตลาดโดย
เน้ นให้ เ กิดความสัมพันธ์ ร ะหว่างลู กค้ า เป้าหมายและกลุ่ มปั จจัยทางการตลาดได้ แ ก่ กลุ่มลู กค้ า อื่นๆ (Other
Customers) ตราสิ น ค้ า (Brand) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ การ ( Products/Services) และบริ ษั ท /นั ก การตลาด
(Company/Marketer) นอกจากนี ้ยังกล่าวว่าความสัมพันธ์ ดงั กล่า วเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะทาให้ เกิดชุมชนตรา
สินค้ า (Brand Community) โดยเฉพาะในยุคสื่อสังคมออนไลน์ความสัมพันธ์ เหล่านี ้จะที่เกิดขึ ้นได้ ในรู ปแบบที่
สมาชิกในชุมชนไม่ต้องพบปะกันทางกายภาพ
ในเรื่ องนี ้ Sicilia & Palazón (2008) ได้ ศกึ ษาชุมชนตราสินค้ าออนไลน์ (Virtual Brand Community) และได้ ให้ คา
จากัดความว่าเป็ น “กลุ่มของบุคคลที่มีความสนใจเดียวกันในตราสินค้ า (หรื อในสโมสรฟุตบอล) และมีการสื่อสาร
ระหว่างกันทางสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ที่องค์กรเจ้ าของตราสิ นค้ า (หรื อสโมสรฟุตบอล) จัดทาให้ เพื่อสนับสนุนตรา
สินค้ า (ทีมสโมสรฟุตบอล) นันๆ”
้ ดังนันการเกิ
้
ดกระบวนการทางสังคมในการสร้ างชุมชนตราสินค้ าออนไลน์ (หรื อ
ความสัมพันธ์ ไปสู่สมาชิกในชุมชนออนไลน์) ที่มีปัจจัยทางการตลาดที่สาคัญได้ แก่ 1) สินค้ า/บริ การ 2)ตราสินค้ า
(สโมสรฟุตบอล) 3) บริ ษัท (หรื อทีมผู้บริ หาร) และ4) กลุ่มลูกค้ าด้ วยกันเอง สามารถดาเนิน การได้ โดยการที่องค์กร
หรื อผู้รับผิ ดชอบเฟสบุคโพสเนื ้อหา หรื อหัวข้ อต่างๆผ่านข้ อความ รู ปภาพ คลิ ปภาพยนตร์ หรื อแม้ แต่การส่งต่อ
ลิงค์และการสร้ างกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้ างการรับรู้ในการโพสและเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ในมิติตา่ งๆ ตามแนวคิด
โมเดลทางการตลาดที่มีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ทาให้ สามารถสร้ างสมมติฐานได้ ตอ่ ไปนี ้
สมมติฐานที่ 1: การรับรู้ เนื ้อหาจากคุณลักษณะในรู ปแบบการโพสเฟสบุค ได้ แก่ การโพสที่ชดั เจนและการโพส
เพื่อสร้ างปฏิสมั พันธ์ ส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใช้ เฟสบุคกับ ผลิตภัณฑ์ของสโมสรฟุตบอล กับสโมสร
ฟุตบอล กับผู้บริ หารสโมสรฟุตบอล และกับผู้ใช้ เฟสบุคอื่นๆ
พฤติกรรมการบอกต่ อ
ในยุคการทาการตลาดแบบบอกต่อในปั จจุบนั องค์กรสามารถใช้ เฟสบุคในการสื่อสารเนื ้อหาข้ อมูล โดย
สร้ างการมีส่วนร่ วมของผู้บริ โภคแต่ละราย ในการสร้ างและ/หรื อแลกเปลี่ยนเนื ้อหาที่เกี่ยวกับสิ นค้ า/บริ การจาก
มุมมองของตนเองสู่กลุ่มสมาชิกเฟสบุคที่เป็ นเครื อข่ายของตน (Kozinets, de Valck, Wojnicki, & Wilner, 2010;
Singh & Sonnenburg, 2012) แม้ แนวคิดและการปฏิบตั ิของการตลาดแบบบอกต่อดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม แต่สาระสาคัญของการทาการตลาดแบบบอกต่อ ยังคงเดิม คื อการบอกต่อยังเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ มี
ความสาคัญมากที่สุด ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเชื่อถือและรับฟั งได้ อย่างสนิทใจเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อมูลดังกล่าวมา
จากเพื่ อ นสนิท และ/หรื อ สมาชิก ในครอบครั ว (Buttle & Groeger, 2017) ในงานวิ จัยนี พ้ ิเ คราะห์ ว่า การท า
การตลาดแบบบอกต่อดังกล่าวเป็ นผลลัพธ์ จากการสร้ างชุมชนตราสินค้ าออนไลน์ของ Sicilia & Palazón (2008)
ซึ่ ง เป็ นอาศัย โมเดลทางการตลาดที่ มี ลู ก ค้ า เป็ นศู น ย์ ก ลางเป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ในชุ ม ชนฯที่ มี มิ ติ
ความสัมพันธ์ ที่เข้ มแข็ง บุคคลมีแนวโน้ มจะมีพฤติกรรมบอกต่อทังในฐานะผู
้
้ ส่งสารและผู้รับสาร โดยเฉพาะเมื่อ
มัน่ ใจว่าผู้รั บสารจะได้ รับประโยชน์ หรื อจะเข้ าใจถึงสิ่ ง ที่ตนเองในฐานะผู้ส่งต้ องการที่จะสื่ อสารได้ (Tuškej,
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Golob, & Podnar, 2013) ซึง่ กลุ่มบุคคลที่จะทาการรับ-ส่งสารได้ ในลักษณะข้ างต้ นได้ ก็คือกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ตราสิ นค้ า หรื อกลุ่มแฟนคลับสโมสรฟุตบอลที่ตวั เองสังกัดเป็ นสมาชิกอยู่นนั่ เอง ดังนันงานวิ
้
จยั นี ้จึงนาเสนอ
สมมติฐานต่อไปดังนี ้
สมมติ ฐานที่ 2: ระดับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกผู้ใช้ เฟสบุคกับ ผลิ ตภัณฑ์ ของสโมสรฟุตบอล กับสโมสร
ฟุตบอล กับผู้บริ หารสโมสรฟุตบอล และกับผู้ ใช้ เฟสบุคอื่นๆ ตามแนวคิดโมเดลทางการตลาดที่มีลูกค้ า เป็ น
ศูนย์กลางส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมบอกต่อของสมาชิกฯ

ระเบียบวิธีวจิ ยั
งานวิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณที่มีการเก็บข้ อมูลผ่านทาง Web Survey โดยขอความร่วมมือไปยัง
กลุ่มแฟนกีฬาของสโมสรเป้าหมาย โดยมีกลุ่มประชากรที่ทาการศึกษาได้ แก่ กลุ่มสมาชิกและผู้ติดตามเฟสบุคที่
เป็ นทางการของสโมสรฟุตบอลโปลิ ศเทโร การเก็ บข้ อ มู ล เป็ นการเก็ บข้ อ มูล แบบปราศจากการสุ่ ม ( Nonprobability Sampling) สามารถจัดเก็บข้ อมูลจากลุ่มตัวอย่างให้ ได้ จานวน 380 ชุด ซึ่งจานวนดังกล่าวมีขนาด
มากกว่า 15 เท่าของตัวแปรที่สงั เกตได้ (งานวิจยั นี ้มี 22 ตัวแปร) ในการตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามได้
ถูกย ้าให้ ระลึกถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกิดขึน้ ขณะที่ใช้ เฟสบุค ของสโมสรฟุตบอลฯ ที่ตนเองมีความคุ้นเคยใน
การเข้ าใช้ งาน ซึ่งการดาเนินการเก็บข้ อมูลในลักษณะดังกล่า วเป็ นแนวทางเดียวกันกับ Dillman (2007) และ
Bagozzi & Dhoakia (2006) สาหรับประชากรศาสตร์ ของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นชายร้ อยละ 70
กลุ่มผู้ตอบที่มีอายุ 35 ปี ขึน้ ไปมีสัดส่วนในการตอบแบบสอบถามมากที่สุดที่ ร้อยละ 25.8 มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี ร้อยละ 60.5 อาชีพส่วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนร้ อยละ 42.6 และมีรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนที่
10,000 ถึง 20,000 บาท ร้ อยละ 35.8
สาหรับเครื่ องมือวิจยั ในการวัดคุณลักษณะของเฟสบุคโพสมาจาก DeVries et al. (2012) และ Luarn,
Lin, & Chiu (2015) ซึง่ ตังค่
้ าตัวแปรจากรู ปแบบการโพสได้ แก่ การโพสรู ปถ่าย (Photo) โปสเตอร์ อีเล็กทรอนิกส์
(e-Poster) อัลบัมรู
้ ปถ่าย (Photo Album) และเฟสบุควีดีโอ (Facebook Video) เป็ นคุณลักษณะที่มีความชัดเจน
และ การโพสเฟสบุคถ่ายทอดสด (Facebook Live) ลิ งค์เชื่อมต่อ แอพลิ เคชั่นในสังคมออนไลน์ (Application
Links) และลิงค์เชื่อมต่อไปยังที่อื่นๆ (Other LInks) เป็ นคุณลักษณะการโพสเพื่อสร้ างปฏิ สมั พันธ์ งานวิจยั นี ้ได้
นาสองคุณลักษณะดังกล่าวมาสร้ างโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันสองชัน้ โดยตังชื
้ ่อตัวแปรชันที
้ ่สองว่า การรับรู้
เนื ้อหาจากรู ปแบบการโพส (Media Content Awareness) ซึ่งเป็ นการรับรู้เนื ้อหาที่สมาชิกสโมสรรับรู้ได้ จากสอง
คุณลักษณะในรู ปแบบการโพสที่ทาการศึกษา ส่วนการวัดทัศนคติที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาทางการตลาดที่มีลูกค้ า
เป็ นศูนย์กลาง งานวิจยั ปรับปรุ งมาตรวัดของ McAlexander et al. (2002) และ Laroche et al. (2013) ทาให้ ได้
มิติที่เป็ นองค์ประกอบความสัมพันธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้ านผู้บริ หาร ด้ านตราสินค้ าสโมสรและด้ านลูกค้ า
รายอื่ นๆ และท้ ายที่สุดส าหรั บมาตรวัดของพฤติ กรรมการบอกต่อเบื ้องต้ นจะได้ มาจากงานวิจยั ของ Tuškej,
Golob, & Podnar (2013) ทุกข้ อคาถามในมาตรวัดทังหมดเป็
้
นแบบ Likert’s Scales 5 ขันในการตอบ
้
ในการตรวจสอบมาตรวัดสาหรับตัวแปรในงานวิจยั นี ้ ได้ ทาการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ด้ วยการคานวณค่า Composite Reliability สาหรับตัวแปรทังหมด
้
ในตารางที่ 1 แสดงค่า Composite Reliability
ทังหมดอยู
้
ร่ ะหว่าง 0.748 ถึง 0.907 ซึ่งเป็ นระดับที่นา่ พึงพอใจสาหรับค่าความสอดคล้ องภายในระหว่างตัวแปร
(Cronbach, 1970) สาหรับค่า Convergent Validity พบว่าค่า Average Variance Extracted (AVE) ของแต่ละ
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ตัวแปรที่สนใจศึกษา (Latent Variables) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.601 ถึง 0.764 แสดงให้ เห็นว่ามาตรวัดโดยเฉลี่ยของ
แต่ล ะข้ อ คาถามมี ความสามารถในการวัดค่า ตัว แปรที่มีร ะดับความเที่ยงตรงผ่ า นเกณฑ์ ที่ยอมรั บ ส าหรั บ
Discriminant Validity งานวิจยั ได้ เปรี ยบเทียบค่า AVE สาหรับแต่ละตัวแปรที่ทาการศึกษาและค่าสัมประสิ ทธิ์
ความสัมพันธ์ (φ) ยกกาลังสองของตัวแปรที่ศึกษาในแต่ละคู่ (Shared Variances) ซึ่งจากตารางจะเห็นว่าค่า
AVE ของทังสองตั
้
วแปรที่ศึกษามีค่า มากกว่าค่า Shared Variances ระหว่างสองตัวแปรที่ศึกษาในทุกตัว อัน
แสดงถึงหลักฐานความเที่ยงตรงเชิงจาแนกของตัวแปรที่ทาการศึกษานี ้อย่างชัดเจน (Fornell & Larcker, 1981)
Table 1 Important statistics including Composite Reliability, AVE, and Shared Variance Estimates)
Latent Variables

#Items

Composite
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Reliability
(0.716) 0.540
(1) Product Relationships
2
0.834
0.184 0.292
N.A.
N.A.
0.251
0.735 (0.707) 0.257 0.319
(2) Brand Relationship
3
0.877
N.A.
N.A.
0.151
0.429
0.507
(0.658)
(3) Company Relationship
3
0.885
0.372
N.A.
N.A.
0.309
0.540
0.565
0.610
0.764)
(4) Other Customer Relationship
3
0.907
N.A.
N.A.
0.210
N.A.
N.A.
N.A.
N.A. (0.698)
(5) Vividness*
4
0.902
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
(0.622)
(6) Interactivity*
3
0.831
N.A.
0.501
0.388
0.556 0.458
N.A.
N.A.
(0.601)
(7) Media Content Awareness
2
0.748
0.640
0.654
0.568
0.665
N.A.
N.A.
0.433
(8) Word-of-mouth Behaviors
3
0.881
Notes: Correlation coefficients (φ) and Squared Correlation Coefficients are below and above the diagonal AVEs are on the diagonal;
*N.A. = Not Available because they are the first-order-factors of (7) Media Content Awareness

ผลการวิจยั
ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้ างพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Fit Indices) มีคา่ ดังต่อไปนี ้ คือ
Chi-square = 612.102, Probability level = 0.001, CMIN/DF = 3.137, RMSEA = 0.075, GFI = 0.875, CFI
= 0.914 ถึงแม้ ว่าค่า Chi-square จะมีนยั สาคัญทางสถิติ และค่า GFI จะต่ากว่าที่ควรเล็กน้ อย แต่คา่ สถิติดชั นี
ตัวอื่นๆที่สาคัญกว่ายังคงสนับสนุนว่าโมเดลที่ทาการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ ที่สามารถยอมรับความสอดคล้ องได้
(ทบทวน Bagozzi & Yi, 1988 สาหรับค่าดัชนีความสอดคล้ องต่างๆ) จากรู ปที่ 1 งานวิจยั นี ้พบหลักฐานสนับสนุน
กลุ่มสมมติฐานที่ 1 โดยตัวแปรต้ นที่ทาการศึกษา คือ การรับรู้เนื ้อหาจากการโพส สามารถวัดได้ จากคุณลักษณะ
การโพสแบบชัดแจ้ งและแบบการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ อย่างครบถ้ วนและมีนยั สาคัญทางสถิติ มีอิทธิ พลต่อระดับ
ความสัมพันธ์ ของผู้ติดตามเฟสบุคด้ าน 1) ผลิตภัณฑ์ /บริ การ 2) ทีมสโมสรฯ 3) ผู้บริ หารสโมสร และ 4) สมาชิก
เฟสบุคอื่ นๆ ตามแนวคิ ดโมเดลทางการตลาดเชิง เนื ้อหาแบบมี ลู กค้ า เป็ นศูนย์ กลางในทิศทางบวกอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.001 โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์ แสดงอิทธิ พลจากตัวแปรต้ นไปยังตัวแปรตามที่กล่าวข้ างต้ น
เท่ากับ 0.79, 0.76, 0.78, และ 0.78 ตามลาดับ สาหรับในสมมติฐานที่ 2 ระดับความสัมพันธ์ ของผู้ติดตามเฟส
บุคที่มีต่อความสัมพันธ์ ด้าน 1) ผลิ ตภัณฑ์/บริ การ 2) ทีมสโมสรฯ 3) ผู้บริ หารสโมสร และ 4) สมาชิกเฟสบุคอื่นๆ
ตามแนวคิดโมเดลทางการตลาดเชิงเนื ้อหาแบบมีลูกค้ าเป็ นศูนย์กลาง ส่งผลต่อพฤติกรรมการบอกต่อของสมาชิก
เฟสบุคในทิศทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p < 0.001 โดย มีคา่ สัมประสิ ทธิ ความมีอิทธิ พลเท่ากับ 0.23,
0.26, 0.15 และ 0.32 มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ p < 0.001, 0.001, 0.05 และ 0.001 ตามลาดับ

582

(8)
0.410
0.428
0.323
0.442
N.A.
N.A.
0.187
(0.713)
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Figure 1 Structural Equation Model representing all loading and regression coefficients

การอภิปรายและข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
งานวิจยั นี ้ให้ ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ไว้ โดยได้ ต่อยอดงานวิ จยั ที่ผ่า นมาที่ศึกษาอิทธิ พลของ
คุณลักษณะการโพสที่มีต่อความนิยมในการโพสและต่อการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ โดยพบว่าคุณลักษณะการ
โพสโดยรู ปแบบชัดแจ้ งและแบบการสร้ างปฏิสมั พันธ์ สามารถสร้ างอิทธิ พลต่อการรับรู้เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับสโมสร
ฯได้ งานวิจยั นี ้พบระดับอิทธิ พลที่มีนยั สาคัญของการรับรู้ เนื ้อหาในรู ปแบบการโพสที่มีต่อโมเดลการตลาดที่ มี
ลู กค้ า เป็ นศูนย์ กลางในทุ กมิ ติ อาจอนุม านได้ ว่า เมื่ อ กลุ่ มผู้ ติ ดตามเฟสบุค มี การเปิ ดรั บแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล
ประสบการณ์ด้านต่างๆในพื ้นที่เฟสบุค เช่น มีการสื่อสารกับผู้ดูแลเฟสบุคและ/หรื อผู้ติดตามเฟสบุครายอื่นๆ จัด
ว่าเป็ นลักษณะเดียวกันกับการสร้ างชุมชนตราสินค้ าออนไลน์ (Laroche et al. , 2013; Sicilia & Palazón, 2008)
ซึง่ เฟสบุคสโมสรฯจะเป็ นสถานที่เสมือนจริ งบนโลกออนไลน์มีพื ้นที่ให้ สมาชิกสร้ างและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน งานวิจยั นี ้พบข้ อเท็จจริ งที่พิสูจน์ได้ ว่ามิติความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกด้ วยกันจะเป็ นปั จจัยส่งผ่านที่
สาคัญที่สุดในการสร้ างพฤติกรรมบอกต่อ รองลงมาจะเป็ นมิติความสัมพันธ์ กบั ทีมสโมสร (หรื อตราสิ นค้ า) มิติ
ความสัมพันธ์ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ /บริ การของสโมสร และท้ า ยที่สุ ดจะเป็ นมิ ติความสัมพันธ์ กับผู้ บ ริ หารสโมสร
ตามลาดับ ผลการวิจยั นี ้จะเป็ นข้ อเสนอแนะให้ สโมสรฯพิจารณาจัดลาดับความสาคัญสาหรับรู ปแบบและเนื ้อหา
ที่จะโพสเพื่อสร้ างพฤติกรรมบอกต่อ อย่างไรก็ตามข้ อควรระวังสาหรับงานวิจยั นี ้ คือเนื่องจากมีปัจจัยแวดล้ อม
อื่นๆอีกมากมาย เฉพาะผลการวิจยั นี ้จึงไม่สามารถยืนยันได้ วา่ สื่อสังคมออนไลน์ เพียงอย่างเดียวจะสามารถเป็ น
คาตอบของพฤติกรรมบอกต่อได้ ดังนัน้ องค์กรธุ รกิ จยัง คงต้ อ งการดาเนินงานในกิจกรรมแบบปกติ (Off-line
Activities) เป็ นหลักในการนาเสนอผลิ ตภัณฑ์ /บริ การ การเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ หารสโมสร การสร้ างตราสิ นค้ า ของ
สโมสร รวมถึงการมีส่วนร่ วมของสมาชิก ทางกายภาพเพื่อสร้ างประสบการณ์ และพฤติกรรมบอกต่อ ร่ วมกัน ใน
แนวทางดังกล่าวสโมสรฯควรตระหนักว่าการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ยงั คงเป็ นกิจกรรมที่สาคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้
การดาเนินงานหลักประสบความสาเร็ จได้ แต่ควรบูรณาการกิจกรรมทางการตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้ า
ไว้ ด้วยกันเพื่อความสัมฤทธิ์ ผลในเป้าประสงค์ที่วางไว้

583

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

เอกสารอ้ างอิง
Bagozzi, R. P., & Dholakia, U. M. (2006). Open source software user communities: A study of
participation in Linux user groups. Management Science, 52(7), 1099-1115.
Buttle, F., & Groeger, L. (2017). Who says what to whom in what channel? A rules theoretic
perspective on word-of-mouth marketing. Journal of Marketing Management, 1-25.
Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. New York: Harper and Row.
DeVries, L., Gensler, S., & Leeflang, P. S. (2012). Popularity of brand posts on brand fan pages: An
investigation of the effects of social media marketing. Journal of Interactive Marketing, 26(2), 8391.
Dillman, D. A. (2007). Mail and Internet surveys: the tailored design, —2007. Hoboken: John Wiley.
Erkan, I., & Evans, C. (2016). The influence of eWOM in social media on consumers’ purchase
intentions: An extended approach to information adoption. Computers in Human Behavior, 61,
47-55.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with unobservable
variables and measurement error”, Journal of Marketing Research, Vol.18 (1): 39-50.
Fullerton, S., & Merz, G. R. (2008). The four domains of sports marketing: A conceptual framework.
Sport Marketing Quarterly, 17(2), 90-108
Kozinets, R. V., De Valck, K., Wojnicki, A. C., & Wilner, S. J. (2010). Networked narratives:
Understanding word-of-mouth marketing in online communities. Journal of Marketing, 74(2), 7189.
Laroche, M., Habibi, M. R., & Richard, M. O. (2013). To be or not to be in social media: How brand
loyalty is affected by social media?. International Journal of Information Management, 33(1), 7682.
Luarn, P., Lin, Y. F., & Chiu, Y. P. (2015). Influence of Facebook brand-page posts on online
engagement. Online Information Review, 39(4), 505-519.
McAlexander, J. H., Schouten, J. W., & Koenig, H. F. (2002). Building brand community. Journal of
Marketing, 66(1), 38-54.
Pulizzi, J. (2012). The rise of storytelling as the new marketing. Publishing Research Quarterly, 28(2),
116-123.
Shannon, J. R. (1999). Sports marketing: an examination of academic marketing publication. Journal
of Services Marketing, 13(6), 517-535.
Sicilia, M., & Palazón, M. (2008). Brand communities on the internet: A case study of Coca-Cola's
Spanish virtual community. Corporate Communications: An International Journal, 13(3), 255-270.

584

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Singh, S., & Sonnenburg, S. (2012). Brand performances in social media. Journal of Interactive
Marketing, 26(4), 189-197.
Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer–brand identification in building
brand relationships. Journal of Business Research, 66(1), 53-59.

585

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ปฏิสัมพันธ์ เชิงพลวัตระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของประเทศไทย
The Dynamic Interaction between Monetary Policy and Fiscal Policy in Thailand
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ วัตถุประสงค์แรกเพื่อศึกษาปฏิ สัมพันธ์ เชิงพลวัตระหว่าง
นโยบายการเงิ น และนโยบายการคลัง ของไทย โดยสร้ างแบบจาลองปฏิ กิริ ยา (Reaction Function) เพื่อ ดู
ปฏิ กิริยาตอบสนองของทังสองนโยบาย
้
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการเงินมีปฏิ กิริย าต่อนโยบายการคลังใน
ทิศทางเดียวกัน สะท้ อนให้ วา่ มีการดาเนินนโยบายการเงินในลักษณะร่วมกัน (Complementary) กับนโยบายการ
คลัง อีกทังพลวั
้ ตของหนี ้ยังมีความสัมพันธ์ กบั อัตราดอกเบี ้ยในประเทศไทยในลักษณะทดแทนกัน แสดงให้ เห็นว่า
ผู้กาหนดนโยบายการเงินคานึงถึงพลวัตของหนี ้ร่ วมด้ วยในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ข้อที่
สองเพื่อศึกษาลักษณะของการดาเนินนโยบายที่เหมาะสมของประเทศไทยพบว่า การดาเนินนโยบายการเงิ น
สร้ างความผันผวนต่อเศรษฐกิจน้ อยกว่านโยบายการคลัง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ รวดเร็ วกว่า หรื อ
มี Lagged Policy น้ อยกว่านโยบายการคลัง และยังพบว่าการดาเนินนโยบายที่เหมาะสมของประเทศไทย ควร
เป็ นไปในลักษณะขยายตัวหรื อเชิงรุ ก (Expansion or Active policy) ทังนโยบายการเงิ
้
นและนโยบายการคลัง

ABSTRACT
This paper aims to analyze the dynamic interaction between monetary and fiscal policies in
Thailand. We create the reaction function between monetary and fiscal policies. Using quarterly data,
we identify the main determinants of both interaction decisions, i.e. interbank rate and primary balance
surplus of government. The results via Ordinary Least Squares (OLS) show that monetary policy reacts
as expected to the fiscal policy in the same direction, reflecting authorities are complementarity. In
addition, the study finds that the fiscal authority concerns about Inflation and monetary sustainability.
Moreover, it is found that the implementation of monetary policy does affect the economics fluctuation
less than that of fiscal policy. This is because the monetary policy is less lagged than the fiscal policy.
Furthermore, the optimal monetary and fiscal policies of Thailand should be more expansive or active.
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คานา
จุดมุ่งหมายหลักในการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คือการที่สามารถเสริ มสร้ างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศให้ เติบโตเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยเครื่ องมือหลักที่ภาครัฐใช้ ในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวคือ การดาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ซึง่ ผู้กาหนดนโยบายทังสองประเภท
้
ย่อม
มีบทบาทและหน้ าที่ของตนเอง ดังนันหากผู
้
้ กาหนดนโยบายใดนโยบายหนึ่ง ต้ องการที่จะบรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจบางประการนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องคานึงถึงการตอบสนอง หรื อเป้าหมายของอีกนโยบายด้ วย N.
Gregory Mankiw (2009) ยกตัวอย่างเช่น หากสภาครองเกรสมีมติเพิ่มอัตราภาษี เพื่อมุง่ หวังชะลอเศรษฐกิจ แต่
ธนาคารกลางมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราดอกเบี ้ย ผลที่ได้ อาจไม่เป็ นไปตามที่ภาครัฐต้ องการ นัน่ คือปฏิ สัมพันธ์
ระหว่างนโยบายที่เป็ นไปในลักษณะขัดแย้ งกัน หรื อทดแทนกัน (Substitutes) หรื อในกรณีที่ทงสองนโยบายมี
ั้
การ
ร่วมมือกัน ปฏิสมั พันธ์ ดงั กล่าวก็จะเกิดขึ ้นในลักษณะร่วมกัน (Complementary)
ดัง นันจึ
้ งเป็ นประเด็นที่น่า สนใจ ซึ่ง จากการตรวจเอกสารพบว่า งานวิจัยที่เ กี่ยวข้ อ งกับปฏิ สัมพัน ธ์
ระหว่างนโยบาย เกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และมีหลากหลายข้ อสรุ ปขึ ้นอยูก่ บั ตัวแปรและแบบจาลอง
ที่ใช้ ในการศึกษา แต่ในกรณีของประเทศไทยอาจยังไม่มีข้อสรุ ปแน่ชดั ว่าการตอบสนองระหว่างนโยบายเป็ นไปใน
ลักษณะใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกาหนดให้ ตวั แปรดุลการคลังเบื ้องต้ นของรัฐบาล (Primary Balance)
และอัตราดอกเบี ้ยระหว่า งธนาคารของประเทศไทย (Interbank rate) เป็ นตัว แทนของนโยบายการคลัง และ
นโยบายการเงิ น ในแบบจาลอง โดยดุลการคลัง เบือ้ งต้ นของภาครัฐบาล เป็ นตัว แทนของนโยบายการคลัง
เนื่องจากเป็ นตัวแปรหลักที่มีอิทธิ พลต่อเศรษฐกิจ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดาเนินนโยบายการ
คลัง ได้ อ ย่างแท้ จริ ง ส่ว นนโยบายการเงิ น กาหนดให้ อ ัตราดอกเบีย้ เงิ นให้ ก้ ยู ื มระหว่า งธนาคารของไทย เป็ น
ตัวแทนของนโยบายการเงินในประเทศไทย ซึง่ สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงอัตราดอกเบี ้ยในทางปฏิบตั ิได้ ดี และยัง
เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการควบคุมปริ มาณเงิ นในระบบเศรษฐกิ จของธนาคารกลาง อี กทังยั
้ งถื อเป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ชี ้นาอัตราดอกเบี ้ยประเภทอื่น ๆ ในประเทศ ซึง่ คาดว่าผลการวิจยั จะสามารถบ่งบอกได้ ถงึ ปฏิ กิริยาที่
เกิ ดขึ น้ ระหว่า งนโยบายการเงิ นและนโยบายการคลัง ของประเทศไทย เป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ กาหนดนโยบาย
เศรษฐกิ จมหภาค ในการประกอบการตัดสิ นใจ และเป็ นแนวทางในการดาเนิน นโยบายทางเศรษฐกิ จให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้พิจารณาถึงตัวแปรทางเศรษฐกิจทีส่ าคัญและมีส่วนในการกาหนดนโยบายมหภาค
ของไทย เพือ่ ทาการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ ที่เกิดขึ ้นระหว่างนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง ในช่วงตังแต่
้ ไตร
มาสที่ 1 พ.ศ. 2549 ถึงไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2558

นิยามศัพท์
ดุลการคลังเบื ้องต้ นของรัฐบาล (Primary Balance of General Government) เป็ นดุลการคลังที่ไม่รวม
รายได้ ดอกเบี ้ย รายจ่ายดอกเบี ้ย และการชาระคืนต้ นเงินกู้ สะท้ อนถึงผลการดาเนินงานของรัฐบาลและทิศทาง
ของนโยบายการคลังของรัฐบาลอย่างแท้ จริ ง ประกอบไปด้ วย รายได้ จากรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เช่น กองทุนและเงินฝากนอกงบประมาณ) หักลบกับรายจ่ายของภาครัฐบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น บัญชีเงินนอกงบประมาณ (เช่น เงิ นชดเชยต่าง ๆ ) และการให้ ก้ ยู ืมสุทธิ ซึง่ ในกรณีนี ้ไม่นบั
รวมภาครัฐวิสาหกิจ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่ใช้ ใ นการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นข้ อ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็ บข้ อมูล แบบช่ว งเวลา (Time
Series Data) โดยช่วงเวลาที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นข้ อมูลรายไตรมาส ครอบคลุมช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2549 ถึง
ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2558 รวมทังสิ
้ ้น 40 ไตรมาส
จากแนวคิดทฤษฎี และการตรวจเอกสาร สามารถจาแนกตัวแปรที่ ใช้ ในการวิจยั ได้ แ ก่ ดุลลการคลัง
เบื ้องต้ นของรัฐบาล อัตราดอกเบี ้ยระหว่างธนาคาร อัตราเงิ นเฟ้อ ช่องว่างผลผลิต ศักยภาพ ปริ มาณเงิ น ดัชนี
ค่า เงิ นบาทที่แ ท้ จริ ง ราคาน า้ มัน และหนี ส้ ารธารณะ ซึ่ง ตัว แปรดัง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ นตัว แปรที่ส าคัญและมี
ผลกระทบอย่างมากต่อเระบบศรษฐกิจ ผู้กาหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ จึงให้ ความสาคัญและพิจารณาตัวแปร
ดังกล่าว ประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยทาการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ได้ แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานบริ หารหนี ้สาธารณะ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และทางเว็บไซด์ที่นา่ เชื่อถือของต่างประเทศ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
สาหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจ ยั ข้ อที่ 1 จะทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Method)
โดยใช้ ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series Data) และใช้ วิธีการทางเศรษฐมิติมาเป็ นเครื่ องมือในการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ โดยใช้ วิธีประมาณค่ากาลังสองน้ อยที่สุดสามัญ (Ordinary Least Squares : OLS)
สาหรับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จะทาการวิเคราะห์คา่ ความคลาดเคลื่ อน (Residual) ของฟั งก์ชนั ปฏิกิริยา
ของนโยบายการเงิ นและนโยบายการคลัง (Reaction function) ว่านโยบายลักษณะใดจึงจะเหมาะสม ระหว่าง
นโยบายแบบขยายตัวหรื อเชิงรุ ก (Expansion or Active Policy) หรื อนโยบายแบบหดตัวหรื อเชิงรับ (Contraction
or Passive Policy) โดยการสร้ างตารางผลตอบแทนของการเกิ ดปฏิ สัมพันธ์ ร ะหว่า งนโยบายการเงิ น และ
นโยบายการคลั ง ( Interaction Matrix and Pay off between Monetary and Fiscal Policy) เพื่ อ หาจุ ด ที่
เหมาะสมที่สุดของการดาเนินนโยบาย (Saddle Point or Optimal) ตามแนวคิด Maxi – min และ Mini - max
Criteria

ผลการวิจยั
ก่อนที่จะนาข้ อมูลทุติยภูมิไปประมาณค่าตามแบบจาลอง จาเป็ นต้ องมีการทดสอบความเหมาะสมของ
ข้ อมูลทางสถิติเบื ้องต้ น ได้ แก่ ทดสอบความนิ่งของข้ อมูล (stationary) ด้ วย Augmented Dickey-Fuller Test
(ADF), ทดสอบหาความสัมพันธ์ เชิงเส้ นต่อกันของตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) ในแต่ละแบบจาลอง โดยสร้ าง
Correlation metrix ในแต่ละแบบจาลอง, ทดสอบปั ญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
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(Heteroscedasticity) ด้ วยวิธี White’s Heteroscedasticity Test, และทดสอบปั ญหาสหสัมพันธ์ ในตัวเองของตัว
แปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ด้ วยวิธี Breusch – Godfrey serial correlation LM Test
ผลการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลด้ วยวิธี ADF พบว่า ตัวแปร อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ยู ืมระหว่างธนาคาร
ของไทย (INT), อัตราเงินเฟ้อ (INFLA), ช่องว่างผลผลิตศักยภาพ (Y_GAP), อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน
ที่แท้ จริ ง (MON_CHANG), ค่า เงิ นบาทที่แท้ จริ ง (REER), อัตราดุล การคลังเบื ้องต้ นของภาครัฐบาลต่อ GDP
(RPB) และอัตราการก่อหนี ้สาธารณะต่อ GDP (PUB_D) มีความนิ่งของข้ อมูล ณ ระดับ Level ยกเว้ นตัวแปร
ราคาน ้ามันดิบ (OIL_P) ที่มีความนิ่ง ณ ระดับ first difference
ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์ เชิง เส้ นต่อกันของตัวแปรอิส ระตัวแปรแต่ละคู่ข องทุกสมการมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ไม่เกิน 0.80 ในค่าสัมบูรณ์ (ไม่เข้ าใกล้ ±1) แสดงให้ เห็นว่าตัวแปรอิสระทุกตัวจะไม่เกิด
ปั ญหา Multicollinearity ในการทดสอบปั ญหาความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนด้ วยวิธี
White’s heteroscedasticity Test ของแบบจาลองปฏิ กิริยาของนโยบายการเงิน พบว่า ค่า Prob. (nR2) เท่ากับ
0.8870 และมี ค่า Prob. F เท่า กับ 0.9543 ส่ว นแบบจาลองปฏิ กิริ ยาของนโยบายการคลัง มี ค่า Prob. (nR2)
เท่ากับ 0.2547 และมีคา่ Prob. F เท่ากับ 0.2315 แสดงให้ เห็นว่าไม่เกิดปั ญหา heteroscedasticity
นอกจากนี ้ผลการทดสอบปั ญหาสหสัมพันธ์ ในตัวเองของตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของ
แบบจาลองปฏิกิริยาของนโยบายการเงิน พบว่า ค่า Prob. (nR2) เท่ากับ 0.3754 และค่า Prob. F เท่ากับ 0.637
ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักได้ แสดงว่าไม่มีปัญหา autocorrelation ส่วนแบบจาลองปฏิกิริยาของนโยบาย
การคลัง มีคา่ Prob. (nR2) เท่ากับ 0.0000 และค่า Prob. F เท่ากับ 0.0002 พบว่าเกิดปั ญหา autocorrelation ซึง่
จะปรับแก้ ด้วยวิธีกาลังสองน้ อยสุดนัยทัว่ ไป (Generalized Least Square: GLS) ต่อไป
ผลการวิจัยของแบบจาลองปฏิกิริยาของนโยบายการเงิน
ผลการศึกษาพบว่า นโยบายการเงินมีปฏิกิริยาต่อนโยบายการคลังผ่านตัวแปร อัตราดุลการคลังเบื ้องต้ น
ของภาครัฐบาลต่อ GDP (RPB) และอัตราการก่อหนี ้สาธารณะต่อ GDP (PUB_D) สะท้ อนให้ เห็นว่าเกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างนโยบายการเงิ นกับนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
อัตราดุลการคลังเบื ้องต้ นของรัฐบาลต่อ GDP (RPB) ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงทิศทางการดาเนินนโยบายคลังได้ อย่าง
แท้ จริ ง พบว่ามีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี ้ยระหว่างธนาคาร (INT) ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว
สะท้ อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมของผู้กาหนดนโยบายการเงิ นที่พยายามสนับสนุนการดาเนินนโยบายการคลัง ใน
ลักษณะร่ วมกัน (Complementary) กล่าวคือ หากผู้กาหนดนโยบายการคลังดาเนินนโยบายขาดดุลงบประมาณ
(หรื องบประมาณเกินดุล) ผู้กาหนดนโยบายการเงินจะตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ด้ วยการใช้ นโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายด้ วยเช่นกัน (หรื อแบบเข้ มงวด) ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ส่วนอัตราการก่อหนี ้สาธารณะต่อ GDP (PUB_D) แสดงให้ เห็นถึงการตอบสนองของนโยบายการเงินต่อ
พลวัตของหนี ้ (Debt dynamics) พบว่าการก่อหนี ้สาธารณะจะใช้ ระยะเวลา 5 ไตรมาส จึงจะส่งผลกระทบต่อ
นโยบายการเงิ น ผู้กาหนดนโยบายการเงิ นจะเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
สะท้ อนให้ เห็นว่าพลวัตของหนี ้ มีความสัมพันธ์ กบั อัตราดอกเบี ้ยในประเทศไทยในลักษณะทดแทนกัน เมื่อมีการ
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ก่อหนี ้สาธารณะในอัตราที่สูงขึ ้น จะทาให้ ระดับราคาสินค้ าโดยทัว่ ไปสูงขึ ้น ผู้กาหนดนโยบายการเงินจึงตอบสนอง
ด้ วยการปรับอัตราดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้ านราคา แสดงให้ เห็นว่าผู้กาหนดนโยบายการเงิ น
ในประเทศไทยคานึงถึงพลวัตของหนี ้ร่วมด้ วย เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Table 1)
Table 1 Estimation Results of The Monetary Reaction Function (Inter Bank rate: INT)
OLS
Variables
Coefficient
t-Statistic
Prob.
CON
-1.092593
-0.665829
0.5140
INFLA
0.145848**
2.711438
0.0143
Y_GAP
0.007956
0.358331
0.7243
MON_CHANGE
0.072597***
1.945154
0.0675
REER
-0.005702
-0.281733
0.7814
OIL_P
-0.008590**
-2.345606
0.0307
RPB
0.025702***
1.843309
0.0818
LAG1_PUB_D
0.056231
1.055360
0.3052
LAG2_PUB_D
-0.085514
-1.069611
0.2989
LAG3_PUB_D
-0.021267
-0.294090
0.7721
LAG4_PUB_D
-0.046028
-0.720843
0.4803
LAG5_PUB_D
0.121497**
2.567267
0.0194
LAG1_INT
0.931204*
3.239197
0.0046
LAG2_INT
-0.434816
-1.181267
0.2529
LAG3_INT
0.280758
0.821410
0.4222
LAG4_INT
-0.279523
-0.860364
0.4009
LAG5_INT
0.314928
1.222584
0.2373
Mean dependent
2.297143
R-squared (R2)
0.954334
var dependent var
0.839736
Adjusted R-squared
0.913742
S.D.
0.000000
F-statistic
23.51043
Prob(F-statistic)
Durbin-Watson stat
2.305025
Note: *, **, and *** indicate significance at 1, 5, and 10 percent

ผลการวิจัยของแบบจาลองปฏิกิริยาของนโยบายการคลัง
ผลการศึกษาพบว่านโยบายการคลังมีปฏิกิริยาต่อนโยบายการเงินเช่นกัน โดยผ่านตัวแปร อัตราดอกเบี ้ย
ระหว่างธนาคาร (INT) ผลดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า อัตราดอกเบี ้ยระหว่างธนาคารมีความสัมพันธ์ ตอ่ อัตราดุลการ
คลังเบื ้องต้ นของรัฐบาลต่อ GDP (RPB) ในทิศทางที่ไม่แน่ชดั โดยความสัมพันธ์ มีทิศทางเดียวกัน และตรงกัน
ข้ ามกันสลับไปมา ไม่ชดั เจน แต่เกิดความสัมพันธ์ เพียง 4 ไตรมาสในอดีต แสดงให้ เห็นว่านโยบายการเงินมีส่วน
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ร่วมในการตัดสิ นใจของผู้กาหนดนโยบายการคลัง แต่ไม่สามารถกาหนดทิศทางของนโยบายการคลังได้ หรื อ
หมายถึงผู้กาหนดนโยบายการคลังของประเทศไทยไม่ได้ คานึงถึงทิศทางของการดาเนินนโยบายการเงิน ในการ
แก้ ปัญหาทางเศรษฐกิจมากนัก คาดว่าปั จจัยในการกาหนดทิศทางการดาเนินนโยบายการคลัง อาจเป็ นปั จจัย
ทางเศรษฐกิจอื่น เช่น การบริ โภคภายในประเทศ อัตราการว่างงาน หรื ออัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ น
ต้ น (Table 2)
Table 2 Estimation Results of The Fiscal Reaction Function (Primary Balance: RPB)
OLS (GLS AR 1)
Variables
Coefficient
t-Statistic
Prob.
CON
-76.90009
-5.648329
0.0001
INFLA
2.138771*
3.583165
0.0038
Y_GAP
-1.231048*
-4.587145
0.0006
MON_CHANGE
0.938990**
2.883033
0.0138
REER
0.568400*
4.345697
0.0010
OIL_P
-0.109911**
-2.619447
0.0224
LAG1_INT
-11.34707*
-3.158649
0.0082
LAG2_INT
11.52694**
2.312862
0.0393
LAG3_INT
-12.47958**
-2.567773
0.0246
LAG4_INT
12.27363**
2.583747
0.0239
LAG5_INT
-0.584762
-0.253397
0.8043
LAG1_PUB_D
-1.631472*
-3.372122
0.0055
LAG2_PUB_D
1.751916
1.776933
0.1009
LAG3_PUB_D
-0.869639
-0.815604
0.4306
LAG4_PUB_D
0.119860
0.126672
0.9013
LAG5_PUB_D
0.827605
1.650899
0.1247
LAG1_RPB
0.254119
1.335777
0.2064
LAG2_RPB
-0.405946***
-1.820359
0.0937
LAG3_RPB
0.504826***
1.865697
0.0867
LAG4_RPB
0.133710
0.674412
0.5128
LAG5_RPB
-0.142098
-0.756444
0.4640
AR(1)
-0.781558*
-3.639761
0.0034
Adjusted R-squared
0.968471
Durbin-Watson stat
2.702849
Inverted AR Roots
F-statistic
17.55234
- 0.78
Note: *, **, and *** indicate significance at 1, 5, and 10 percent

ผลการวิจัยของแบบจาลองปฏิกิริยาของนโยบายการคลัง
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ในส่วนนี ้จะกล่าวถึงผลการศึกษาลักษณะของการดาเนินนโยบายที่เหมาะสมของไทย ผ่านค่าความ
คลาดเคลื่อนในตัวอย่าง (Residual) และสร้ างตาราง Pay off Matrix เพื่อหากลยุทธ์ เด่นหรื อจุดเหมาะสมของการ
ใช้ นโยบายในประเทศไทย H. Kunkoro, K. Dianta A. Sebayang (2013)
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Figure 1 Residual of The Monetary and Fiscal Policy Reaction Function
จากภาพที่ 1 RESID01 คือ ฟั งก์ชนั ของนโยบายการเงิน และ RESID02 คือ ฟั งก์ชนั ของนโยบายการคลัง
จะสังเกตเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า นโยบายการเงินมีความผันผวนน้ อยกว่านโยบายการคลังอย่างมาก สาเหตุคาดว่า
มาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน สามารถทาได้ ง่ายกว่า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ เร็ วกว่านโยบาย
การคลัง ส่วนการเปลี่ ยนแปลงของนโยบายการคลังทาได้ ยากกว่า ใช้ เวลานาน และมักจะมีปัญหาความล่าช้ า
(Lagged Policy) ซึง่ กว่าจะออกนโยบายได้ บางครัง้ สภาพเศรษฐกิจจริ งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว
Table 3 Interaction Matrix and pay off between Monetary and Fiscal policy
Reaction Function
Fiscal Policy
(+) Deviation (-) Deviation Total
Pay off
(Passive)
(Active)
(+) Deviation
12
9
21
Monetary Policy
(Passive)
(-) Deviation
6
8
14
(Active)
18
17
35
Total
6
8
Mini-max Criteria

Maxi-min Criteria
12
8
8

จากการวิเคราะห์ตารางผลตอบแทน (Table 3) ตามแนวคิด Maxi-min Criteria และ Mini-max Criteria
พบว่า ส่ วนผสมของนโยบายลักษณะ Active และ Passive ระหว่างนโยบายการเงิ นและนโยบายการคลัง ที่
เหมาะสม (Optimal Pay off) ทัง้ หมดคื อ 8 ครั ง้ โดยนโยบายที่เ ด่นชัด เป็ นลักษณะ Active จึง สรุ ปได้ ว่า ใน
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ช่วงเวลาดังกล่าวการดาเนินนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังในลักษณะ Active หรื อ เชิงรุ ก เป็ นนโยบายที่
เหมาะสมและเด่นชัดที่สุด ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สรุป
นโยบายการเงินมีปฏิกิริยาต่อนโยบายการคลังในทิศทางเดียวกัน สะท้ อนให้ วา่ ผู้กาหนดนโยบายการเงิน
พยายามสนับสนุนการดาเนินนโยบายการคลัง ในลักษณะร่ วมกัน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ อีกทังผู
้ ้
กาหนดนโยบายการเงิ นยังคานึงถึงพลวัตของหนี ้สารธารณะ ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ส่วนนโยบาย
การคลังมีปฏิ กิริยาต่อนโยบายการเงิ นในทิศทางที่ไม่ชดั เจน แสดงให้ เห็นว่านโยบายการเงิ น มีส่ว นร่ วมหรื อมี
อิทธิ พลในการตัดสิ นใจของผู้กาหนดนโยบายการคลัง แต่ไม่ส ามารถกาหนดทิศทางของนโยบายการคลังได้
ดังนันผู
้ ้ กาหนดนโยบายของประเทศไทย ควรคานึงถึงผลที่เกิดจากการตอบสนองของอีกนโยบายหนึง่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการก่อหนี ้สาธารณะ ซึง่ ทาให้ เกิดความผันผวนต่ออัตราดอกเบี ้ยในประเทศ และระบบเศรษฐกิจได้
นอกจากนี ้ผลการศึกษาลักษณะของการดาเนินนโยบายที่เหมาะสมของไทยชี ้ว่า การดาเนินนโยบายที่
เหมาะสม หรื อเด่นชัด (Dominant strategies) ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยควรเป็ นไป
ในลักษณะขยายตัว หรื อเชิงรุ ก (Expansion or Active policy) ทังนโยบายการเงิ
้
นและนโยบายการคลัง
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การประเมินความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มของประเทศไทย
Assessing the Competitiveness of Enterprises in Thailand’s Food and Beverage Industry
ประภัสสร ก๋ งแก้ ว1* และสมหมาย อุดมวิทิต1
Prapatsorn Kongkaew1* and Sommai Udomwitid1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิ ต
อาหารและเครื่ องดื่มของไทย โดยใช้ การเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจานวน
157 ราย ซึ่ง เป็ นผู้ ป ระกอบการอุตสาหกรรมการผลิ ต อาหารและเครื่ อ งดื่ มที่ขึ น้ ทะเบีย นเป็ นสมาชิก ของ
กรมส่ ง เสริ มการค้ า ระหว่า งประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ ในการประเมิ นขี ดความสามารถในการแข่ง ขันของ
ผู้ประกอบการนี ้จะประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดระบบเพชร (Diamond Model) และคานวณดัชนีประกอบ โดยจะ
จาแนกองค์ประกอบในการประเมินออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสถานะปั จจัยการผลิ ต ด้ านสถานะอุปสงค์ ด้ าน
อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง และด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน ซึง่ แต่ละด้ านจะกาหนดตัวชี ้วัด
และคะแนนที่สะท้ อนถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการมาใช้ ในการประเมิน จากนันจะน
้ าคะแนน
ที่ประเมินได้ มาจาแนกระดับขี ดความสามารถในการแข่งขันเป็ น 5 ระดับ โดยผลการวิจยั พบว่าผู้ประกอบการมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้ านที่มีคะแนนขี ดความสามารถเฉลี่ ยสูงสุด คือ ด้ านสถานะ
ปั จจัยการผลิต และด้ านที่มีคะแนนขีดความสามารถเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน

ABSTRACT
This research studies the competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage industry.
The data were collected by questionnaire from 157 food and beverage enterprises who registered as
members of the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce. Assessing the
competitiveness is based on Diamond Model with the composite indexes. The competitiveness is presented
by 4 components of Diamond Model; factor conditions, demand conditions, supporting and related industries
and firm strategy, structure and rivalry. Each component determines the indicator and score for assessing
that reflect the competitiveness of enterprises. The assessed score will be classified into 5 levels of
competitiveness. The results of the research revealed that food and beverage enterprises’s competitiveness
have a moderate level. The highest average score is factor conditions and the lowest is firm strategy, structure
and rivalry.
Key Words: assessing, competitiveness, enterprises, food and beverage industry, diamond model
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คานา
ปั จจุบนั ประชากรทัว่ โลกมีอตั ราเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ซึง่
มีผลทาให้ ความต้ องการอาหารเพิ่มสูงขึน้ ตามไปด้ วย โดยเฉพาะสินค้ าอาหารและเครื่ องดื่มที่ผ่านกระบวนการ
แปรรู ปต่างๆ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั สินค้ าเหล่านี ้ อีกทังสิ
้ นค้ าอาหารและเครื่ องดื่มยังมีหลากหลาย
ชนิดให้ เลื อกบริ โภคทาให้ เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภคจานวนมาก จึงเป็ นเหตุให้ หลายๆ ประเทศหันมาให้ ความ
สนใจในการนาเข้ าสิ นค้ าอาหารและเครื่ องดื่มจากประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ ้นรวมถึงไทย สาหรับประเทศไทยนัน้
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแปรรูปอาหารต่างๆ ซึง่ มีทงั ้
การผลิ ตเพื่อบริ โภคภายในประเทศและการผลิ ตเพื่อการส่งออก แต่การที่อุตสาหกรรมจะได้ รับการพัฒนาให้ มี
การเติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันได้ นนั ้ ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องได้ รับ การพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันในด้ านต่างๆ ให้ แข็งแกร่งขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นด้ านวัตถุดิบที่มกั จะพบกับข้ อจากัดต่างๆ ด้ านแรงงานทีธ่ ุรกิจ
บางรายยังมีการขาดแคลน และกลยุทธ์ ของธุรกิจเพื่อให้ สามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ฯลฯ ซึง่ หาก
ผู้ประกอบการได้ รับการพัฒนาที่ตรงจุดแล้ ว ผู้ประกอบการก็จะมีความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น
ซึง่ จากทฤษฎีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขัน Porter (1998 อ้ างในสถาบันไทย–เยอรมัน 2547) ที่ต้องการหา
คาอธิ บายว่า ทาไมอุตสาหกรรมในบางประเทศจึง มี ความสามารถในการแข่ ง ขันสู ง กว่า ประเทศอื่ น ท าไม
อุตสาหกรรมในบางประเทศจึง ประสบความสาเร็ จกว่า อุตสาหกรรมเดี ยวกันในประเทศอื่ น และ ได้ พบว่า
ข้ อ ได้ เ ปรี ยบทางด้ า นการแข่ ง ขัน นัน้ ไม่ได้ เ กิ ดขึ น้ เองตามธรรมชาติ แ ต่เ ป็ นสิ่ ง ที่ส ามารถสร้ างขึ น้ มาได้ แ ละ
เปลี่ ยนแปลงได้ ทงั ้ ทางบวกและลบ ซึ่ ง Porter เชื่อ ว่ า เงื่ อ นไขและสภาพแวดล้ อ มภายในประเทศที่เ อื อ้ ต่ อ
อุตสาหกรรมของประเทศนัน้ เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสร้ างความได้ เ ปรี ยบให้ กับประเทศ Porter จึง ได้ ส ร้ าง
แบบจาลอง Diamond Model ในการวิเคราะห์ โดยมีปัจจัยข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันที่สาคัญ 4 ปั จจัย ได้ แก่ เงื่อนไข
ทางด้ านปั จจัยการผลิต เงื่อนไขทางด้ านความต้ องการหรื ออุปสงค์ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง และ
กลยุทธ์ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขันของผู้ผลิต นอกจากปั จจัยทัง้ 4 แล้ วยังมีปัจจัยภายนอกที่กอ่ ให้ เกิดความ
ได้ เปรี ยบด้ านการแข่งขันอีก 2 ปั จจัย คือ รัฐบาล และเหตุสุดวิสยั หรื อโอกาส
อี ก ทัง้ ได้ มี ง านวิ จัย ที่ ป ระยุก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ระบบเพชร (Diamond Model) ของ Porter ในการศึก ษา
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ วนิดา ศักดี (2550) ที่ได้ ทาการศึกษาความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาลของไทย: กรณี ศึกษาอาหารทะเลแปรรู ป สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ (2554) ทาการประเมิ น
ศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เพื่อพัฒนาสู่การเป็ น SMEs ณัฐพรพรรณ อุตมา, ธนสิ น
ถนอมพงษ์ พนั ธ์ และธิ ดารัตน์ บัวดาบทิพย์ (2556) ทาการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่ อ มของจัง หวั ด เชี ย งราย และ Eskandari, Miri, Gholami and Sajadi Nia (2015)
ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ จากการตรวจเอกสารหลายๆ งานวิจยั นี ้ยังไม่
ปรากฏการศึกษาในประเด็นของการประเมินความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิ ตอาหารและ
เครื่ องดื่มของไทยในภาพรวม โดยการประยุกต์ใช้ Diamond Model ดังนันงานวิ
้
จยั ชิ ้นนี ้จึงต้ องการศึกษาเรื่ อง
ดังกล่าว เพื่อทีจ่ ะทราบถึงความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มในปั จจุบนั
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานต่างๆ ในการนาผลที่ได้ ไปวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหารและเครื่ องดื่มได้ อย่างตรงจุดและมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น เพื่อการเจริ ญเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
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วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้ อมูลกับ
กลุ่ มตัว อย่า งผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิ ตอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ซึ่ง ประชากรที่ใ ช้ ใ นการศึกษา คื อ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มที่ขึ ้นทะเบียนเป็ นสมาชิกของกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จานวน 1,991 ราย (กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ, 2557) โดยได้ กาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่ อนที่
ร้ อยละ 10 จะได้ กลุ่มตัวอย่างอย่างน้ อยจานวน 95 ราย วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้จะสุ่มตัวอย่างแบบ
ชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากรเป็ นรายภูมิภาคทังหมด
้
4 ภูมิภาค ได้ แก่ ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ และทาการคัดเลือกตัวอย่างในแต่ละภูมิภาคแบบตามสะดวก
(Convenience Selection) ตามสัดส่ ว นของประชากรรายภาคนัน้ ๆ ที่กาหนดไว้ ที่ใช้ การคัดเลื อกตัวอย่าง
แบบตามสะดวกนัน้ เนื่อ งจากมี ข้ อ จากัดในด้ า นการเก็ บข้ อ มูล การเก็ บข้ อ มูล ค่อ นข้ า งยาก หากเก็ บแบบ
ตามสะดวกจะได้ ข้ อมู ล จากผู้ ประกอบการที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ข้ อมู ล โดยเมื่อ ทาการสารวจจริ ง
มี ผ้ ปู ระกอบการตอบแบบสอบถามทังสิ
้ ้น 157 ราย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดืม่
จะประยุกต์ใช้ กรอบแนวคิดระบบเพชร (Diamond Model) และคานวณดัชนีประกอบ โดยจาแนกองค์ประกอบใน
การประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสถานะปั จจัยการผลิต ด้ านสถานะอุปสงค์
ด้ านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง และด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน โดยแต่ละด้ านจะกาหนด
ตัว ชี ้วัดที่สะท้ อ นถึง ความสามารถในการแข่ งขันของผู้ ประกอบการ ทัง้ นี ก้ ารศึกษานี ้ได้ ต่อยอดจากรายงาน
โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศกั ยภาพก้ าวไปสู่ SMEs กิจกรรมการประเมินศักยภาพและการจัดทา
แผนพัฒนา (สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, 2554) ซึง่ ตัวชี ้วัดที่นามาประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันนี ้ได้
มีการปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อให้ การประเมินที่ได้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
องค์ประกอบในการประเมินขี ดความสามารถในการแข่งขัน ทัง้ 4 ด้ าน ได้ กาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนน
สาหรับตัวชี ้วัดต่างๆ โดยจะนาข้ อมูลที่ได้ จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวชี ้วัด มาให้ คะแนนตามเกณฑ์
ที่กาหนดให้ ซึง่ แต่ละตัวชี ้วัดจะมีคะแนนสูงสุดที่กลุม่ ตัวอย่างจะได้ รับการประเมิน รายละเอียดตัวชี ้วัดดังตาราง 1
Table 1 Criteria for indicators scoring
Indicators
Factor Conditions
1. Source of technology in production management
- Develop existing sources or gain more knowledge from various
researches
- Take a training course in various educational institutions
- Take a training course carried by government
- Take a training course carried by private sector
- Take a training course abroad carried by such as joint venture
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Score
5
1
1
1
1
1

Indicators
Demand Conditions
1. Consumer’s interest in product
- Consumer inquires about the product details
through various communicational channels
- Consumer asks for new product details to be released
- Consumer offers feedback on the product
- Consumer asks for contact information when
promoting products in any exhibitions/events
- Consumer inquires about product price
- Consumer inquires about discount or promotion on the product
- Consumer asked for where/how to buy the product

Score
7
1
1
1
1
1
1
1

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Indicators
2. Source of raw materials in production
Raw material procurement
- Oneself’s raw materials at most
- Purchase raw materials in the same province at most
- Purchase raw materials from nearby provinces at most
- Purchase raw materials from abroad at most
Sufficiency of raw materials in production
- Sufficient
- Unsteady
- Insufficient
3. Labor in organization
Employment tendency
- Decrease
- Stable
- Increase not more than 5%
- Increase by 6-10%
- Increase by 11-15%
- Increase by 16-20%
- Increase more than 20%
The education level of most workers
- Bachelor’s degree or higher
- Diploma
- High school or vocational
- Primary school
4. Machinery and equipment
- Investment in machinery and equipment in 3 years
- No investment yet but on preparation
- No investment and no plan in investment
5. Production process improvement
- Improved in 3 years
- No improvement yet but on preparation
- No improvement and no plan in improvement

Score
6
4
4
3
2
1
2
2
1
0
10
6
0
1
2
3
4
5
6
4
4
3
2
1
2
2
1
0
2
2
1
0

Total of Highest score
Supporting and Related Industries
1. Infrastructure availability
Electrical
- Power outage 0-30%
- Power outage 31-60%
- Power outage more than 65%
(Measured by number of power outage per month)
Water supply
- No water providing 0-30%
- No water providing 31-60%
- No water providing more than 65%
(Measured by number of no water providing per month)
Route of product shipping
- Concrete road
- Paved road

25
12
3
3
2
1
3
3
2
1
3
3
2
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Indicators
2. Tendency of total sales
- Decrease
- Stable
- Increase not more than 5%
- Increase by 6-10%
- Increase by 11-15%
- Increase by 16-20%
- Increase more than 20%

Score
6
0
1
2
3
4
5
6

3. Tendency of total number of customers
- Decrease
- Stable
- Increase not more than 5%
- Increase by 6-10%
- Increase by 11-15%
- Increase by 16-20%
- Increase more than 20%

6
0
1
2
3
4
5
6

4. Efficiency in consumer protection
- Product news, including accurate product quality
information, is available on various printing media.
- Product news, including accurate product quality
information, is available on website and social media.
- All products have label put on.
- Consumer can give a complaint about problems
caused by the product.
- Consumer can ask for change/return the product in
case the quality is not on standard.
- There is compensation in case consumer got
damage caused by the product.
Total of Highest score
Firm Strategy, Structure and Rivalry
1. Promotion strategy
- Public relation on media usage
- Premium gift
- Discounting
- Trading through website
- Promoting product in exhibitions/events/fairs
- Distribute products to agents
- Product tester

6
1
1
1
1
1
1
25
7
1
1
1
1
1
1
1

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Indicators
- Dirt road
Waste treatment system from production
- Trash treatment
- Wastewater treatment
- Air pollution treatment
2. Support from associated upstream industries
- Long term credit
- Have a good relationship with raw material suppliers
- Exchange/share information about marketing
- Low raw material price
- Raw material on quality
3. Support from financial institution
- Low interest loans
- Investment support
- Financial consulting/financial reporting
- Consultation on saving/investment
- Provide financial literacy training for business operations

Score
1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

4. Application of research in the production process
- 0-5 subjects per year
- 6-10 subjects per year
- More than 10 subjects per year

3
1
2
3

Total of Highest score

25

Indicators

Score

2. Product strategy
- Inventively, new product invention
- New product launching plan
- Develop packaging to be modern and unique
- Develop the product to be on standard and quality
- Product branding
3. Certified product standards
- FDA
- TIS
- GMP
- HACCP
- CODEX
- ISO
- HALAL
- SQF 2000/ IFS/ BRC
4. Product quality control
- Constantly inspect and test the quality of raw
materials used in production
- Quality control in all production processes that no
contamination in product
- Constantly inspect the machine capacity
- Test the quality of packaging before distribution
- Production quality control before distribution and
during shipping
Total of Highest score

5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
25

ในส่วนของการคานวณขี ดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนัน้ จะใช้ การคานวณดัชนี
ประกอบ โดยให้ น ้าหนักขี ดความสามารถในแต่ละด้ านเท่ากัน ดังนัน้ สามารถคานวณขี ดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยแยกแต่ละด้ านได้ ดงั สมการ 1
∑n
k=1 Dik

Ti = ∑n

k=1 Pik

x 100

(1)

โดยที่ Ti คือ คะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้ านที่ i (ร้ อยละ)
Dik คือ คะแนนที่ได้ จากการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ของตัวชี ้วัด
ด้ านที่ i ตัวที่ k
Pik คือ คะแนนสูงสุดขี ดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ของตัวชี ้วัดด้ านที่ i ตัวที่ k
(ซึง่ คะแนนสูงสุดรวมของแต่ละด้ านเท่ากับ 25 คะแนน)
i คือ องค์ประกอบในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 4 ด้ าน
k คือ ตัวชี ้วัดในแต่ละด้ าน
และคานวณขี ดความสามารถในการแข่ ง ขันของผู้ ประกอบการอุ ตสาหกรรมการผลิ ตอาหารและ
เครื่ องดื่มแต่ละรายได้ ดงั สมการ 2
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∑4

T

COMPTYj = i=1 i
(2)
4
โดยที่ COMPTYj คือ คะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายที่ j (ร้ อยละ)
Ti
คือ คะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการด้ านที่ i (ร้ อยละ)
i
คือ องค์ประกอบในการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 4 ด้ าน
j
คือ ผู้ประกอบการ (ราย)
การจาแนกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนันจะน
้ าคะแนนที่ประเมินได้ จากสมการ 2
มาจาแนกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ หลักอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
คะแนนประเมิน มากกว่าร้ อยละ 80 - ร้ อยละ 100 ระดับขีดความสามารถอยูใ่ นระดับสูง
คะแนนประเมิน มากกว่าร้ อยละ 60 - ร้ อยละ 80
ระดับขีดความสามารถอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
คะแนนประเมิน มากกว่าร้ อยละ 40 - ร้ อยละ 60
ระดับขีดความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนประเมิน มากกว่าร้ อยละ 20 - ร้ อยละ 40
ระดับขีดความสามารถอยูใ่ นระดับค่อนข้ างต่า
คะแนนประเมิน ร้ อยละ 0 - ร้ อยละ 20
ระดับขีดความสามารถอยูใ่ นระดับต่า

ผลการวิจยั และวิจารณ์
ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการการผลิตอาหารและเครื่องดืม่ จาก
กลุ่มตัวอย่าง 157 ราย พบว่า ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับปานกลางจานวนสูงสุด
98 ราย รองลงมาเป็ นระดับค่อนข้ างสูง 56 ราย ระดับสูง 2 ราย และระดับค่อนข้ างต่า 1 ราย ดังตาราง 2 หาก
พิจารณาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทัง้ 157 ราย พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 57.78 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับปานกลาง องค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้ ความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการสูง คือ ด้ านสถานะปั จจัยการผลิต คะแนนเฉลี่ย 63.44 แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการ
มีปัจจัยการผลิตที่ใช้ ในการผลิตอย่างเพียงพอ มีแหล่งความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ชว่ ยในการบริ หารจัดการด้ านการผลิต
มีการลงทุนในเครื่ อ งจักร/อุปกรณ์ และมี การปรั บปรุ ง กระบวนการผลิ ตอยู่เ สมอ ส่ ว นองค์ ประกอบที่ ท าให้
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการต่า คือ ด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน คะแนนเฉลี่ ย 49.76
แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการแข่งขันไม่มาก ทังกลยุ
้ ทธ์ ส่งเสริ มการขายและกลยุทธ์
ด้ านผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ต้องการของตลาด รวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ได้ การรับรองตามมาตรฐานทังในประเทศและสากลยั
้
งคงมีไม่มากเท่าที่ควร
Table 2 Assessment of competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage Industry.
Classified by competitive levels.
Competitive
levels

enterprise
(Units)

Factor
Conditions
(Percent)

Demand
Conditions
(Percent)

High
Quite high
Moderate
Quite low
Total

2
56
98
1
157

74.00
66.07
61.76
60.00
63.44

78.00
71.07
54.16
32.00
60.36
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Supporting
and Related
Industries
(Percent)
86.00
63.00
53.96
52.00
57.58

Firm Strategy,
Structure and
Rivalry
(Percent)
96.00
70.29
37.43
16.00
49.76

Competitiveness
(Percent)
83.50
67.61
51.83
40.00
57.78
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จากการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการนัน้ สามารถจาแนกกลุ่มการวิเคราะห์
ผู้ประกอบการการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ แก่ ตามภูมิภาค ตามกลุ่มผู้ประกอบการ ตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ และตามการส่งออก
ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการ โดยจาแนกตามภูมิภาค
จานวนผู้ประกอบการเมื่อจาแนกตามภูมิภาคพบว่า เป็ นผู้ประกอบการที่อยูใ่ นภาคกลางมีจานวนสูงสุด
118 ราย รองลงมาได้ แ ก่ ภาคเหนือ 18 ราย ภาคใต้ 11 ราย และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 10 ราย ผลการ
ประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันตามภูมิภาคพบว่า ภาคเหนือเป็ นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน
สูงสุด มีคะแนนเฉลี่ ย 59.44 (ปานกลาง) รองลงมาได้ แก่ ภาคกลาง คะแนนเฉลี่ ย 58.25 (ปานกลาง) ภาคใต้
คะแนนเฉลี่ ย 56.09 (ปานกลาง) และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คะแนนเฉลี่ ย 51.20 (ปานกลาง) ดังตาราง 3
จะเห็นว่าผู้ประกอบการในแต่ละภาคมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับเดียวกัน องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละภาคสูง คือ ด้ านสถานะปั จจัยการผลิต แสดงให้ เห็นว่าแต่ละภาค
มีปัจจัยการผลิตที่เพียงพอในการผลิต ผู้ประกอบการสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตได้ ง่าย ซึง่ ช่วยลดต้ นทุน
การผลิตลงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งวัตถุดิบ อีกทังมี
้ การลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง
และมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ การผลิ ตมี ประสิ ทธิ ภาพ ส่ วนองค์ ประกอบที่ทาให้
ความสามารถในการแข่งขันต่า คือ ด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการมีกลยุทธ์
ด้ านการแข่งขันไม่มากทังกลยุ
้ ทธ์ ส่งเสริ มการขายและกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ทจ่ี ะช่วยให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ต้องการ
ของตลาด
Table 3 Assessment of competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage Industry.
Classified by regions.
Regions

enterprise
(Units)

Factor
Conditions
(Percent)

Demand
Conditions
(Percent)

Northern
Central
Southern
Northeastern
Total

18
118
11
10
157

68.22
62.78
64.36
61.60
63.44

57.56
60.78
61.82
58.80
60.36

Supporting
and Related
Industries
(Percent)
58.67
58.00
57.09
51.20
57.58

Firm Strategy,
Structure and
Rivalry
(Percent)
53.33
51.42
41.09
33.20
49.76

Competitiveness
Score
(Percent)

level

59.44
58.25
56.09
51.20
57.78

Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการ โดยจาแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการ
จานวนผู้ประกอบการจาแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็ กจานวนสูงสุด
108 ราย รองลงมาได้ แก่ ขนาดกลาง 33 ราย และขนาดใหญ่ 16 ราย ผลการประเมินขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามกลุ่มผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ ย
61.50 (ค่อนข้ างสูง) รองลงมาได้ แก่ ขนาดกลาง คะแนนเฉลี่ย 60.88 (ค่อนข้ างสูง) และขนาดเล็ก คะแนนเฉลี่ย 56.29
(ปานกลาง) ดังตาราง 4 จะเห็นว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ น
ระดับเดียวกัน ส่วนผู้ประกอบการขนาดเล็กมีความสามารถในการแข่งขันต่ากว่าสองกลุ่มข้ างต้ น องค์ประกอบที่
ทาให้ ผ้ ูประกอบการขนาดเล็ กมีความสามารถในการแข่งขันต่า กว่า คือ ด้ านสถานะอุปสงค์ ด้ านอุตสาหกรรมที่
สนับสนุนและเกี่ยวเนื่อง และด้ านโครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน แสดงให้ เห็นว่าสาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนัน้
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อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์มีไม่มากนัก และผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่สนใจและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคเพียงพอทีจ่ ะ
ช่วยเพิ่มยอดขาย อีกทังเนื
้ ่องจากเป็ นธุรกิจขนาดเล็กการได้ รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็ยงั มี
ไม่มากทังจากอุ
้
ตสาหกรรมต้ นน ้าและจากสถาบันการเงิน ส่วนด้ านการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อที่จะแข่งขัน รวมไปถึง
ข้ อมูลด้ านการตลาดที่จะมาสนับสนุนการดาเนินงานก็ยงั มีไม่มากพอที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดกลางได้
Table 4 Assessment of competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage Industry.
Classified by scale industry.
Scale
industry

enterprise
(Units)

Factor
Conditions
(Percent)

Demand
Conditions
(Percent)

Large
Medium
Small
Total

16
33
108
157

60.50
61.21
64.56
63.44

63.25
62.30
59.33
60.36

Supporting
and Related
Industries
(Percent)
59.50
60.00
56.56
57.58

Firm Strategy,
Structure and
Rivalry
(Percent)
62.75
60.00
44.70
49.76

Competitiveness
Score
(Percent)

level

61.50
60.88
56.29
57.78

Quite high
Quite high
Moderate
Moderate

ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการ โดยจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
จานวนผู้ประกอบการจาแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ประกอบการอยูใ่ นกลุ่มผัก ผลไม้ สดและแปรรู ป
และกลุ่มเครื่ องเทศ เครื่ องปรุ ง รส จานวนสู งสุด กลุ่ มละ 29 ราย รองลงมาได้ แก่ กลุ่ มธัญพืชและผลิ ตภัณฑ์
จานวน 26 ราย กลุ่มเครื่ องดื่ม 12 ราย กลุ่มน ้ามันและไขมัน 11 ราย กลุ่มเนื ้อสัตว์และผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มน ้าตาล
และขนมหวาน และกลุ่มนมและผลิ ตภัณฑ์ กลุ่มละ 10 ราย กลุ่มชา กาแฟ โกโก้ 9 ราย กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ เสริ ม
อาหารและอื่นๆ 7 ราย กลุ่มอาหารสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ประมง กลุ่มละ 2 ราย ผลการประเมินขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตามกลุ่มผลิตภัณฑ์พบว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและอื่นๆ มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด
มีคะแนนเฉลี่ย 62.00 (ค่อนข้ างสูง) รองลงมาได้ แก่ กลุ่มน ้ามันและไขมัน คะแนนเฉลี่ย 61.64 (ค่อนข้ างสูง) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประมง คะแนนเฉลี่ ย 61.50 (ค่อนข้ างสูง) กลุ่มเครื่ องเทศ เครื่ องปรุ งรส คะแนนเฉลี่ย 60.07 (ค่อนข้ างสูง)
กลุ่มชา กาแฟ โกโก้ คะแนนเฉลี่ย 58.33 (ปานกลาง) กลุ่มธัญพืชและผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ย 57.23 (ปานกลาง)
กลุ่มผัก ผลไม้ สดและแปรรู ป คะแนนเฉลี่ย 57.10 (ปานกลาง) กลุ่มเครื่ องดื่ม คะแนนเฉลี่ ย 56.75 (ปานกลาง)
กลุ่มอาหารสัตว์ คะแนนเฉลี่ย 55.00 (ปานกลาง) กลุ่มน ้าตาลและขนมหวาน คะแนนเฉลี่ย 54.90 (ปานกลาง) กลุ่ม
นมและผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ย 54.70 (ปานกลาง) และกลุ่มเนื ้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ คะแนนเฉลี่ย 53.90 (ปานกลาง)
ดังตาราง 5 จะเห็นว่าผลิ ตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเครื่ องเทศ เครื่ องปรุ งรส กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ประมง กลุ่มน ้ามัน
และไขมัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและอื่นๆ มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ คืออยูใ่ นระดับ
ค่อนข้ างสูง องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้ ความสามารถในการแข่งขันสูงกว่ากลุ่มอื่น คือ ด้ านโครงสร้ างและสภาพ
การแข่งขัน แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการทั ้ง 4 กลุ่ม มี การพัฒนากลยุทธ์ ทางการแข่งขันที่หลากหลายกว่า
กลุ่มอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ ส่งเสริ มการขายที่หลากหลายเพื่อเป็ นตัวดึงดูดผู้บริ โภค กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์
ที่ได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทนั สมัยเป็ นเอกลักษณ์ซงึ่ เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค รวมไป
ถึงมีวิธีการควบคุมคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ ให้ ได้ มาตรฐาน และผลิ ตภัณฑ์ ได้ รับการรับรองตามมาตรฐานต่างๆ ทัง้
มาตรฐานในประเทศและมาตรฐานสากล
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Table 5 Assessment of competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage Industry.
Classified by product groups.
Products

enterprise
(Units)

Factor
Conditions
(Percent)

Demand
Conditions
(Percent)

1. Food Supplements and others
2. Fat and Oil
3. Fishery Products
4. Seasoning
5. Tea, Coffee and Cocoa
6. Starch
7. Vegetable/Fruit Products
8. Beverage
9. Animal Feed
10. Sugar and Snack
11. Dairy Products
12. Meat Products
Total

7
11
2
29
9
26
29
12
2
10
10
10
157

63.43
63.27
52.00
63.31
66.22
60.92
66.21
60.33
62.00
64.40
61.60
67.20
63.44

64.57
64.73
56.00
62.90
60.44
57.85
57.93
65.33
64.00
62.40
61.60
49.60
60.36

Supporting
and Related
Industries
(Percent)
58.29
59.27
70.00
57.79
58.67
58.77
57.79
55.67
54.00
56.00
56.00
53.60
57.58

Firm Strategy,
Structure and
Rivalry
(Percent)
61.71
59.27
68.00
56.28
48.00
51.38
46.48
45.67
40.00
36.80
39.60
45.20
49.76

Competitiveness
Score
(Percent)

level

62.00
61.64
61.50
60.07
58.33
57.23
57.10
56.75
55.00
54.90
54.70
53.90
57.78

Quite high
Quite high
Quite high
Quite high
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate
Moderate

ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่ งขันของผู้ประกอบการ โดยจาแนกตามการส่ งออก
จานวนผู้ประกอบการเมื่อจาแนกตามการส่งออกพบว่า ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกมีจานวน 106 ราย
และผู้ ประกอบการที่ ไม่ได้ ส่ ง ออกมี จ านวน 51 ราย ผลการประเมิ นขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน พบว่ า
ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกมีคะแนนเฉลี่ย 60.92 (ค่อนข้ างสูง) และผู้ประกอบการที่ไม่ได้ ส่งออกมีคะแนนเฉลี่ย
51.27 (ปานกลาง) ดังตาราง 6 จะเห็นว่าผู้ประกอบการที่มีการส่ งออกมี ความสามารถในการแข่งขันสูงกว่า
ผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออก โดยองค์ประกอบทัง้ 4 ด้ านเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทาให้ ผ้ ูประกอบการที่มี
การส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออก แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการทีม่ ี
การส่งออกมีปัจจัยการผลิ ตเพียงพอสาหรับการผลิ ต สามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิ ตได้ ง่าย มีการลงทุนใน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์รวมถึงมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตอยูเ่ สมอ อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์เป็ นที่ต้องการของผู้บริโภค
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นอกจากนี ้ผู้ประกอบการมีการพัฒนากลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ ส่งเสริ ม
การขายที่หลากหลายเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ต้องการของผู้บริ โภค และมีการได้ รับการสนับสนุนทางด้ านการเงิ น
ต่างๆ ที่กอ่ ให้ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
Table 6 Assessment of competitiveness of enterprises in Thailand’s food and beverage Industry.
Classified by exporting.
Exporting

enterprise
(Units)

Factor
Conditions
(Percent)

Demand
Conditions
(Percent)

Export
Not export
Total

106
51
157

63.89
62.51
63.44

62.19
56.55
60.36

602

Supporting
and Related
Industries
(Percent)
59.62
53.33
57.58

Firm Strategy,
Structure and
Rivalry
(Percent)
57.96
32.71
49.76

Competitiveness
Score
(Percent)

level

60.92
51.27
57.78

Quite high
Moderate
Moderate
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สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขี ดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการผลิ ตอาหารและเครื่ องดื่ม ของ
ประเทศไทยทัง้ 157 ราย พบว่าผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยองค์ประกอบ
ที่สาคัญที่ทาให้ ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสูง คือ ด้ านสถานะปั จจัยการผลิต ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า
ผู้ประกอบการสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิ ตได้ ง่าย มีวตั ถุดิบใช้ อย่างเพียงพอ ผู้ประกอบการยังได้ รับความรู้
ด้ านเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ มาช่วยในการบริ หารจัดการด้ านการผลิ ต มากขึน้ อีกทังผู
้ ้ ประกอบการมีการ
วางแผนสาหรับการลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์เพื่อการขยายการผลิต และมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตอยู่
เสมอ ส่วนองค์ประกอบที่ทาให้ ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการต่า คือ ด้ านโครงสร้ างและสภาพ
การแข่งขัน แสดงให้ เห็นว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนากลยุทธ์ ส่งเสริ มการขายและกลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ยงั ไม่
มากพอที่ผลิ ตภัณฑ์ จะเป็ นที่ต้องการของตลาด อีกทังวิ
้ ธีการควบคุมคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ ได้ การรับรองตามมาตรฐานทังในและต่
้
างประเทศยังไม่มากเท่าที่ควร
ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เมื่อจาแนกกลุ่มการวิเคราะห์จะเห็นว่า
- ผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคมีความสามารถในการแข่งขันอยูใ่ นระดับเดียวกัน
- ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ผู้ประกอบการขนาดเล็กมีความสามารถ
ในการแข่งขันต่าสุด สาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กนันผลิ
้ ตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่สนใจและตอบสนองความต้ องการ
ของผู้ บริ โภค อุปสงค์ ใ นผลิ ตภัณฑ์ มีไม่มากนัก จึง ส่ ง ผลต่อ ยอดขายและจานวนลู กค้ า อี กทัง้ การได้ รั บการ
สนับสนุนจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องก็ยงั มีไม่มากทังจากอุ
้
ตสาหกรรมต้ นน ้าและจากสถาบันการเงิ น รวมถึง
การพัฒนากลยุทธ์ ทางการแข่งขันยังไม่หลากหลาย
- ผู้ประกอบการของผลิ ตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มเครื่ องเทศ เครื่ องปรุ งรส กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประมง กลุ่ม
น ้ามันและไขมัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและอื่นๆ มีความสามารถในการแข่งขันสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่ การที่
กลุ่มอื่นๆ มีความสามารถในการแข่ง ขันต่า ก็ เนื่อ งจากการพัฒนากลยุทธ์ ทางการแข่ง ขัน ในกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
นันๆ
้ ยังไม่หลากหลาย และวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐานยังมีน้อย
- ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออก ซึง่
ผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออกมีคะแนนทัง้ 4 ด้ านต่ากว่า เนื่องจากผู้ประกอบการที่ไม่มีการส่งออก มีการวางแผนการ
ลงทุนในเครื่ องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงมีการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตยังไม่สม่าเสมอ อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์ ขายได้
เฉพาะตลาดในประเทศเท่านันซึ
้ ง่ ส่งผลต่อยอดขาย นอกจากนี ้การพัฒนากลยุทธ์ ด้านการแข่งขันไม่หลากหลาย
และการได้ รับการสนับสนุนทางด้ านการเงินยังมีไม่มาก
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. สาหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ กควรมีการพัฒนากลยุทธ์ ทางการแข่งขัน ทังด้
้ านผลิ ตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริ มการขายให้ มากยิ่งขึ ้น จากนันอุ
้ ปสงค์ของผลิตภัณฑ์ ก็จะเพิ่มขึน้ ตามลาดับ อันจะทาให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
ต้ องการของผู้บริ โภคและยอดขายเพิ่มขึ ้น ความสามารถในการแข่งขันก็จะเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย
2. ภาครัฐควรสนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์ ด้านการแข่งขันต่างๆ อาทิ สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
เป็ นที่ต้องการของตลาดมากขึ ้น มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรม ฯลฯ และส่งเสริ มด้ านแหล่งเงินทุน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ กลุ่ มผู้ประกอบการขนาดเล็ กและผู้ ประกอบการที่ไม่ได้ ส่ง ออกสามารถเติบโตในระยะยาวได้ และมี
ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น
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3. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการเข้ าถึงตลาดต่างประเทศมากขึ ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายให้ กบั ผู้ประกอบการ อาทิ การสนับสนุนให้ ผ้ ูประกอบการได้ เข้ าร่ วมงานแสดงสิ นค้ าในต่างประเทศยิ่งขึน้
เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นที่ร้ ูจกั ในต่างประเทศและเพิ่มยอดสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศ
ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ศึกษาการพัฒ นาอุตสาหกรรมการผลิ ตอาหารและเครื่ อ งดื่ม ที่ เป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็ กหรื อ
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ ส่งออกให้ มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ ้น
2. การศึกษากลยุทธ์ ในการแข่งขันเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
และเครื่ องดื่ม
3. อาจมีการปรับตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการประเมินความสามารถในการแข่ งขันให้ หลากหลายมากขึน้ เพื่อ
สะท้ อนให้ เห็นความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่ องดื่มที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
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การวิเคราะห์ ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจส่ งออกยางพาราของไทย
An Analysis of Profitability Performance of Thai Para Rubber Exporting Firms
ธิติยา สร้ อยสน1 และณัฐพล พจนาประเสริ ฐ1
Thitiya soison1* and Nuttapon Photchanaprasert1

บทคัดย่ อ
ความสามารถในการทากาไรของธุรกิจการส่งออกยางพารามีความผันผวนตลอดเวลา เนื่องจากมีการ
เปลี่ ย นแปลงทัง้ ปั จจัย ทางเศรษฐกิ จ และปั จ จัยทางการเงิ น งานวิ จัย นี จ้ ึ ง ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ความสามารถในการทากาไรซึง่ วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจส่งออกยางพารา โดยใช้ ข้อมูลราย
เดือนแบบ Panel Data ตังแต่
้ ปี 2547- 2559 ของ 2 บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ แก่ บริ ษัท บริ ษัท
ศรี ตรังแอโกรอินดรัสทรี จากัด มหาชนและบริ ษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด มหาชน โดยจากผล
การศึกษาพบว่าการปรั บอัตราเก็ บเงิ นสงเคราะห์ส วนยาง อัตราส่ ว นหนี ส้ ิ นต่อ ส่ ว นของผู้ถือ หุ้น และราคา
ยางพาราในตลาดซื ้อขายล่ วงหน้ าประเทศสิ งคโปร์ ส่งผลกระทบให้ อตั ราผลตอบแทนต่อ สิ นทรัพย์ ของธุ รกิ จ
ส่งออกยางพาราลดลงร้ อยละ 2.63 ร้ อยละ0.64 และ ร้ อยละ0.5 ตามลาดับ ซึง่ จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า
ธุรกิจส่งออกยางพาราควรให้ ความสาคัญการจัดหาแหล่งเงิ นทุนให้ เพียงพอกับภาระค่าใช้ จ่ายของต้ นทุนทาง
การเงิ นและค่าใช้ จากการส่งออก อีกทังธุ
้ รกิจควรมีการวางแผนป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของราคา
ยางพารา โดยการทาสัญญาซื ้อขายยางพาราในตลาดล่ว งหน้ าเพื่อ บรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่มีต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจ

ABSTRACT
profitability performance of Thailand’s para-rubber exporting firms has been fluctuating due to
the effects of economic and financial factors. This research aims to study the factors effecting the
profitability performance of Thailand’s para-rubber exporting firms by employing monthly panel data of
two Thai stock market registered firms from 2004-2016 i.e. Sri Trang Agro-Industry Public Co.,Ltd. and
Thai Rubber Latex Corp Co.,Ltd. The profitability performance in this study measured by returns on
assets (ROA). The results find that CESS payments, debt -equity ratio and para-rubber future price in
Singapore future market have negatively affected on return on assets accounted for 2.63 and 0.6, 0.5,
respectively. From the results, it implies that para-rubber exporting firms should emphasize on
sufficiently financing to cover all costs. Moreover, it should alleviate the risk of para-rubber price by
planning and trading the future market.
Key Words: Financial Performance, Para-rubber Exporting Firms, Profitability
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คานา
ยางพาราเป็ นสินค้ าเกษตรที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็ นแหล่งที่มาของ
รายได้ และการจ้ างงานในภาคเกษตร อีกทังยั
้ งเป็ นสินค้ าเกษตรที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิ ตได้ มากเป็ น
อันดับหนึ่งของโลก โดยชนิดยางพาราที่ประเทศไทยผลิตและส่งออกจะอยู่ในรู ปแบบของยางพาราแปรรู ปขันต้
้ น
ได้ แก่ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน ยางคอมปาวน์และน ้ายางข้ น เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบเข้ าสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิ ต
และโครงสร้ างพืน้ ฐานต่า งๆ ได้ แ ก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมยางล้ อ อุตสาหกรรมยางรัดของและ
อุตสาหกรรมถุงมือยาง โดยมีตลาดส่งออกหลักที่สาคัญ ได้ แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปนสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 90 ของปริ มาณการผลิตทังหมดและปริ
้
มาณผลผลิตอีกร้ อยละ 10 เป็ นการบริ โภคภายในประเทศเท่านัน้
ธุ รกิจส่ งออกยางพาราในประเทศไทยมี ต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนของผลการดาเนินงานทาง
การเงิ นที่คาดว่า มี ส าเหตุมาจากปั จจัยทางเศรษฐกิ จและปั จจัยทางการเงิ น โดยจากการวิ เ คราะห์ผ ลการ
ดาเนินงานทางการเงิ นด้ านความสามารถในการทากาไรในช่วงปี พ.ศ.2547-2559 ของบริ ษัทศรี ตรั งแอโกร
อินดรัสทรี จากัด มหาชน พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้ มลดลงร้ อยละ9.24 ต่อปี ในขณะที่บริ ษัท
ไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด มหาชน พบว่าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มีแนวโน้ มลดลงร้ อยละ 33
ต่อปี (Table1) ซึง่ การลดลงของผลการดาเนินงานทางการเงินดังกล่าว นาไปสู่วตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึงปั จจัย
ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานทางการเงิ นของธุ รกิจด้ านความสามารถในการทากาไรของธุ รกิจส่งออก
ยางพารา เพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการวางแผนทางการเงินได้ อย่างเหมาะสม
Table1 Returns on total assets of Thai Para Rubber Exporting Firms in 2004-2006

year
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

Returns on total asset
Sri Trang Argo Public
Thai Rubber Latex Corp
6.38366
-1.1952
-13.7935
-2.76881
3.946295
3.114707
0.601564
0.109306
4.01022
-5.51129
13.68636
2.581128
10.4558
3.982013
3.727915
1.795082
4.212811
-37.2739
4.125766
-2.24902
2.742055
2.767752
2.533707
-0.88347
-1.41128
7.186724
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วิธีการศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของธุรกิจส่งออกยางพาราครัง้ นี ้จะใช้
ข้ อ มูล Panel Data ของธุ ร กิ จส่ ง ออกยางพาราสองบริ ษั ทได้ แ ก่ บริ ษั ท บริ ษัทศรี ตรัง แอโกรอิ นดรั ส ทรี จากัด
มหาชนและบริ ษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็คซ์คอร์ ปอร์ เรชัน่ จากัด มหาชน ตังแต่
้ ปี 2547-2549โดยแบบจาลองที่ใช้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้คือ
ROAit = β 0+ β1GDPchit+ β 2INTit+ β 3EXCit +β 4PLC it+ β5CESSit+ β6 PSit+ β 7ACC it+ β8 DEQit+ eit
โดยที่
ROA t = อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เปอร์ เซ็นต์)
GDPchinat= รายได้ ประชาชาติประเทศจีน (ล้ านหยวน)
= อัตราดอกเบี ้ยนโยบายของประเทศไทย (ร้ อยละ)
INTt
EXCt
= อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ)
PLCt
= นโยบายจากัดการส่งออก เป็ นตัวแปร โดยกาหนดให้ DUMMY 0 เป็ นช่วงระยะเวลาที่ไม่กาหนด
ปริ มาณการส่งออก DUMMY 1เป็ นช่วงระยะเวลาที่มีการจากัดปริ มาณการส่งออกยางพาราใน
ระหว่างช่วงตุลาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556และช่วงมีนาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2559
CESS = นโยบายอัตราเรี ยกเก็บเงิ นค่าสงเคราะห์สวนยาง เป็ นตัวแปร DUMMY โดยกาหนดให้ DUMMY 0
เป็ นช่วงระยะเวลาเรี ยกเก็บในอัตรา 1.40บาท/ก.ก ในช่วงระหว่าง มกราคม 2547 -30 กันยายน
2553และ DUMMY 1 เป็ นช่ ว งระยะเวลาเรี ย กเก็ บ ในอั ต รา 5 บาท/ก.ก ในช่ ว งระหว่ า ง
ตุลาคม 2553-ธันวาคม 2559
PS
= ราคาซื ้อขายยางแผ่นรมควันชัน้ 3 ในตลาดซื ้อขายล่วงหน้ าสิงค์โปร์
ACCt = อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ (รอบต่อไตรมาส)
SEQt
= อัตราส่วนยอดขายต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เปอร์ เซ็นต์)
DEQt = อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เปอร์ เซ็นต์)
e
= ค่าความคลาดเคลื่อน
i
= บริ ษัทที่ i =1,2
t
= ปี
การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ ตวั แปรที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานทางการเงินด้ านความสามารถ
ในการทากาไรของธุ รกิจยางพาราส่งออกโดยใช้ แบบจาลอง Fixed Effect Model และ Random Effect Model
จากนัน้ ทาการทดสอบเพื่ อ คัด เลื อ กแบบจ าลองที่ มี ค วามเหมาะสมด้ ว ยวิ ธี Hausman Statistic Test โดย
กาหนดให้ สมมติฐานหลักในการทดสอบคือ Random Effect Model และสมมติฐานรองคือ Fixed Effect Model
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ผลการศึกษา
ผลการทดสอบแบบจาลองที่มีความเหมาะสมด้ ว ยวิ ธี Hausman Statistic Test พบว่า แบบจ าลอง
ยอมรับสมมุติฐานหลัก ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 ดังนันรู
้ ปแบบสมการในการประมาณค่าสัมประสิ ทธิ์
สมการความสามารถในการทากาไรด้ วยแบบจาลอง Random Effect Model ดัง (Table 1)
Table 2 Parameter estimate from random effect model and fixed effect model
ROA
Coef.

Fixed Effect
t

P> ItI

Random Effect
Coef.
t

GDPch

-2.99

-1.37

0.17

-2.74

-1.26

0.2

EXC

-0.05

-0.49

0.62

-0.05

-0.53

0.59

INT

-0.29

-1.69

0.09*

-0.23

-1.42

0.15

t

0.04

1.24

0.21

0.03

1.11

0.26

PLC

0.22

0.44

0.66

0.26

0.51

0.61

CESS

-2.48

-3.35

0.001*** -2.63

-3.6

0.000***

PS

0.48

1.87

0.06*

0.50

1.95

0.05

ACC

-0.05

-0.67

0.50

-0.02

-0.4

0.69

DEQ

-0.34

-1.19

0.23

0.64

-4.49

0.0000***

c
No.of obs

3.43

0.75
104

0.45

4.25

0.93
104

0.35

P> ItI

Prob>F
0.0028
0.0000
*,**,*** denote the 10%, 5%, and 1% significance level
1. รายได้ ประชาชาติประเทศจีน (GDPch) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ -2.74 และไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
เนื่องจากธุรกิจส่งออกยางพาราได้ วางแผนกลยุทธ์ การขายและการจัดจาหน่าย โดยการกระจายกลุ่มประเทศคูค่ ้ า
ในตลาดต่างๆ อาทิเช่น ไทย จีน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริ กา เวียดนาม พม่า เพื่ อเป็ นการบรรเทาความเสี่ ยงจาก
ผลกระทบทางด้ านข้ อกฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ นโยบายการค้ า และความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค่ ้ า อีกทังยั
้ งทาให้ ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้ าเพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแกร่งทางการตลาดให้ กบั
ธุ รกิ จในระยะยาว ด้ วยเหตุนี จ้ ึงทาให้ ก ารเปลี่ ยนแปลงของรายได้ ประชาติ ประเทศจีนไม่ส่งผลกระทบต่อผล
ประกอบการและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
2.อัตราแลกเปลี่ยน (EXC) มีคา่ สัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ -0.05 และไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากธุรกิจ
มีการใช้ กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้
อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยใช้ การซื ้อขายเงินตราล่วงหน้ าแบบ Forward เป็ นเครื่ องมือในการป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน เพื่อทาให้ ธุรกิจสามารถวางแผนทางการเงิ นให้ มีความสอดคล้ องกับ
รายได้ และต้ นทุนในการดาเนินธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ของธุรกิจ
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3.อัตราดอกเบี ้ยนโยบาย (INT) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ-0.23 และไม่มีนยั สาคัญทางสถิติเนื่องจากธุรกิจ
มีการวางแผนการลงทุนให้ มีความสอดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของทิศ ทางอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย ให้ อยู่ใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม อีกทังธุ
้ รกิจส่งออกยางพาราเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ทาให้ ยงั สามารถควบคุมต้ นทุนทางการเงิน
จากการรักษาระดับอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ให้ อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยนโยบาย
เพียงเล็ กน้ อยเท่านัน้ ด้ วยเหตุนี จ้ ึงทาให้ การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ นโยบายไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจ
4. ระยะเวลาการดาเนินธุรกิจ(t) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.03 และมีไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็น
ว่าความสามารถในการทากาไรไม่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
5 .นโยบายรัฐบาลจากัดปริ มาณการส่งออกยางพารา (PLC) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.5409 และไม่
พบนัยสาคัญทางสถิติ เนื่องจากนโยบายจากัดปริ มาณการส่งออกยางพาราเป็ นการกาหนดในช่วงระยะเวลาที่
ค่อนข้ างสัน้ จึงทาให้ นโยบายดังกล่าวไม่สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงกระทบของนโยบายและความสัมพันธ์ ตาม
สมมุติฐานการศึกษาที่ตงไว้
ั้
6.นโยบายปรับอัตราเรี ยกเก็ บค่าสงเคราะห์ส วนยาง (CESS) มี ค่าสัมประสิ ทธิ์ เ ท่า กับ -2.63 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 แสดงให้ เห็นว่าอัตราเรี ยกเก็บค่าสงเคราะห์สวนยางกับอัตรา
ผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกันกล่า วคือ เมื่ออัตราเก็บค่าสงเคราะห์สวนยาง
เพิ่มขึ ้น 1 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ จะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงร้ อยละ 2.63
เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราเรี ยกเก็บเงินค่าสงเคราะห์สวนยางจาก 1.4 บาท/กิโลกรัม เป็ น 5 บาทต่อกิโลกรัม ทา
ให้ ธุรกิจส่งออกยางพารามีต้นทุนจากการส่งออกยางพาราเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานะทางการเงิน ผลประกอบการ และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของ
ธุรกิจมีแนวโน้ มลดลง
7. ราคายางพาราแผ่นรมควันในตลาดซื ้อขายประเทศสิงคโปร์ (PS) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.50 และมี
นัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 แสดงให้ เห็นว่า ราคายางแผ่นรมควันในตลาดสิงคโปร์ กบั
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์มีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อราคายางแผ่นรมควันเพิ่มขึน้ 1
ดอลลาร์ สหรัฐต่อตัน ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ คงที่ จะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ น้ ร้ อยละ 0.5
เนื่อ งจากการปรั บตัวของราคายางแผ่นรมควันสามารถใช้ เ ป็ นราคาอ้ า งอิง ที่ส ะท้ อ นให้ ทราบถึงทิศทางของ
ปริ มาณความต้ องการบริ โภคยางพาราในตลาดโลกที่มีแนวโน้ มขยายตัวเพิ่มขึ ้น และผลจากการปรับตัวของราคา
ยางพาราดังกล่าว ทาให้ ธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่ายอดการจัดจาหน่ายยาพาราได้ สูงขึ ้น และส่งผลให้ ธุรกิจมีฐานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการและอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ ้น
8. อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ (ACC) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.0206 และไม่พบนัยสาคัญทางสถิติ
เนื่องจากธุรกิจมีการบริ หารจัดการความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อแก่ลูกหนี ้ โดยพิจารณาจากเงื่ อนไขประวัติการ
ชาระหนี ้และผลประกอบการของลูกหนี ้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี ้ธุ รกิจได้ มีการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยงโดยการกาหนดเงื่ อนไขการเปิ ดเล็ ตเตอร์ ออฟเครคิ ต ที่กาหนดให้ ลูกค้ าชาระเงิ นสดทันทีที่มีการส่งมอบ
เอกสารกรรมสิทธิ์ ทางการค้ า ทาให้ ธุรกิจสามารถบริ หารตัดการลูกหนี ้จากการขายเชื ้อให้ แปรสภาพเป็ นเงินสดได้
เร็ ว ประกอบกับลูกหนี ้ของกิจการมีความสามารถในการชาระหนี ้ได้ เป็ นอย่างดี จึงทาให้ อตั ราการหมุนเวียนของ
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ลูกหนี ้ค่อนข้ างมีเสถียรภาพ ไม่มีความผันผวนมากนัก ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ อตั ราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
9.อัตราส่วนหนี ้สิ นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEQ) มีคา่ สัมประสิทธิ์ เท่ากับ -0.644และมีนยั สาคัญทางสถิติ
ณ ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ99 แสดงให้ เห็นว่าอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการทา
กาไรของธุรกิจมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกัน กล่าวคือ เมื่ออัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นร้ อย
ละ 1 ในขณะที่ปัจจัยอื่นคงที่จะส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์ลดลงร้ อยละ 0.644 เนื่องจากอัตราส่วน
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็ นอัตราส่วนที่แสดงให้ เห็นถึงสัดส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนกิจการ ทีม่ าจากการก่อหนี ้
เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น หากอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีคา่ สูงขึ ้น แสดงให้ เห็นว่ากิจการมีการใช้ เงิ น
ลงทุนที่เกิดจากการก่อหนี ้ค่อนข้ างสูง ทาให้ ธุรกิจมีความเสี่ยงจากภาระต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ น้ และส่งผล
ให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจลดลง

สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่ส่ง ผลกระทบต่อ ความสามารถในการทากาไรของบริ ษัทส่งออก
ยางพาราได้ แ ก่ ราคายางพาราในตลาดสิ ง คโปร์ อัตราส่ ว นหนี ส้ ิ นต่อ ส่ว นของผู้ ถือ หุ้น และนโยบายเก็ บค่า
สงเคราะห์สวนยาง ซึง่ จากผลการศึกษาสะท้ อนให้ เห็นว่าธุรกิจส่งออกยางพาราควรให้ ความสาคัญกับการบริหาร
อัตราส่วนหนี ้สิ นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นปั จจัยทางการเงินสาคัญที่สะท้ อนถึงแนวโน้ มการก่อหนี ้ของกิจการ
ส่งผลให้ ธุรกิจมีภาระต้ นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึน้ ดังนันธุ
้ รกิจควรมีความระมัดระวังการก่อหนี ้ของกิจการให้ อยู่
ในระดับที่เ หมาะสม นอกจากนี ธ้ ุ ร กิ จควรให้ ความส าคัญกับการพยากรณ์ แ นวโน้ มราคายางพาราในตลาด
ล่วงหน้ า เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวางการดาเนินงานให้ มีความสอดคล้ องกับรายได้ และต้ นทุนของธุรกิจได้ อย่าง
เหมาะสม
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อการตัดสินใจซือ้ สินค้าร้ านค้ าออนไลน์
ของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร
Factors Positively Affecting Decision to Purchase Online Products
of Consumers in Bangkok
อุมาพร บุญชัย1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์
Aumapon Bunchai1 and Penjira Kanthawongs

บทคัดย่ อ
งานวิจยั จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของปั จจัยด้ านการรับรู้ชื่อเสียงของร้ านค้ า
ออนไลน์ ปั จจัยด้ านความได้ เปรี ยบ ปั จจัยด้ านการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าออนไลน์ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการ
ซื ้อสิ นค้ าแบบผจญภัย ปั จจัยด้ านความคุ้มค่ าในการซื ้อสิ นค้ าออนไลน์ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อสิ น ค้ า ที่
ทันสมัย ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อสิ นค้ าแบบผ่อนคลาย และปั จจัยด้ านความไว้ วางใจในการใช้ บริ การร้ านค้ า
ออนไลน์ ที่มีผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค ด้ วยแบบสอบถาม จานวน 242 ชุด
จากผู้บริ โภคในห้ างสรรพสิ นค้ าเซ็นทรัลลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือนกันยายน 2560 และวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ ความถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีเพียงปั จจัยด้ านความไว้ วางใจในการใช้ บริ การร้ านค้ าออนไลน์ (β
= 0.657) และปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบผ่อนคลาย (β = 0.197) ซึ่งสามารถอธิ บายอิทธิ พลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ร้ านค้ าออนไลน์ ได้ ร้อยละ 62 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The researchers attempted to study the positive influence of factors affecting decision to
purchase online products of consumers in Bangkok. The independent factors were perceived
website reputation of online stores, relative advantage, perceived website image, adventure
shopping, value shopping, trendy idea shopping, relaxation shopping, and trusting beliefs in
shopping service. A sample size of 242 questionnaire respondents from people in Central Plaza
Ladprao in Bangkok during September 2017. The data was analyzed using Multiple Regression
Analysis. The finding were revealed that only trusting beliefs in shopping service online (β = 0.657)
and relaxation shopping (β = 0.197) explained 62% of the positive influence towards decision to
purchase online products at the significant level of .01.

Key Words: trusting beliefs in shopping, relaxation shopping, decision to purchase
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บทนา
การทาธุ รกิจค้ าขายออนไลน์ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็ นการดาเนินทางการตลาดที่เรี ยกว่า
พาณิ ชย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ หรื อ อี คอมเมิ ร์ซ (E-commerce) ที่กาลัง แพร่ หลายในปั จจุบัน จากผลส ารวจมูล ค่า
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ห รื อ อี ค อมเมิ ร์ ซ ในประเทศไทยประจาปี 2559 โดยส านักงานพัฒ นาธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้ า) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ใน
ปี 2558 ประเทศไทยมี มูล ค่า อีคอมเมิ ร์ซรวมกว่า 2.24 ล้ านล้ า นบาท พร้ อมทัง้ ยังคาดการณ์ แ นวโน้ มมูล ค่า อี
คอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2559 พบว่า มีอตั ราการเติบโตที่รวดเร็ วและต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์วา่ จะมูลค่า
รวมสูงถึง 2.56 ล้ านล้ านบาท ซึง่ มีอตั ราการเติบโต 14.03% นอกจากนัน้ ETDA ยังมีการคาดการณ์ อตั ราการ
เติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่า มูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทยมีแนวโน้ มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยมีมูลค่ารวมทังสิ
้ น้ 2.56 ล้ านล้ านบาท โดยคาดการณ์ ว่าในปี
2560 จะมีมูลค่าอี คอมเมิ ร์ซรวมประมาณ 2.81 ล้ านล้ านบาท โดยจะเติ บโตเพิ่มขึน้ 9.86% (ETDA, 2017) ซึ่ง
แนวโน้ มการเติบโตขึ ้นแบบก้ าวกระโดดของมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนัน้ มีผลมาจาก 3 ปั จจัยหลัก ได้ แก่
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีที่มีการพัฒ นาไปมาก โดยมีรูปแบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึน้ ไม่ขาด ปั จจัย
ด้ า นนโยบายของภาครั ฐ ที่ พ ยายามขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทัล โดยมุ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น
ผู้ประกอบการให้ ข ยายตลาดอี คอมเมิร์ซไปสู่อาเซียนและตลาดโลก รวมถึงปั จจัยด้ านรู ปแบบการทาธุ รกรรม
ทางการเงินที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ ให้ มีความก้ าวหน้ าและเป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล สิ่งเหล่านี ้ทาให้ ตลาดอีคอมเมิร์ซเป็ นธุรกิจที่นา่ จับตามองจากผู้ประกอบการทังรายเล็
้
กรายใหญ่
และนักลงทุนต่างชาติ เป็ นผลให้ ในปั จจุบนั มีผ้ สู นใจลงทุนทาการค้ ารวมถึงใช้ บริ การตลาดอีคอมเมิร์ซในจานวนที่
เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
จากผลสารวจพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของผู้บริ โภคในประเทศไทยปี 2560 พบว่า กิจกรรมที่นิยม
ทาเมื่อใช้ งานอินเทอร์ เน็ตมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้ แก่ การใช้ โซเชียลมีเดีย (86.9%) การค้ นหาข้ อมูล (86.5%)
การรับส่งอีเมลล์ (70.5%) การดูทีวีและฟั งเพลงออนไลน์ (60.7%) และการซื ้อสินค้ าออนไลน์ (50.8%) ในส่วน
ของการใช้ บริ การและซื ้อสินค้ าออนไลน์ในประเทศไทยปี 2559 ที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 2.56 ล้ านล้ านบาท พบว่า มี
การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ ถงึ ร้ อยละ 44 ค้ นหาสินค้ าหรื อบริ การผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 48
เข้ าชมเว็บไซต์ของร้ านค้ าออนไลน์ ร้อยละ 40 และสั่งซื ้อสิ นค้ าออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 39 และผ่าน
สมาร์ ทโฟนร้ อยละ 31 (ETDA, 2017)
เนื่อ งจากการเติ บโตของมู ล ค่า อี คอมเมิ ร์ ซของไทยที่ มี การเติ บ โตเพิ่ม ขึ น้ อย่า งต่ อ เนื่อ งทุกปี อี กทัง้
พฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีการใช้ งานเพื่อกิจกรรมการซื ้อสินค้ าและบริ การ
ผ่านอีคอมเมิร์ซเพิ่มมากขึน้ นัน้ ทาให้ ผ้ ูประกอบการทังรายเล็
้
กรายใหญ่ และนักลงทุนต่างชาติหนั มาเพิ่มช่อง
ทางการขายสิ นค้ าและบริ การผ่านช่องทางนี ้เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นที่มาของการศึกษาของงานวิจยั นี ้
เพื่ อ ค้ นหาว่ า ปั จจั ย ใดที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าร้ านค้ าออนไลน์ ของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร ตลอดจนสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแผนการตลาดหรื อกลยุทธ์ ทางการตลาด
เพื่อพัฒ นาช่องทางการจัดจาหน่า ยสิ นค้ า หรื อบริ การต่างๆผ่า นระบบออนไลน์ ให้ ตรงตามความต้ องการของ
ผู้บริ โภคและสร้ างยอดขายที่เพิ่มมากขึ ้นให้ กบั ธุรกิจ
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วัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลเชิ ง บวกต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ าร้ านค้ า ออนไลน์ ข องผู้ บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร

วิธีการวิจยั / ระเบียบวิธีวจิ ยั
3.1 ขอบเขตการวิจยั
ในส่วนวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ Hsiao (2010) และ Akroush & Ai-bei (2015) ได้ นาเสนอทฤษฎี เกี ่ยวกับ
การรับรู้ ชื่อเสี ยงของร้ านค้าออนไลน์ (perceived website reputation) หมายถึง ระดับความนิยม ชื่อเสียง และ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถรับรู้ได้ จากการได้ ยิน ได้ เห็น หรื อรู้สึก นอกจากนันทฤษฎี
้
เกี ่ยวกับ
ความได้เปรี ยบ (relative advantage) หมายถึง ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับแทนที่ประโยชน์แบบเดิม
ซึ่งในที่นี ห้ มายถึง ผู้ บริ โภคได้ เปรี ยบจากการซื ้อสิ นค้ าออนไลน์มากกว่า การซือ้ สิ นค้ าแบบดังเดิ
้ ม เช่น ความ
ได้ เปรี ยบด้ า นการลดต้ นทุน ความได้ เปรี ยบด้ านการประหยัดเวลา และความได้ เปรี ยบด้ านความสะดวก
(Choudhury & Karahanna, 2008) นอกจากนี ้นักวิจยั ในจอร์ แดน ยังกล่าวถึงทฤษฎี เกี ่ยวกับการรับรู้ ภาพลักษณ์
ของร้ านค้าออนไลน์ (perceived website image) คือการที่ผ้ บู ริ โภครับรู้หรื อจดจาเกี่ยวกับภาพการดาเนินงาน
ของเว็บไซต์ ซึง่ การรับรู้นี ้จะเป็ นตัวกรองที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจดาเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้บริโภค (Akroush
& Ai-bei, 2015) ในส่วนของทฤษฎี เกี ่ยวกับพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้าแบบผจญภัย (adventure shopping) เป็ นมิติ
ที่ผ้ บู ริ โภคเจอสิ่ งใหม่ๆ และน่าสนใจ ซึ่งผู้บริ โภคจะรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิ นในการค้ นหาสิ นค้ าหรื อบริ การบน
ร้ านค้ าออนไลน์ (Westbrook & Black, 1985; Ozen & Engizek, 2014) ในส่วนของทฤษฎี เกี ่ยวกับความคุม้ ค่า
ในการซื ้ อ สิ นค้าออนไลน์ (value shopping) หมายถึง ความรู้ สึกของผู้บริ โภคที่ร้ ู สึกสนุกในการมองหาสิ นค้ า
ราคาถูก สินค้ าลดราคา และรู้สึกถึงความคุ้มค่าของเงินที่เสียไปในการซื ้อสินค้ า (Westbrook & Black, 1985) ใน
ส่วนของทฤษฎี เกี ่ยวกับพฤติ กรรมการซื ้ อสิ นค้าที ่ทนั สมัย (trendy idea shopping) คือการที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อสิ นค้ า
เพื่อก้ าวทันยุคและติดตามแนวโน้ มของสินค้ ารวมถึงแฟชัน่ ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ (Arnold & Reynolds, 2003) ในส่วน
ของทฤษฎี เกี ่ยวกับพฤติ กรรมการซื ้ อสิ นค้าแบบผ่ อนคลาย (relaxation shopping) คือการที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อสิ นค้ า
เพื่อ บรรเทา บาบัด หรื อ ผ่ อ นคลายความเครี ยด เพื่อ ให้ ร้ ู สึ กดี ขึ น้ (Arnold & Reynolds, 2003; Buildablock,
2013; Ozen & Engizek, 2014) และในส่วนของทฤษฎี เกี ่ยวกับความไว้วางใจในการใช้บริ การร้ านค้าออนไลน์
(trusting beliefs in shopping service) หมายถึง ผู้ ซือ้ ตัดสิ นใจซือ้ สิ นค้ าออนไลน์เพราะมี ความเต็ มใจและ
วางใจในการใช้ บริ การซื ้อสินค้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์ (Lin, 2011; Chakraborty, Lee, Bagchi-Sen, Upadhyaya,
& Raghav Rao, 2016; จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2556) ส่วนปั จจัยด้านการตัดสิ นใจซื ้ อ (purchase decision) ฉัต
ราพร เสมอใจ กล่าวถึงการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคไว้ วา่ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทาสิ่งใดสิ่ ง
หนึ่งจากทางเลื อกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริ โภคนันมั
้ กจะต้ องตัดสิ นใจในทางเลื อกต่างๆ ของสิ นค้ าและบริ การอยู่
เสมอๆ โดยจะเลื อ กสิ นค้ า หรื อ บริ การตามข้ อ มูล และข้ อ จากัดของสถาณการณ์ ดัง นัน้ การตัดสิ นใจจึงเป็ น
กระบวนการสาคัญที่อยูภ่ ายในจิตใจของผู้บริ โภค (ฉัตราพร เสมอใจ, 2550)
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่า งๆ ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ การตัดสิ นใจซือ้ สิ น ค้ า
ร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยมีสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยด้ านการรับรู้ ชื่อเสี ยงของ
ร้ านค้ าออนไลน์ (perceived website reputation) ปั จจัยด้ านความได้ เปรี ยบ (relative advantage) ปั จจัยด้ าน
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การรับรู้ภาพลักษณ์ ของร้ านค้ าออนไลน์ (perceived website image) ปั จจัยด้ านพฤติกรรมการซื ้อสิ นค้ าแบบ
ผจญภัย (adventure shopping) ปั จจัยด้ านความคุ้มค่าในการซื ้อสินค้ าออนไลน์ (value shopping) ปั จจัยด้ าน
พฤติกรรมการซื ้อสิ นค้ าที่ทนั สมัย (trendy idea shopping) ปั จจัยด้ านพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้ าแบบผ่อนคลาย
(relaxation shopping) และปั จจัยด้ า นความไว้ ว างใจในการใช้ บ ริ การร้ านค้ าออนไลน์ (trusting beliefs in
shopping service) มี ผ ลเชิง บวกต่อ ปั จจัย การตัดสิ น ใจซือ้ ของผู้ บริ โภคที่มีต่ อ ร้ านค้ า ออนไลน์ (purchase
decision) โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

การรับรู้ชื่อเสียงของร้ านค้ าออนไลน์
(Perceived Website Reputation)
ความได้ เปรียบ
(Relative Advantage)
การรับรู้ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าออนไลน์
(Perceived Website Image)
)
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบผจญภัย
(Adventure Shopping)

การตัดสินใจซื ้อ
(Purchase Decision)

ความคุ้มค่าในการซื ้อสินค้ าออนไลน์
(Value Shopping)
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าที่ทนั สมัย
(Trendy Idea Shopping)
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบผ่อนคลาย
(Relaxation Shopping)
ความไว้ วางใจในการใช้ บริการร้ านค้ าออนไลน์
(Trusting Beliefs in Shopping Service)

Figure 1 Conceptual Framework
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3.2 วิธีดาเนินการวิจยั
ในการศึกษาวิ จัยครัง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Approach) โดยการวิ จัยเชิ งส ารวจ
(Survey Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประชากร คือ
ผู้บริ โภคในห้ างสรรพสิ นค้ าเซ็นทรัลลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร โดยเป็ นผู้ที่เคยซื ้อสิ นค้ าผ่านร้ านค้ าออนไลน์
เท่านัน้ สาเหตุที่เลื อ กเก็ บข้ อ มูล กับ ผู้ บริ โ ภคในห้ างสรรพสิ นค้ า เซ็นทรัล เนื่อ งจากห้ า งสรรพสิ นค้ า เซ็ น ทรั ล
ลาดพร้ าวถือเป็ นศูนย์การค้ าครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบด้ วยร้ านค้ าปลีกที่มีชื่อเสียงทังในและ
้
ต่ า งป ระ เท ศ แล ะ เป็ น ศู น ย์ ก ารค้ าที่ ไ ด้ รั บ ค วาม นิ ย ม ม าก ที่ สุ ด แห่ ง ห นึ่ ง ข องก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร
(ThaiMallDirectory.com, 2017) มีการคาดว่าหลังเปิ ดโฉมใหม่หลังวันที่ 28 สิ งหาคม 2554 ที่ผ่านมาน่าจะมี
ลูกค้ าใช้ บริ การประมาณ 180,000 คนต่อวัน (MGR Online, 2554) ทังนี
้ ้ ห้ างสรรพสิ นค้ าเซ็นทรัล เป็ นห้ างที่ใช้
กลยุทธ์ ทงการขายแบบออฟไลน์
ั้
และออนไลน์ (ThaiPublica, 2017) โดยการขายแบบออนไลน์นนั ้ เว็บไซต์ของ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลเคยได้ รับรางวัลอันดับหนึง่ จากการประกวด “สุดยอดเว็บไซต์ร้านค้ าออนไลน์” ซึง่ จัดโดย
กรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า มาแล้ วในอดี ต (Thai e-commerce association, 2015) ส าหรับการขายสิ นค้ า ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์นนั ้ ทางเซ็นทรัลตังเป
้ ้ ายอดขายไว้ ที่ 15% ของยอดขายรวมในห้ างปกติ ภายในระยะเวลา 5 ปี
ตังเป
้ ้ าไว้ ที่ 3 ล้ านรายการ (Transactions) และมีสินค้ าเข้ ามาขายในระบบออนไลน์กว่า 5 แสน Stock Keeping
Unit (SKU) โดยเซ็นทรัลจะยังคงธุ รกิจในรู ปแบบห้ างสรรพสิ นค้ าแบบ Offline ไว้ ขณะที่ก็พร้ อมลงทุนในระบบ
Online เพื่อให้ เกิดเป็ นห้ างเซ็นทรัลอีกหนึง่ สาขาในระบบอินเทอร์ เน็ต ซึง่ จะเชื่อมโยงการซื ้อสินค้ าทัง้ 2 ระบบเข้ า
ไว้ ด้วยกัน อาทิเช่น ห้ างสามารถซื ้อสิ นค้ าได้ ตงแต่
ั ้ 10 โมงเช้ าถึง 4 ทุม่ ในระบบออนไลน์สามารถซื ้อสินค้ าอย่าง
ต่อเนื่องได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง หรื อการจัดการส่งเสริ มการขายคือ Midnight Sale โดยภายในห้ างฯ จะจัดโปรแกรม
ดังกล่าวถึงเที่ยงคืน แต่สามารถจัดโปรแกรมนี ้ในระบบออนไลน์ตอ่ เนื่องได้ ยาวถึง 6 โมงเช้ า เป็ นต้ น (Marketing
Oops!, 2017) ดังนัน้ คณะผู้วิจยั จึงคาดการณ์วา่ กลุ่มประชากรคือ ผู้บริ โภคในห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลลาดพร้ าว
กรุ ง เทพมหานคร ที่มีป ระมาณ 180,000 คน โดยเป็ นผู้ ที่ เคยซือ้ สิ นค้ าผ่ า นร้ า นค้ า ออนไลน์เท่า นัน้ น่า จะมี
ประมาณ 15% ของ 180,000 คน น่าจะมีประมาณ 27,000 คน
นักวิจยั มีการเลื อกสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling) ด้ วยการ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ โดยใช้ หลักการคานวณการใช้ แบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power
เวอร์ ชนั่ 3.1.7 (Cohen, 1977) เพราะเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen ซึง่ ผ่านการรับรองและตรวจสอบ
จากนักวิ จัยหลายท่ า น (นงลั กษณ์ วิ รั ชชัย , 2555) ในการคานวณกาหนดค่ า เพาเวอร์ (1- β) เท่า กับ 0.99
ค่ า อัล ฟา (α) เท่ า กับ 0.01 จ านวนตัว แปรท านายเท่ า กั บ 8 ค่ า ขนาดของอิ ท ธิ พ ล (effect size) เท่ า กั บ
0.1626231 (ซึ่งคานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ 0.139876) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 242
(Cohen, 1977) ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันใน
แต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบัคได้ คา่ อยู่ระหว่าง 0.650 – 0.871 ซึง่ ถือว่ามีความ
เชื่ อ มัน่ ผ่ านเกณฑ์ คื อ เนื่อ งจากมี ค่า ใกล้ เคี ยง 1 และไม่ต่ า กว่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนัน้ นาข้ อ มูล มา
วิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคณ
ู
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ผลการวิจยั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
รายได้ ต่อเดือนต่ ากว่าหรื อเทียบเท่า 20,000 บาท อาชีพ พนักงานบริ ษั ทเอกชนหรื อรับจ้ าง ส่วนใหญ่ซื ้อสิ นค้ า
ร้ านค้ า ออนไลน์ผ่ า นช่อ งทางสื่ อ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Line มากที่สุ ด สิ นค้ า ที่ซื ้อผ่ า น
ร้ านค้ าออนไลน์มากที่สุด คือ สิ นค้ าประเภทเครื่ องประดับ เช่น สร้ อย แหวน นาฬิกา โดยมีค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
สินค้ าออนไลน์แต่ละครังอยู
้ ท่ ี่ 501 – 1,000 บาท และความถี่ในการซื ้อสินค้ าร้ านค้ าออนไลน์เฉลี่ยอยูท่ ี่ 3 – 5 ครัง้
ต่อเดือน ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐาน เพียงปั จจัยความไว้วางใจในการใช้
บริ การร้ านค้ า ออนไลน์ (trusting beliefs in shopping service) (β = 0.657) (Sig.=0.000) แล ะปั จจั ย
พฤติ กรรมการซื ้ อสิ นค้าแบบผ่ อนคลาย (relaxation shopping) (β = 0.197) (Sig.= 0.002) ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสิ นค้ าร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ สามารถอธิ บายอิทธิ พล
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคได้ ร้อยละ 62 และอีกร้ อยละ 38 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอืน่ ๆ
ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมีคา่ ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ที่ ± 0.362
อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ว่ า ผลลั พ ธ์ ท างสถิ ติ แ สดงว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ ชื่ อ เสี ย งของร้ า นค้ า ออนไลน์
(perceived website reputation) (Sig.= 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 แต่ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของ
การพยากรณ์ เท่ากับ -0.306 ซึ่งถือว่าเกิดตัวแปรกด (suppressor variables) หมายถึง ตัวแปรทดสอบที่เข้ ามา
ลดหรื อระงับความสัมพันธ์ ที่มีอยูเ่ ดิมระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามให้ น้อยลงหรื อหมดลงไป ดังนัน้ ตัวแปร
อิสระ คือ ปั จจัยการรับรู้ชื่อเสียงของร้ านค้ าออนไลน์ และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื ้อ ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อ
กัน (เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์, 2553)
ส่ ว นปั จ จั ย ความได้ เ ปรี ย บ (relative shopping) ปั จ จั ย การรั บ รู้ ภ าพลัก ษณ์ ข องร้ า นค้ า ออนไลน์
(perceived website image) ปั จจัยพฤติ กรรมการซื ้อสิ นค้าแบบผจญภัย (adventure shopping) ปั จจัยความ
คุ้ม ค่ า ในการซื ้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ (value shopping) ปั จ จั ย พฤติ ก รรมการซื ้ อ สิ น ค้ า ที ่ ทัน สมัย (trendy idea
shopping) ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื ้อสินค้ าร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ดังตารางที่ 1และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่เกิน 10 หากแสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์
กันเอง หรื อไม่เกิด Multicollinearity (O’Brien, 2007) ซึ่งผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้ Y (การ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าร้ านออนไลน์ของผู้บริ โภค) = 2.169 + 0.657 (ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การร้ านค้ าออนไลน์ )
+ 0.197 (พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบผ่อนคลาย)
Table 1 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple regression analysis) ของปั จจัยต่างๆทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อ
Dependent Variable: Purchase Decision, r = 0.787, R2 = 0.620, Constant = 2.169
Independent Variables

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

Perceived website reputation

0.065

-0.306**

0.000

2.382

Relative advantage

0.052

0.106

0.053

1.801
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Dependent Variable: Purchase Decision, r = 0.787, R2 = 0.620, Constant = 2.169
Independent Variables

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

Perceived website image

0.066

-0.072

0.121

1.295

Adventure shopping

0.058

0.050

0.349

1.763

Value shopping

0.028

0.074

0.086

1.140

Trendy idea shopping

0.046

-0.109

0.083

2.416

Relaxation shopping

0.052

0.197**

0.002

2.506

Trusting beliefs in shopping service

0.047

0.657**

0.000

1.458

** Significant level is .01

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากวัตถุประสงค์ ข องงานวิ จัยคื อเพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลเชิงบวกของปั จจัยการรั บรู้ ชื่อ เสี ยงของร้ านค้ า
ออนไลน์ ปั จจัยความได้ เปรี ยบ ปั จจัยการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้ านค้ าออนไลน์ ปั จจัยพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบ
ผจญภัย ปั จจัยความคุ้มค่าในการซื ้อสิ นค้ าออนไลน์ ปั จจัยพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าที่ทนั สมัย ปั จจัยพฤติกรรมการ
ซื ้อสิ นค้ าแบบผ่อนคลาย และปั จจัยความไว้ วางใจในการใช้ บริ การร้ านค้ าออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซือ้
สิ นค้ าร้ านค้ าออนไลน์ ข องผู้ บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร มี เพียงปั จจัย ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การร้ า นค้ า
ออนไลน์ (β = 0.657) และปั จจัยพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าแบบผ่อนคลาย (β = 0.197) ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตในแง่ที่วา่
ถ้ าผู้บริ โภคเชื่อว่า ร้ านค้ าออนไลน์ให้ บริ การตรงตามที่คาดหวังไว้ มีความคิดเชิงบวกต่อการให้ บริ การของร้ านค้ า
ออนไลน์ สามารถใช้ บริ การร้ านค้ าออนไลน์ได้ อย่างมัน่ ใจ ตลอดจนผู้บริ โภคควรมีความมัน่ ใจข้ อมูลต่างๆ ที่ได้
แสดงไว้ ในร้ านค้ าออนไลน์แล้ วผู้บริ โภคจะตัดสิ นใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ (Lin, 2011; Chakraborty, Lee, BagchiSen, Upadhyaya, & Raghav Rao, 2016; จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2556) รวมทังผลลั
้ พธ์ ในแง่ของพฤติกรรมการ
ซื ้อสินค้ าแบบผ่อนคลาย ยังตรงกับผลสารวจของ Buildablock (2013) ได้ กล่าวว่า ผู้บริ โภคทังเพศหญิ
้
งและชาย
มีพฤติ กรรมในการซือ้ สิ นค้ าเพื่อ บาบัดความเครี ยดหรื อ ผ่ อ นคลายเพิ่ มมากขึน้ (Arnold & Reynolds, 2003;
Buildablock, 2013; Ozen & Engizek, 2014) ดัง นัน้ ผู้ ประกอบการหรื อ ผู้ จัด การทางการตลาดของร้ านค้ า
ออนไลน์ควรนาผลการวิจยั นี ้ไปวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดที่ เกี่ยวข้ อง โดยมุ่งเน้ นความน่าเชื่อถือ
ของร้ านค้ าออนไลน์เพื่อนาไปสู่ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การของผู้บริ โภคเป็ นลาดับแรก เนื่องจากผู้บริ โภคใน
ปั จจุบนั มีความกังวลใจเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลส่วนตัว หรื อการทาธุรกรรมทางการเงิ นบนระบบออนไลน์เป็ นอย่าง
มาก รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดบนร้ านค้ าออนไลน์ ให้ กิจกรรมการซื ้อสิ นค้ าออนไลน์เป็ นกิจกรรมที่ทา
เพื่อพักผ่อนและผ่อนคลายความเครี ยดจากการทางานประจาวันมากขึ ้น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์เพื่อการขาย
เพียงอย่างเดียว งานวิจยั ในอนาคตนักวิจยั สามารถเก็บข้ อมูลกับผู้บริ โภคในจังหวัดอื่นๆ ตลอดจนศึกษาปั จจัย
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ด้ านสังคมของแต่ละท้ องถิ่ นหรื อจังหวัดต่างๆ เพิ่มเติม ว่ามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ าร้ านค้ าออนไลน์
เหมือนกันหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลเชิงบวกต่ อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ “ดอยคา”
ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร
Factors Positively Influencing Intention to Purchase doi kham products
of Consumers in Bangkok
กัลยา เมืองตะ1* และ เพ็ญจิรา คันธวงศ์
Kallaya mueangta1 and Penjira Kanthawongs

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์
“ดอยคา” ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ได้ แก่ ปั จจัยการประเมินตราสินค้ า ปั จจัยการรับรู้ด้านราคา ปั จจัย
จิตสานึกด้ านสุขภาพ ปั จจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยความมีอยู่ของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านความปลอดภัย และปั จจัยทัศนคติที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ ด้ วยแบบสอบถาม จานวน 240 ชุด จากกลุ่ ม
ประชากร ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่เคยซื ้อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือน
ตุล าคม 2560 และวิ เ คราะห์ข้ อ มูล โดยใช้ ความถดถอยเชิง พหุคูณ พบว่า มี เ พียงปั จจัยด้ า นทัศนคติ ที่ มีต่ อ
ผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ( = 0.255) และ การประเมินตราสินค้ า ( = 0.244) ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
This research was aimed to study factors positively influencing customers’ purchasing decision
of the doi kham products in Bangkok, which were brand label ratings, perceived price, health
consciousness, knowledge of the products, economical aspect, availability, safety aspect, and attitude
toward product with 240 survey questionnaire from population of the respondents in Bangkok during
August in 2017. The data were analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers found
that attitude of product (β =0.255) and brand label ratings (β =0.244), explaining 50% of the positive
influence on customers’ purchasing decision of the “A” products in Bangkok at .01 level of significance.

Key Words: attitude, brand label ratings, purchase decision
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คานา
ด้ วยพระราชวิสยั ทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่กว้ างไกลและลึกซึ ้งในการ
แก้ ไขปั ญหาความเดือดร้ อนและทุกข์ ยากของราษฎร เมื่อปี พุทธศักราช 2512 พระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์
ยากลาบากของราษฎร และปั ญหาการปลูกฝิ่ น อันเป็ นภัยต่อความมัน่ คงของชาติ และเป็ นการทาลายทรัพยากร
ธรรมชาติ จึงพระราชทานแนวพระราชดาริ ให้ จดั ตัง้ “โครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” ขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหา
การปลูกฝิ่ น และการทาไร่เลื่อนลอย โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ ส่งเสริ มการปลูกพืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิดทดแทน
และได้ ทรงมีพระราชดาริ ให้ จดั ตัง้ “สหกรณ์ ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารส าเร็ จรู ป ” แห่งแรกขึน้ เพื่อ
ช่ว ยเหลื อ ด้ า นการรั บ ซือ้ ผลผลิ ต จากพืช ที่ส่ ง เสริ ม ในราคาเป็ นธรรม โดยน ามาแปรรู ป เป็ นผลิ ตภั ณฑ์ ใ น
เครื่ องหมายการค้ า “ดอยคา” เป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการจัดหาช่องทางกระจาย
สินค้ าสู่ตลาด รวมถึงจัดให้ มีการค้ นคว้ า วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อมาในปี พุทธศักราช 2537 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชกระแสต่อมูลนิธิโครงการหลวง ให้ จดั ตังเป็
้ นนิติบุคคลภายใต้ ชื่อ
“บริ ษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด” เพื่อดาเนินกิจการในรู ปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Business) บริ ษัท
จึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการขับเคลื่อนการสร้ างสุขให้ สงั คมด้ วยการพัฒนาอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ปั จจุบนั บริ ษัทดอย
คา ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากัด มีการดาเนินงานส่งเสริ ม รับซื ้อ พัฒนา และแปรรู ปผลผลิตให้ เป็ นผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพ
ระดับพรี เมียมในราคาที่จบั ต้ องได้ ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ดอยคา” ผู้นาธุรกิจอุตสาหกรรมน ้าผลไม้ และอาหาร
แปรรู ปเพื่อสังคม
ซึง่ ในปั จจุบนั กระแสรักสุขภาพของคนรุ่นใหม่นบั เป็ นโอกาสในการขยายตลาดของแบรนด์คคู่ นไทยอย่าง
“ดอยคา” หลังปรับเปลี่ ยนตราสัญลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ ภาพลักษณ์สินค้ ามีความทันสมัย และพรี
เมี ยมมากขึ น้ รวมไปถึง การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ เ พื่อ ให้ สอดคล้ อ งกับเทรนด์รั กสุข ภาพของผู้บริ โภคในปั จจุบัน
(“doi kham”.co.th, 2016) สรภัส สุตเธี ยรกุล (2559) กล่าวว่า “ดอยคา” มีการปรับกลยุทธ์ สร้ างการรับรู้ กบั
ผู้บริ โภคโดยเน้ นการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เป็ นหลัก นับว่าประสบผลสาเร็ จ เป็ นอย่างมาก ทาให้ แบรนด์เป็ นที่
พูดถึงเกิดเป็ นกระแสความนิยมในผลิตภัณฑ์ ของทุกกลุ่มเป้าหมายส่งผลให้ “ดอยคา” ขึ ้นเป็ นแบรนด์ชนน
ั ้ าของ
ธุรกิจน ้าผลไม้ ประเภท พรี เมียมและมีเดียม โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดร้ อยละ 26 ก้ าวขึ ้นสู่อนั ดับ 2 ในธุรกิจน ้า
ผลไม้ พร้ อมดื่มของไทย รวมถึงการมุง่ เน้ นการตลาดแบบสร้ างสรรค์ที่ควบคูไ่ ปกับกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างความใกล้ ชิดระหว่างแบรนด์กบั ผู้บริ โภค
ในส่ว นวรรณกรรมปริ ทศั น์นนั ้ Davis and Hodges (2012) ได้ นาเสนอทฤษฏี การประเมิ นตราสิ น ค้ า
(Brand Label Ratings) หมายถึง การให้ ความส าคัญต่อ สิ นค้ าราคาระดับบนสาหรั บตราสิ นค้ าต่า งๆ ซึ่ง จะ
เกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ ของลูกค้ าในช่วงขันตอนก่
้
อนการซื ้อ แหล่งข้ อมูลและตัวสิ นค้ า จะต้ องตรงกับความ
คาดหวังของผู้บริ โภค ซึง่ จะเชื่อมโยงกับความพอใจของผู้บริ โภค ดังนันในที
้ ่นี ้ หมายถึง ผู้ซื ้อรู้จกั สินค้ า “ดอยคา”
ดี มี ความไว้ ว างใจ เชื่อ ถือ ในการยื นยันว่า เป็ นสิ นค้ า ที่ดี มี ความเข้ มงวดในระบบควบคุมคุณภาพ เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ Singh and Verma (2017) ยังกล่าวว่า ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ด้านราคา (Perceived Price)
หมายถึง ความคุ้มค่าต่อราคาที่ได้ รับจะถูกกาหนดให้ เป็ นสิ่งที่ถกู รับรู้โดยผู้บริ โภคซึ่งเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ า
และการบริ การเมื่อระดับราคาสิ นค้ าหนึง่ ถูกเปรี ยบเทียบกับอีกราคาหนึง่ หรื อหลายราคา ในที่นี ้ คือ ผู้ซื ้อรับรู้ว่า
สินค้ า “ดอยคา” มีราคาแพง แต่มีความคุ้มค่ากับประโยชน์ และคุณภาพที่ได้ รับ ราคาสามารถตรวจสอบได้
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นอกจากนัน้ ทฤษฏี แ นวคิ ด เกี่ ยวกับ จิ ตส านึ ก ด้ า นสุ ข ภาพ (Health Consciousness) Singh and
Verma (2017) ได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับค่านิยมทางสุขภาพไว้ วา่ เป็ นระดับที่ประชาชนเห็นคุณค่าของสุขภาพ
ของตนเองและเป็ นสิ่งที่บคุ คลจะตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล ในที่นี ้หมายถึง ผู้ซื ้อ
คานึงถึงปริ มาณสารอาหารในสินค้ า “ดอยคา” ที่รับประทานทุกวัน และคาดหวังสุขภาพที่ดีจากการบริ โภคสินค้ า
“ดอยคา” เป็ นต้ น ส่วนแง่ทฤษฏี แนวคิดเกี่ยวกับ องค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ (Knowledge of the Product)
Singh and Verma (2017) พบว่าการตระหนักรู้ด้านคุณภาพ เกิดจากการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการ
รับรู้ ที่ได้ มาจากประสบการณ์ จริ งกับความคาดหวังที่คาดว่าจะได้ รับจากสินค้ าหรื อบริ การนัน้ หากการรับรู้จาก
ประสบการณ์จริ ง จากการได้ รับบริ การมีน้อยกว่าความคาดหวังไว้ จะทาให้ ผ้ ูใช้ บริ ก ารเกิดความรู้สึกด้ านลบต่อ
สินค้ าหรื อบริ การนัน้ เป็ นต้ น ส่วนแง่ทฤษฏีแนวคิดเกี่ยวกับด้ านเศรษฐกิจ (Economical Aspect) มีกลุ่มนักวิจยั
พบว่า แต่ละองค์กรจะนาเสนอให้ ผ้ บู ริ โภคทราบถึงตราสินค้ าอาหารที่มีความห่วงใยต่อสังคม ทังสภาพแวดล้
้
อม
รวมถึง พนักงานของบริ ษั ทซึ่ง ผู้ บริ โภคมี ความเต็ มใจที่จะจ่ า ยสิ นค้ า ราคาระดับบน และ Corporate Social
Responsibility ยังเป็ นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิ พลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของลูกค้ าเช่นเดียวกัน ใน
ที่นี ้ หมายถึง ผู้ซื ้อสามารถซื ้อสิ นค้ า “ดอยคา” ในร้ านค้ าใกล้ ที่อยูอ่ าศัย ที่ทางาน และสินค้ า “ดอยคา” สนับสนุน
ผู้ผลิ ตที่เป็ นเกษตรกรในท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย เป็ นต้ น (Rahnama, 2017) นอกจากนันทฤษฏี
้
ความมีอยู่
ของผลิตภัณฑ์ (Availability) ความมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ คือ ต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้
อย่างสะดวกสบาย มีความง่ายในการใช้ งาน ในที่นี ้ หมายถึง สินค้ า “ดอยคา” จะมีพร้ อมสาหรับการขายอยูเ่ สมอ
และสิ นค้ าดอยคามี ความสะดวกในการหาซื ้อ เป็ นต้ น (Singh and Verma, 2017) ส่ วนในแง่ แ นวคิด ทฤษฏี
เกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Aspect) Rahnama (2017) กล่าวว่าสุข ภาพดีจะเกิดขึ น้ เมื่อ ผู้บริ โภครั บรู้ ถึง
คุณลักษณะบางอย่างจากรายการอาหารโดยรวมที่ระบุวา่ อาหารนันๆ
้ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพ การวิจยั เกีย่ วกับสุขภาพ
แสดงให้ เห็นว่าการรับรู้ ในเรื่ องสุขภาพจะมีผลต่อการตัดสินใจในการบริ โภค การรับรู้เรื่ องสุขภาพทาให้ ผ้ บู ริ โภค
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากโภชนาการมากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันแต่ไม่มีฉลากโภชนาการ ในที่นี ้หมายถึง ผู้
ซื ้อรับรู้ว่าสินค้ าดอยคา เป็ นประโยชน์กบั สุขภาพของคนในครอบครัว การบริ โภคสินค้ าดอยคา มีความเสี่ยงน้ อย
เป็ นต้ น นอกจากนันทฤษฏี
้
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ที่มีผลต่อสิ นค้ าของผู้บริ โภค Singh and Verma
(2017) กล่าวไว้ วา่ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมมีผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคและยังเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการกาหนดทัศนคติของผู้ บริ โภคอีกด้ ว ย ดังนันในที
้
่นี ห้ มายถึง ผู้ซือ้ คิดว่าสิ นค้ า ดอยคา ทาให้
สุขภาพของเขาดีขึน้ แต่สินค้ า ดอยคา อาจจะมีต้นทุนการผลิ ตสูง การบริ โภคสิ นค้ า ดอยคา ลดความเสี่ ยงต่อ
สุขภาพ เป็ นต้ น นอกจากนันทฤษฏี
้
แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ (Purchase decision) ศิริวรรณ
เสรี รั ตน์, ปริ ญ ลักษิ ตานนท์ และศุภร เสรี รั ตน์ (2552) กล่า วไว้ ว่า กระบวนการหรื อ ขัน้ ตอนการตัดสิ น ใจซือ้
(Buyer’s Decision Process) เป็ นลาดับขันตอนในการตั
้
ดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค ประกอบไปด้ วย การตระหนักถึง
ความต้ องการ (Need Recognition) เป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการซื ้อ ซึ่งผู้ ซื ้อตระหนักถึง ปั ญหาหรื อความ
ต้ องการ และผู้ซื ้อมีความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่ผ้ ซู ื ้อเป็ นอยูจ่ ริ งกับสภาวะที่เขาปรารถนา ความ
ต้ องการอาจถูกกระตุ้น โดยตัวกระตุ้นจากภายใน (Internal Stimuli) และตัวกระตุ้นภายนอก (External Stimuli)
โดย Kim, Galliers, Shin, and Han (2012) ก็ได้ อธิ บายการตังใจซื
้ ้อไว้ วา่ เป็ นการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์หรื อการ
รับบริ การกับผู้ผลิ ตรายเดิมที่มีผลเกิดจากความพึงพอใจในตัวผลิ ตภัณฑ์และการบริ การดังกล่าว ดังนัน้ ในที่นี ้
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หมายถึง ผู้ ซื ้อเต็มใจในการซือ้ สิ นค้ า ดอยคา ตัดสิ น ใจซือ้ เพราะมีประโยชน์ส าหรับสุ ขภาพของตนเอง ผู้ ซื อ้
ตัดสิ นใจซื ้อสิ นค้ า ดอยคา เพราะมีชื่อเสี ยงและคุณภาพ เป็ นต้ น (Zhu, Chang, and Luo, 2016) จากเหตุผ ล
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงให้ ความสาคัญกับปั จจัย การประเมินตราสินค้ า การรับรู้ด้านราคา จิตสานึกด้ านสุขภาพ
องค์ความรู้ เศรษฐกิจ ความมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย และทัศนคติ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อ การตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์
ดอยคาของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร และสมมติฐานการวิจยั คือ ปั จจัยการประเมินตราสินค้ า (Brand Label
Ratings) ปั จจัย การรั บรู้ ด้ า นราคา (Perceived Price) ปั จจัยจิตส านึกด้ านสุข ภาพ (Health Consciousness)
ปั จจัยองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ (Knowledge of Product) ปั จจัย ด้ านเศรษฐกิจ (Economical Aspect)
ปั จจัยความมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์ (Availability) ปั จจัยด้ านความปลอดภัย (Safety Aspect) และปั จจัยทัศนคติท่ี
มีต่อผลิ ตภัณฑ์ (Attitude) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื ้อผลิตภัณฑ์ ดอยคา ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
(Purchase Decision) โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variable)
การประเมินตราสินค้ า
(Brand Label Ratings)
การรับรู้ ด้านราคา
(Perceived Price)
จิตสานึกด้ านสุขภาพ
(Health Consciousness)
องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(Knowledge of the Product)

การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา”

ด้ านเศรษฐกิจ
(Economical Aspect)

(Purchase Decision of doi kham Products )

ความมีอยูข่ องผลิตภัณฑ์
(Availability)
ความปลอดภัย
(Safety Aspect)
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา”
(Attitude )

Figure 1 Factors influencing the purchase decision of doi kham products of consumers in Bangkok

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาวิ จัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิง ปริ มาณ (Quantitative Approach) โดยการวิ จัยเชิง ส ารวจ
(Survey Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล กลุ่มประชากร
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คือ ผู้บริ โภคของในเขตกรุ งเทพมหานคร คือประมาณ 5,696,409 คน (พ.ศ. 2558) (วิกิพีเดีย, 2560) ซึง่ ผู้วิจยั ได้
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยใช้ หลักการคานวณของ (Cohen, 1997) จากแบบสอบถามที่เป็ น
pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชั่น 3.1.5 เพราะเป็ นโปรแกรมที่ส ร้ างจากสูตรของ
Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน (Buchner, 2010; Erdfelder, 1996; นงลักษณ์
วิรัชชัย, 2555)) ในการคานวณได้ กาหนดค่าเพาเวอร์ (1-) เท่ากับ 0.95 ค่าอัลฟา () เท่ากับ 0.05 จานวนตัว
แปรทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิ พล (Effect Size) เท่ากับ 0.618 (ซึ่งคานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ
0.095) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 225 (Cohen, 1977) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มเติมรวม
เป็ น 240 ตัวอย่าง โดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น เป็ นการเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกาหนดคุณสมบัติของกลุ่ม
ตัวอย่างต้ องเป็ นผู้บริ โภคที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์ดอยคา อีกทังก่
้ อนแจกแบบสอบถามให้ กบั ผู้บริ โภคจะสอบถามก่อน
ว่า เคยซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด อยค าหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ เ คยซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด อยค า ก็ จ ะไม่ ท าการสอบถาม โดยจะแจก
แบบสอบถามให้ กบั ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” เท่านัน้ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 บริ เวณที่มีร้านดอย
คาตังสาขาอยู
้
ห่ รื อบริ เวณที่มีผ้ ซู ื ้อสินค้ าดอยคาอยู่ ดังนี ้
1) เขตยานนาวา ห้ างเทสโก้ โลตัส สาชาพระราม 3 บริ เวณโรงอาหารและตลาดนัดหน้ าลานห้ างเทสโก้
โลตัสจานวน 50 ชุด
2) เขตจตุจกั ร สานักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ บริ เวณร้ านดอยคา อาคารอีสพลาซ่า
จานวน 40 ชุด
3) เขตบางขุนเทียน ห้ างเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 2 บริ เวณร้ านดอยคาและโรงอาหาร
จานวน 50 ชุด
4) เขตคลองเตย ห้ างเทสโก้ โลตัส สาขาพระราม 4 บริ เวณโรงอาหาร จานวน 40 ชุด
5) เขตวังทองหลาง ห้ างบิ๊กซี สาขาลาดพร้ าว บริ เวณโรงอาหาร จานวน 30 ชุด
6) เขตจตุจกั ร ห้ างโลตัส สาขาลาดพร้ าว บริ เวณโรงอาหารจานวน 30 ชุด
ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ และความสอดคล้ องกันในแต่ละ
ตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบัคได้ คา่ อยูร่ ะหว่าง ซึง่ ได้ คา่ อยูร่ ะหว่าง 0.722 – 0.848 ซึง่ ถือ
ว่ามีความเชือ่ มัน่ เกินเกณฑ์ คือ มีคา่ ใกล้ เคียง 1 และไม่ต่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมาวิเคราะห์
สถิติการถดถอยพหุคณ
ู

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 42 – 49 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี รายได้ 20,001 – 40,000 บาท ผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ที่เคยซื ้อส่วนใหญ่คือเครื่ องดื่ม ซื ้อครัง้ ละน้ อยกว่า 500
บาท และสถานที่ที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ส่วนใหญ่คือร้ านสะดวกซื ้อ เช่น 7-Eleven และให้ ความสาคัญใน
ด้ านการตลาดของผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และมีรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ “ดอยคา”
ส่วนใหญ่คือ สื่อทาง วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสารมากที่สุด ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน แต่มีเพียงปั จจัย
ด้ านทัศนคติที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ( = 0.255) และ การประเมินตราสิ นค้ า ( = 0.244) ที่มีอิทธิ พลเชิง
บวกต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา”ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 50 อย่างมีนยั สาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 และอีกร้ อยละ 50 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมีคา่ ความคลาดเคลื่อ น
ของการณ์พยากรณ์ที่ ± 0.397 ปั จจัยการรับรู้ด้านราคา (Perceived Price) ปั จจัยจิตสานึกด้ านสุขภาพ (Health
Consciousness) ปั จ จั ย องค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Knowledge of Product) ปั จจั ย ด้ านเศรษฐกิ จ
(Economical Aspect) ปั จจัยความมีอยู่ของผลิ ตภัณฑ์ (Availability) และปั จจัยด้ านความปลอดภัย (Safety
Aspect) ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ของผู้บริ โภคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดอยคาเป็ นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงซึง่ ผู้บริ โภคไว้ วางใจและมีความต้ องการ
เป็ นส่วนหนึง่ ร่วมกับโครงการหลวงในการช่วยเหลือสังคมจึงไม่มีผลในปั จจัยการรับรู้ด้านราคา ปั จจัยจิตสานึก
ด้ านสุขภาพ ปั จจัยองค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ ปั จจัยความมีอยู่ของผลิ ตภัณฑ์ และ
ปั จจัยด้ านความปลอดภัย ซึง่ สามารถสร้ างสมการถดถอย ได้ ดงั นี ้
Y (การตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา”) = (-0.145) + 0.255 (ทัศนคติ ที่มีต่อ ผลิ ตภัณฑ์ ) + 0.244
(การประเมินตราสินค้ า)
Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors positively influencing purchase
decision of doi kham products of consumers in Bangkok, dependent variable : purchase decision,
R = 0.707 , R2 = 0.500 , Constant(a) = -0.145
Independent Variables

Stand Error

Beta

Brand Label Ratings
Perceived Price
Health Consciousness
Knowledge of the Product

.068
.071
.077
.046

.244**
-.005
.144
.038

.000
.938
.032
.473

1.697
1.678
2.052
1.312

Economical Aspect
Availability
Safety Aspect
Attitude
* Significant level is .01

.076
.063
.073
.070

-.005

.949
.027
.039
.000

2.435
1.668
2.263
1.998

.134

.145
.255**

Sig.

VIF

สรุป
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือเพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของปั จจัยด้ านการประเมินตราสิ นค้ า การ
รับรู้ ด้านราคา จิตสานึกด้ านสุขภาพ องค์ความรู้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์ ด้ านเศรษฐกิจ ความมีอยู่ของผลิ ตภัณฑ์
ความปลอดภัย และทัศนคติ ที่มีต่อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ที่มีผ ลต่อ การตัดสิ นใจซือ้ ผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ใน
กรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัยด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” และ การประเมินตราสินค้ าที่มีผลเชิงบวก
ต่อ การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ “ดอยคา” ของผู้บริ โภค นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังตรงกับงานวิจยั ในอดีตใน
แง่ที่ว่า ทัศนคติ (Attitude) ที่มีต่อสินค้ าของผู้บริ โภค ประกอบไปด้ วยทัศนคติตอ่ สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์ และสังคมมีผลต่อทัศนคติของผู้บริ โภคและ ความจาเพาะทางวัฒนธรรมยังเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
629

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

กาหนดทัศนคติของผู้บริ โภคอีกด้ วย (Singh and Verma, 2017) และยังตรงกับผลลัพธ์ งานวิจยั ของ Davis and
Hodges (2012) ได้ นาเสนอทฤษฏีการประเมินตราสิ นค้ า (Brand Label Ratings) หมายถึง การให้ ความสาคัญ
ต่อสินค้ าราคาระดับบนสาหรับตราสินค้ าต่าง ๆ ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับประสบการณ์ของลูกค้ าในช่วงขันตอนก่
้
อนการ
ซื ้อ แหล่ง ข้ อ มูลและตัวสิ นค้ า จะต้ อ งตรงกับความคาดหวัง ของผู้บริ โภค ซึ่งจะเชื่อ มโยงกับความพอใจของ
ผู้บริ โภค ข้ อเสนอแนะที่ให้ กบั ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริ หารสินค้ า ดอยคา ควรเน้ นให้ ผ้ ซู ื ้อมัน่ ใจว่าสินค้ า “ดอย
คา” ทาให้ สุขภาพของเขาดีขึน้ แม้ วา่ สิ นค้ า “ดอยคา” อาจจะมีต้นทุนการผลิ ตสูง แต่สินค้ า “ดอยคา” ลดการใช้
สารกาจัดศัตรู พืช การบริ โภคสิ นค้ า “ดอยคา” ลดความเสี่ ยงต่อสุขภาพ ผู้ซื ้อสินค้ า “ดอยคา” ซื ้อเพราะต้ องการ
ช่วยเหลื อชาวดอย และควรเน้ นย ้าให้ ผู้ซื ้อรู้ จกั สิ นค้ า “ดอยคา” ว่าเป็ นสิ นค้ าที่ดี ไว้ ใจได้ และเชื่อมัน่ ในสิ นค้ า
“ดอยคา” ว่าเป็ นสินค้ าที่ดี มีมาตรฐานด้ านคุณภาพ มีความเข้ มงวดในระบบควบคุมคุณภาพ อีกทังข้
้ อเสนอแนะ
สาหรับงานวิจยั ในอนาคตนักวิจยั สามารถเก็บข้ อมูลกับผู้บริ โภคในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย อีกทังควรเพิ
้
่ม
ข้ อ คาถามเกี่ ยวกับ กลยุทธ์ การจาหน่า ยทางสื่ อ ออนไลน์ที่นิยมอยู่ใ นปั จจุบนั เพื่อที่จะสามารถอธิ บาย การ
ตัดสิ นใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ของผู้บริ โภคแต่ละกลุ่มได้ ชดั เจนยิ่งขึน้ ตลอดจนศึกษาปั จจัยความพึงพอใจ
ปั จจัยความภักดีต่อตราสินค้ า เพื่อเป็ นการตัดสินใจซื ้อผลิ ตภัณฑ์ “ดอยคา” ของผู้บริ โภคให้ มีมากขึ ้น ยิ่งไปกว่า
นันจะเป็
้
นการสร้ างแบรนด์ “ดอยคา” ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในวงกว้ างมากขึ ้น ทาให้ ภาพลักษณ์ “ดอยคา” มีความทันสมัย
และพรี เมียมมากขึ ้น รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สอดคล้ องกับเทรนด์รักสุขภาพของผู้บริ โภคในปั จจุบนั

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณจิรวรรณ ฟั กแฟง ผู้จดั การร้ า นดอยคา สาขาส านักงานใหญ่ธ นาคารไทย
พาณิชย์ (บริ ษัทดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด) ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์พิจารณาข้ อคาถามที่ใช้ ในแบบสอบถาม
สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ และ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ที่ได้ สละเวลามาเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา ถ่ายทอดวิชาความรู้ และ
ประสบการณ์ ผู้ช่วยปรับและแก้ เพื่อส่งงานประชุมวิชาการนี ้ และผู้ที่มีส่วนร่ วมในการศึกษาวิจยั ทุกท่า นที่ใ ห้
ความกรุ ณาช่วยเหลือ จนทาให้ งานวิจยั นี ้สาเร็ จผลด้ วยดี สุดท้ ายนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบคุณประโยชน์ แด่ บิดา มารดา
ซึง่ เป็ นกาลังใจ สนับสนุน ด้ วยความรัก ความห่วงใย ให้ ผ้ วู ิจยั เสมอมา
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การทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์ กร อิสระในการทางาน การให้ อานาจในการตัดสินใจ
และการฝึ กอบรมพนักงานที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
Teamwork, Organizational Trust, Job Autonomy, Employee Empowerment, and Training
Affecting Job Satisfaction of Private Employees in Bangkok
ชัยนริ นท์ ไชยวัฒน์ รวี 1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Chainarin Chaiwatrawee1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์กร อิสระในการทางาน การ
ให้ อานาจในการตัดสินใจ และการฝึ กอบรมพนักงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ดในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากพนั ก งานเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 230 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน คือการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ แก่ การทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์กร การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ
และการฝึ กอบรมพนักงาน ในขณะที่อิสระในการทางานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน

ABSTRACT
The study was aimed primarily to identify the teamwork, organizational trust, job autonomy,
employee empowerment, and training affecting job satisfaction of private employees in Bangkok.
Close-ended questionnaires were implemented for data collection. The samples consisted of 230
private employees in Bangkok. Inferential statistics used for the hypothesis testing was multiple
regression analysis. The results showed that the factors affecting job satisfaction of private
employees in Bangkok with statistical significance at .05 were teamwork, organizational trust,
employee empowerment, and employee training. The job autonomy did not affect the job satisfaction
of private employees in Bangkok.

Key Words: Teamwork, Organizational Trust, Job Autonomy, Employee Empowerment, Employee Training, Job Satisfaction
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คานา
เศรษฐกิจของไทยเริ่ มมีการฟื น้ ตัว และตลาดแรงงานมีการแข่งขันกันสูง สาเหตุหนึง่ เกิดจากนโยบายของ
รัฐบาลในการเพิ่มค่าแรงขัน้ ต่า ส่งผลให้ องค์กรต่างๆ ต้ องปรับเพิ่มค่าแรงให้ สูงกว่าฐานขัน้ ต่า ทังนี
้ ้เพื่อรักษา
พนักงานที่มีอยูเ่ ดิมและเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับตลาดได้ การเปิ ดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการหางานของพนักงาน
มากขึน้ และส่งผลต่อ ตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากอัตรารับสมัครพนักงานไม่ได้ จากัดในประเทศ
เท่ า นัน้ รวมถึ ง นโยบายภาครั ฐที่ ต้ อ งการให้ ป ระเทศไทยก้ า วไปสู่ ค วามเป็ นผู้ น าในระดับ ภู มิ ภ าคภายใน
แนวคิด Thailand 4.0 ผู้บริ หารและฝ่ ายบุคคลขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย นอกจากจะต้ องปรับการบริ หาร
องค์กรให้ สอดคล้ องกับยุคที่เศรษฐกิจขับเคลื่ อนด้ วยนวัตกรรมแล้ ว ยังต้ องเผชิญกับการเปลี่ ยนผ่ านของกลุ่ ม
คนทางานในช่วงอายุที่หลากหลายทยอยเข้ าสู่ ตลาดแรงงานอย่างต่อ เนื่อง ทาให้ หน้ าที่ข องทรัพยากรบุคคล
(Human Resource) ที่แต่เดิมมี หน้ า ที่หลักๆ ในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมตอบโจทย์ ทุกแผนกงานของ
องค์กรได้ อย่างรวดเร็ วแล้ ว ยังต้ องวางแผนรับปั ญหาใหม่ๆ โดยปั ญหาที่ชดั เจนที่สุด ณ ปั จจุบนั คือ การทาความ
เข้ าใจแรงงานไทยกลุ่มใหม่ที่มีทศั นคติและมุมมองความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ โดยสิ ้นเชิง
(นพวรรณ จุลกนิษฐ, 2560)
จากสถิติการสารวจภาวะการทางานของประชากร ที่สารวจโดยสานักงานสถิติแห่งชาติในเดือนเมษายน
2560 พบว่า มีแรงงานไทยที่มีความพร้ อมเข้ าสู่ระบบงาน (รวมนักศึกษาจบใหม่) จานวน 37.89 ล้ านคน ซึง่ ใน
จานวนนี ้เป็ นผู้มีงานทา 37.09 ล้ านคน ขณะที่จานวนผู้ว่างงานมี 0.47 ล้ านคน ซึ่งมีอตั ราการว่างงานเพิ่มขึ น้
0.2% เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมาสะท้ อนให้ เห็นว่า ฝ่ ายบุคคลยังไม่สามารถเข้ าถึงกลุม่ บุคคลที่มีโอกาสเข้ าสู่สายงาน
ซึง่ เทียบได้ ครึ่งต่อครึ่งของจานวนผู้มีงานทา ส่วนหนึง่ เป็ นผลมาจากการขาดทักษะที่ตรงกับสายงานที่ตลาดงาน
ต้ องการ และการลาออกจากความไม่พงึ พอใจในการทางาน (จ๊ อบส์ ดีบี, 2560) จากผลการสารวจปั จจัยที่ทาให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน พบว่า คนไทยให้ ความสาคัญกับสถานที่ทางานที่เดินทางสะดวกและ
ทางานที่ไหนก็ได้ ที่ตนเองต้ องการ ชื่อเสียงขององค์กร และความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยปั จจัยเหล่านี ้เป็ น
ผลมาจากสภาพการจราจรในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศ และลักษณะการสร้ างความสัมพันธ์ ในสังคมของคนไทย
ขณะที่ปัจจัยหลักที่ทาให้ พนักงานไม่มีความพึงพอใจจนถึงขันลาออกจากบริ
้
ษัท คือ การมีผ้ นู าที่ขาดคุณสมบัติใน
การสร้ างแรงบันดาลใจ ไม่ได้ รับการส่งเสริ มให้ เติ บโตในหน้ าที่การงาน และไม่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพ แม้ ปัจจัยเหล่านี ้อาจไม่ใช่สิ่งที่ทาให้ พนักงานมีความพึงพอใจแต่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของพนักงาน
ว่า จะอยูด่ ้ วยความภักดีตอ่ องค์กรหรื อจะไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ (จ๊ อบส์ ดีบี, 2560)
ทังนี
้ ้ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การทางานเป็ นทีม กฎเกณฑ์ และความมุง่ มัน่ มีส่วนช่วยให้ เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน (Dhurup, Surujlal and Kabongo, 2016) การที่พนักงานจะเกิดความพึงพอใจใน
การทางานในองค์กรใดใดนัน้ พนักงานจาเป็ นต้ องมีความไว้ วางใจในองค์การ ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญ
ต่อความสาเร็ จขององค์กร (Perry and Mankin, 2007) และจากงานวิจยั ในอดีต พบว่า ปั จจัยด้ านอิสระในการ
ทางาน เป็ นอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน เนื่องจากพนักงานต้ องได้ รับอิสระในการทางานที่
ได้ รับมอบหมายพอสมควร รวมถึงได้ รับความไว้ วางใจจากหัวหน้ างานในการทางานอย่างเต็มที่ (ประคัลภ์ ปั ณฑ
พลังกูร , 2555) นอกจากนี ้ การให้ อ านาจในการตัดสิ นใจแก่พนักงาน เป็ นการบริ หารจัดการวิ ธีใ หม่ที่ เป็ น
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จุดเริ่ มต้ นของคุณภาพและทาให้ กระบวนการเพิ่มขี ดความสามารถประสบความสาเร็ จ (Elnaga and Imran,
2014) ทั ง้ นี ้ องค์ ก รสามารถใช้ ก ารฝึ กอบรมพนัก งาน ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ประสิทธิ ภาพที่สูงขึ ้น และจากผลการวิจยั พบว่า การฝึ กอบรมพนักงานมีผลดีอย่างมีนยั สาคัญต่อความพึงพอใจ
ในการทางาน (Hanaysha and Tahir, 2016)
ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ การทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์กร อิสระในการ
ทางาน การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ และการฝึ กอบรมพนักงานที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ ทราบถึงความรู้สกึ ของพนักงานเอกชนทีท่ างานภายใต้ แรงกดดันต่างๆ
ซึง่ ผลดังกล่าวสามารถทาให้ บริ ษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้ องในการนาผลการศึกษานี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่พนักงาน ส่งผลให้ องค์กรมีพนักงานที่
มีความรัก และความศรัทธาในองค์กรสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพตามเป้าหมายที่องค์กรมุง่ หวั ง
ทังนี
้ ้ยังเป็ นการลดปั ญหาการลาออกของพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพในองค์กรหากพนักงานที่มีคุณภาพนี ้ไปปฏิบตั ิงาน
ให้ กบั องค์กรคูแ่ ข่งจะส่งผลเสียโดยตรงกับองค์กรที่สูญเสียพนักงานคุณภาพไป

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ าง สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ คือ พนักงานบริ ษัทเอกชนที่ทางานในกรุ งเทพมหานคร
ขนาดตั ว อย่ าง ผู้ วิ จัยได้ กาหนดขนาดตัว อย่า ง โดยการใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป G*Power ซึ่ง เป็ น
โปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1997) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและ รับรองคุณภาพจากนักวิจยั เป็ นจานวน
มาก เพื่อสาหรับการกาหนดขนาดตัวอย่างให้ ถกู ต้ องและทันสมัย (Howell, 2010 และ นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีคา่ ขนาดอิทธิพล (Effect Size) เท่ากับ 0.633049 โดยคานวณจากค่าตัวอย่าง
50 ชุด ความน่าจะเป็ นของ ความคลาดเคลื่อนในการทดสอบประเภทหนึง่ (α) เท่ากับ 0.1 จานวนตัวแปรทานาย
เท่ากับ 5 อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.90 (Cohen, 1962) จึงได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 230 ตัวอย่าง
การสุ่มตั วอย่ าง สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi–stage
Sampling) ได้ แก่ 1) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่ ม
เลื อ ก 5 เขต เป็ นตัว แทนจากแต่ล ะกลุ่ มของเขตการปกครองของกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ เขตพญาไท เขต
คลองเตย เขตบางซื่อ เขตมีนบุรี และเขตตลิ่ งชัน 2) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling)
โดยคานวณสัดส่วนขนาดตัวอย่างจากเขตที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มที่ได้ จากขัน้ ตอนที่ 1 โดยใช้ เกณฑ์ ประชากร
ทังหมดที
้
่จะทาการสุ่มตัวอย่าง คือ 230 คน และ 3) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยแจกแบบสอบถาม และทาการเก็บข้ อมูลจากพนักงานเอกชน ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะทาการเข้ าไปสอบถามเบื ้องต้ นว่า
“ท่านทางานอยู่บริ ษัทเอกชน หรื อไม่” และเลื อกตัวอย่างที่ตอบว่า “ทางานอยูบ่ ริ ษัทเอกชน” ผู้วิจยั จึงขอความ
ร่วมมือและเก็บข้ อมูลจากตัวอย่าง ณ บริ เวณอาคารสานักงานและสถานีรถไฟฟ้าในเขตต่างๆ ที่สุ่มได้ จนครบ
จานวนที่กาหนดไว้
การตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) โดยการแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ น้ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านทรัพยากรบุคคล จานวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหา ภาษาที่ใช้ และความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามและวัตถุประสงค์ (Item-objective Congruence Index: IOC) จากผลการประเมิน
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ข้ อคาถามในแบบสอบถามจานวน 31 ข้ อ พบว่า IOC ของ 31 ข้ อคาถาม มีคา่ คะแนนเท่ากับ 0.67 - 1.00 คะแนน
สามารถนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลงานวิจยั ได้ (ฉัตรศิริ ปิ ยะพิมลสิทธิ์ , 2548)
การตรวจสอบความเชื่อมั่ น (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองแจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่า ง
จานวน 50 ชุด และนามาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยรวม
เท่ากับ 0.955 โดยคาถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.749 - 0.896 และกลุ่มตัวอย่างจานวน
230 ชุด มีค่าความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.873 โดยคาถามในแต่ล ะตัว แปรมีระดับความ
เชื่อมัน่ ระหว่าง 0.702 - 0.797 ซึ่งผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของทังสองกลุ
้
่มตัวอย่าง เป็ นไป
ตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจก
แจงจานวน การหาค่าร้ อยละ ค่า เฉลี่ ย และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 230 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 25 -30 ปี การศึกษาอยู่ใ น
ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานที่ 5 ปี ขึ ้นไป รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท
Table 1 The results of regression analysis
Variable
Constant
Teamwork
Organizational Trust
Job Autonomy
Employee Empowerment
Employee Training
R2 = 0.443, F= 35.686,*p<0.05

b
0.310
0.183
0.158
0.085
0.344
0.144

S.E.
0.269
0.068
0.066
0.063
0.069
0.066

Job Satisfaction
ß
t
Sig. Tolerance
1.153 0.250
0.178 2.718 0.007*
0.582
0.159 2.390 0.018*
0.564
0.080 1.344 0.180
0.698
0.304 4.963 0.000*
0.661
0.144 2.167 0.031*
0.566

VIF
1.718
1.775
1.432
1.513
1.766

ผลการทดสอบสมมติฐาน ก่อนนาตัวแปรอิสระใดๆ เข้ าสู่สมการถดถอยผู้วิจัยได้ มีการตรวจสอบ
Multicollinearity ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.564-0.698 ซึง่ มีค่าสูง
กว่า เกณฑ์ ขนั ้ ต่ า คื อ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่มีความสัมพันธ์ กัน และค่า Variance
Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมี ค่าตังแต่
้ 1.432 – 1.775 ซึ่งมีค่า ไม่เกิ น 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์ กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ (Zikmund, Babin, Carr, and Griffin, 2013, p. 590)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ การ
ทางานเป็ นทีม (Sig. = 0.007) ความไว้ วางใจในองค์กร (Sig. = 0.018) การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ (Sig. =
0.000) และการฝึ กอบรมพนักงาน (Sig. = 0.031) โดยที่การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ (ß = 0.304) ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชน มากที่สุด รองลงมา ได้ แก่ การทางานเป็ นทีม (ß = 0.178)
ความไว้ วางใจในองค์กร (ß = 0.159) และการฝึ กอบรมพนักงาน (ß = 0.144) ตามลาดับ ส่วนอิสระในการทางาน
(Sig. = 0.180) ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงใน
Table 1

การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์กร อิสระในการทางาน การให้ อานาจในการ
ตัด สิ น ใจ และการฝึ กอบรมพนั ก งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร ผู้ วิจยั ได้ นาผลการศึกษามาเชื่อ มโยงกับแนวคิด ทฤษฎี แ ละงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อ ง โดยน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี ้
การทางานเป็ นทีมส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากมนุษย์ถือเป็ นสัตว์สังคม โดยสัตว์สงั คมนันไม่
้ สามารถที่จะดารงชีวิตอยู่
ด้ วยตัวคนเดียวได้ จึงจาเป็ นต้ องอยู่รวมเป็ นสังคมพร้ อมมีปฏิ สัมพันธ์ กนั ในด้ านต่างๆ อาทิ พูดคุย ปฏิ บตั ิ งาน
ร่วมกัน เป็ นต้ น ทังยั
้ งสอดคล้ องกับทฤษฎี ความต้ องการของ Maslow ในขัน้ ที่ 4 ที่กล่าวถึง ความต้ องการการ
ได้ รับการยกย่องนับถือ ซึง่ หลังจากได้ มีปฏิ สมั พันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน พนักงานจะปฏิ บตั ิหน้ าที่ให้ สาเร็ จถึงขี ดสุด
เพื่อให้ ได้ รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงานในทีม โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั อดีตที่พบว่า การ
ทางานเป็ นทีม กฎเกณฑ์ และความมุ่งมัน่ มีส่วนช่วยให้ เกิดความพึงพอใจในการทางาน ในขณะที่ความผูกพัน
ต่อ เนื่อ งสะท้ อ นถึง ความสัมพันธ์ เชิง ลบกับ ความพึ งพอใจในการท างาน (Dhurup, Surujlal and Kabongo,
2016) รวมถึง งานวิ จยั ของ Kalisch, Lee and Rochman (2010) ที่ พบว่า ทีมพยาบาลผู้ ป่วยที่มีอาการป่ วย
เฉี ยบพลัน มีระดับการทางานเป็ นทีมและการรับรู้ความสามารถในการรับบุคลากรที่ดีส่งผลทาให้ เกิดความพึง
พอใจในการทางานในตาแหน่งปั จจุบนั และอาชีพมากขึ ้น
ความไว้ วางใจในองค์กรส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากความไว้ วางใจที่พนักงานให้ องค์กรและผู้บริ หาร หรื อหัวหน้ ามีให้
พนักงานนันแสดงถึ
้
งการมีปฏิ สมั พันธ์ ร่วมกันทางหนึ่ง เมื่อพนักงานได้ ให้ ความไว้ วางใจในองค์กร พนักงานจะ
แสดงศักยภาพในการทางานอย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพส่งผลให้ องค์กรสามารถทาตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้ แต่ทงนี
ั้ ้
องค์ กรหรื อ หัว หน้ า ต้ อ งให้ ความไว้ วางใจในตัวพนักงานด้ ว ยเช่นกัน หากหัวหน้ า ไม่ไว้ วางใจในตัวพนักงาน
พนักงานจะเกิดความรู้สึกอึดอัด และถูกจับผิดตลอดเวลาทาให้ ความกล้ าในการแสดงศักยภาพลดน้ อยลงส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการทางาน ซึง่ พบว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า พนักงานคาสิโนในประเทศเกาหลี
ใต้ ที่องค์กรมีระเบียบบังคับให้ รับผิ ดชอบเกมการพนันจะมีทิศทางเชิงลบต่อความไว้ วางใจในองค์กร ซึ่งส่งผลให้
ความพึงพอใจในการทางานลดลง ส่วนพนักงานคาสิโนในองค์กรทีไ่ ม่มีระเบียบบังคับให้ รับผิดชอบเกมส์การพนัน
จะมีทิศทางเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในองค์กร ซึง่ ส่งผลให้ ความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ ้น (Lee, Song, Lee,
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Lee and Bernhard, 2013) รวมถึงงานของ Siddiqi and Kharshiing (2015) ที่พบว่า การไว้ วางใจในองค์กรมี
อิทธิ พลอย่างมากต่อความพึงพอใจในการทางานและความมุ่งมัน่ ขององค์กรในหมู่ผ้ ูบริ หารระดับกลางของ
ธนาคารในภาครัฐและเอกชน
อิสระในการทางานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก ในการทางานบางอย่างเป็ นงานที่ยากสาหรับพนักงานระดับล่าง
ดังนันต้
้ องใช้ ความเป็ นผู้นาของหัวหน้ าเป็ นหลัก หรื อหัวหน้ าลงมาควบคุมอิสระในการทางานในบางส่วนเพื่อให้
งานของพนักงานมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึง การที่คนไทยถูกสอนมาตังแต่
้ วยั เด็ก ให้ ร้ ู จกั เคารพเชื่อฟั งผู้หลักผู้ใหญ่
หรื อผู้มีตาแหน่งสูงกว่า บางครัง้ ทาให้ เป็ นดาบสองคมในคาสอนทาให้ พนักงานระดับล่างรอคอยแต่คาสั่งจาก
หัวหน้ า ไม่สามารถนึกคิดหรื อมีอิสระใดๆ ในการทางาน โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ขัดแย้ งกับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า
การมีอิสระในการทางานมีผลดีตอ่ ความพึงพอใจในการทางานขณะที่ความขัดแย้ งในครอบครัวมีผลกระทบเชิง
ลบต่อความสัมพันธ์ ระหว่างอิส ระในการท างานกับความพึงพอใจในการทางาน (Gözükara and Çolakoğlu,
2016)
การให้ อ านาจในการตั ด สิ น ใจส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีความสามารถไตร่ตรองได้ ด้วย
ประสบการณ์ ของตัวเองก่อนที่จะฟั งความคิดเห็นของบุคคลอื่น รวมถึงการทางาน เมื่อพนักงานได้ รับคาสัง่ จาก
หัวหน้ า พนักงานสามารถวางแผนในความนึกคิดของตัวเองจากประสบการณ์ที่สงั่ สมมา ดังนัน้ หากมีหวั หน้ าหรื อ
เพื่อนร่ วมงานขัดขวางกระบวนการของพนักงาน พนักงานจะเกิดความไม่พงึ พอใจ อีกทังการได้
้
รับอานาจในการ
ตัดสินใจจากหัวหน้ าจะส่งเสริ มให้ พนักงานรู้สึกตนเองได้ รับความไว้ วางใจซึง่ สามารถส่งเสริ มความพึงพอใจใน
การทางาน โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า การให้ อานาจในการตัดสิ นใจ และมิติ
อานาจการเสริ มสร้ างพลังอานาจมี ความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความพึงพอใจในการท างาน (Rana and Singh,
2016) รวมถึงผลการวิจยั ของAkbar, Yousaf, Haq and Hunjra (2011) ที่พบว่า การให้ อานาจในการตัดสินใจมี
ผลกระทบในเชิงบวกและมีนยั สาคัญต่อความพึงพอใจในงาน
การฝึ กอบรมพนักงานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก การฝึ กอบรมพนักงานเป็ นหนึ่งในกระบวนการที่เพิ่มความสามารถ
ให้ กับพนักงาน พนักงานที่ได้ รับการส่ง ตัว ไปฝึ กอบรมจึง รู้ สึกได้ รับความไว้ วางใจ หรื อ ได้ รับความสนใจจาก
หัวหน้ า ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการทางานโดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hanaysha and
Tahir (2016) ที่พบว่า การฝึ กอบรมพนักงานมีผลดีอย่างมีนยั สาคัญต่อความพึงพอใจในการทางาน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การทางานเป็ นทีม ความไว้ วางใจในองค์กร อิสระในการทางาน การให้ อานาจในการ
ตัด สิ น ใจ และการฝึ กอบรมพนั ก งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า การให้ อานาจในการตัดสิ นใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด ดังนัน้ หัวหน้ าควรให้ ความสาคัญในตัวของพนักงาน ควรมีความไว้ วางใจในการ
ตัดสินใจของพนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงให้ พนักงานมีอานาจในการตัดสินใจใน
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การปฏิ บัติงานมากขึน้ เพื่อให้ สามารถดาเนินงานให้ สาเร็ จลุล่วง สาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป นักวิจยั หรื อผู้ ท่ี
สนใจควรศึกษาหน่วยงานของภาคของรั ฐหรื อบริ ษั ทสตาร์ ทอัพ ขนาดเล็ กที่เพิ่ง ก่อตัง้ เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่อ
ภาพรวมของแรงงานในประเทศไทยที่จะสามารถบรรจุพนักงานที่ปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากที่สุดเพื่อ
เป็ นผลประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานทุกระดับ รวมถึงศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทางาน อาทิ ความมัน่ คงในการทางาน (Stability in Work) การบริ หารบุคลกรที่เก่งชาญ
ฉลาด (Talent Management) หรื อการบริ หารความหลากหลาย (Diversity Management) เป็ นต้ น
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Factors Positively Influencing Consumer Perceptions in Thonburi District
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้จัดทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการรับรู้ ของผู้บริ โภคต่อ
ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านความเชื่อมัน่ ตนเอง 2) ปั จจัยด้ านความปลอดภัย 3) ปั จจัย
ด้ านอิทธิ พลทางสังคม 4) ปั จจัยด้ านความสะดวกสบาย 5) ปั จจัยด้ านอุปกรณ์ 6) ปั จจัยด้ านความเสี่ยง 7) ปั จจัย
ด้ านความไว้ วางใจ และ 8) ปั จจัยด้ านควบคุม ด้ วยแบบสอบถาม จานวน 250 ชุด ในช่วงเดือนสิ งหาคม 2560
จากผู้ใช้ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถดถอยเชิง
พหุ คู ณ พบว่ า มี เ พี ย งปั จ จัย ด้ านความไว้ ว างใจ (β = 0.355) ความเชื่ อ มั่ น ตนเอง (β = 0.225) ความ
สะดวกสบาย (β = 0.204) อุปกรณ์ (β = 0.150) และการควบคุม (β = 0.134) ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการรับรู้
ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร้อยละ 63.9 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ABSTRACT
The research was designed to study the positive impact of factors influencing consumer
perception on electronic payment systems, which were self–efficacy, security, social influence,
convenience, equipment, risk, trust, and control. The total of 250 survey questionnaires were
collected during August 2017 from e-payment systems’ users in Thonburi District in Bangkok. The
data were analyzed using multiple regression analysis. The finding were revealed that only trust (β =
0.355), self- efficacy (β = 0.225), convenience (β = 0.204), equipment (β = 0.150), and control (β =
0 . 1 3 4 ) explaining 63.9% of the positive influence towards consumer perception on electronic
payment systems at the significant level of .01.

Key Words: electronic money, trust, self-efficacy, social influence
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บทนา
ในยุคดิจิตอลมีการนาเทคโนโลยีทางด้ านอิเล็ กทรอนิกส์มาใช้ ในการชาระค่าสินค้ าและบริ การแทนเงิ น
สดและแทนบัตรเครดิ ต เรี ยกว่า เงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อ Electronic Money (E-Money) ซึ่งในงานวิจัยนี ้ จะมี
ความหมายเดียวกับ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง มูลค่าเงินที่บนั ทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื อข่าย
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรื อ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่งผู้ ใช้ บริ การได้ ชาระเงิ นล่วงหน้ าแก่ผ้ ูให้ บริ การ e-Money และ
สามารถใช้ ชาระค่าสินค้ าบริ การได้ ตามร้ านค้ าที่รับชาระ ซึง่ ทาให้ มีความสะดวกรวดเร็ ว ไม่ต้องพกเงินสด และไม่
เสียเวลารอเงินทอน ซึ่งผู้ใช้ บริ การสามารถเลือกเติมเงินผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เติมเงินกับร้ านค้ าที่มีสญ
ั ลักษณ์
เติมเงิน ทารายการผ่านตู้ ATM หรื อผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้ บริ การ หรื อผ่านระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรื อ
บัญชีธนาคารหรื อบัตรเครดิตของผู้ใช้ บริ การที่ได้ ผูกบัญชีไว้ และผู้ให้ บริ การ e-Money จะบันทึกมูลค่าของเงินที่
เติมลงในบัตร โดยผู้ใช้ บริ การสามารถตรวจสอบการเติมเงินได้ จากใบเสร็ จรับเงิน หรื อ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรื อ e-mail ซึง่ ในปั จจุบนั เงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ ได้ ชาระได้ หลายรู ปแบบ เช่น บัตรโดยสารรถไฟฟ้า กระเป๋ า
เงิ นบนโทรศัพท์เคลื่ อ นที่ บัญชีเงิ นสดบนเครื อ ข่า ยอิ นเทอร์ เน็ต ส าหรับการซือ้ สิ นค้ า ออนไลน์ เป็ นต้ น (ศูน ย์
คุ้มครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน, 2557)
สาหรับประเทศไทยมีหลายค่ายในการให้ บริ การเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งแต่ละค่ายนัน้ มีการให้ บริ การที่
ใกล้ เคียงกัน แต่ก็ยังมีข้อ แตกต่างอยู่บ้าง ได้ แก่ True money wallet, AIS mPay, Rabbit Line Pay, Paypal
และ Dtac Jaew Wallet โดยนักวิ จัยได้ เลื อก 3 ราย ได้ แ ก่ True money wallet, AIS mPay, และ Dtac Jaew
Wallet มาทาการวิจยั สาหรับเก็บข้ อมูลการใช้ งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ 3 รายที่เลือกนัน้ เนื่องจากในปั จจุบนั 1)
True Money มีผ้ ใู ช้ บริ การ Wallet เป็ นประจาที่ 800,000 ราย คาดว่าตัวเลขนี ้จะเพิ่มขึ ้นเป็ น 2 ล้ านรายภายในสิ ้น
ปี นี ้ (blognone, 2559) ซึ่ ง True Wallet ให้ บริ ก ารแบบ E-Payment ที่ ค รบถ้ วน ใกล้ เคี ย งกั บ บริ ก ารเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ โดย AIS mPay อีกทัง้ True Wallet เป็ นผู้ให้ บริ การที่จ่ายได้ ทงค่
ั ้ าน ้า ค่าไฟ ซื ้อของในเกมและใน
ร้ านค้ าออนไลน์ เติมเงิ นในเกมและในโทรศัพท์เคลื่ อนที่ รวมถึงซื ้อบัตรชมภาพยนต์ ได้ ด้วย ซึ่งการทารายการ
หลายๆ รายการไม่คิดค่าธรรมเนียม ตลอดจนมี Visual Credit Card ให้ ผ้ ูใช้ True Wallet ได้ ใ ช้ ซือ้ สิ นค้ าและ
สามารถผูกกับบัญชี PayPal ได้ เช่นกัน 2) ส่วนบริ การของ AIS mPay ในปั จจุบนั มี จานวนทังสิ
้ น้ 1.4 ล้ านราย
จากเดิม 1.2 ล้ านรายในปี ที่ผา่ นมา โดยบริ ษัทตังเป
้ ้ าเพิ่มจานวนผู้ใช้ บริ การเป็ น 1.5 ล้ าน (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)
ทังนี
้ ้ AIS mPay เหมาะสมกับกลุ่มคนที่ทา E-commerce เพราะรองรับบัญชี 9 ธนาคารสาหรับลูกค้ าที่โอนเงิ น
ผ่านบัญชีธนาคาร อีกทัง้ ร้ านค้ ายังได้ รับเงินได้ เร็ วภายใน 1 วันทาการ และถ้ าผู้ใช้ รายใดของ AIS mPay ต้ องการ
ส่งโฆษณาลง Facebook ก็สามารถใช้ AIS mPay จ่ายค่าโฆษณานันๆ
้ ได้ ด้วย ซึง่ AIS mPay จะให้ ความสะดวก
สาหรับคนที่ใช้ Samsung Galaxy อี กด้ วย เพราะสามารถใช้ โทรศัพท์เคลื่ อ นที่ ไปแตะชาระค่า สิ นค้ า หรื อใช้
สาหรับการเข้ าออกรถไฟฟ้า BTS และร้ านอาหารที่รับบัตร Mastercard ได้ ทกุ ที่ทวั่ โลก และ 3) ส่วนของบริ การ
Dtac Jaew Wallet มีผ้ ูใช้ บริ การอยูร่ าว 2 แสนไอดี (ID-Identification) แบ่งเป็ นผู้ใช้ Paysbuy ราว 1.5 แสนไอดี
และที่เหลื อคือผู้สมัครใช้ บริ การ Jaew Wallet (Tangsiri, 2560) และทางด้ าน Dtac ได้ ปรับกลยุทธ์ “แจ๋ว” เป็ น
e-Wallet / Online Payment เต็ ม ตั ว ให้ บริ ก ารจ่ า ยใบแจ้ งหนี ข้ องเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ ข อง ดี แ ทค ไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียม รับเงิ นคืน 5% และสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ อีกทัง้ บริ การของ Jaew Wallet คือ โอนเงิ น,
จ่ายบิล, เติมเงิ น, เติมเกม, แจ้ งเตือนชาระเงิน และในปี 2015 เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยที่ผ้ ูให้ บริ การ Mobile
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Payment จากต่างค่ายมาร่วมมือกันให้ บริ การ โอนเงินข้ ามค่ายด้ วยเบอร์ โทรศัพท์ โดย mPay จาก AIS, Jeaw
Wallet จาก dtac และ Wallet by TrueMoney ขอเพี ย งผู้ ต้ องการโอนเงิ น รู้ เบอร์ โทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และมี
แอพพลิ เ คชั่น เงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ า งๆ ก็ ส ามารถโอนเงิ น ให้ กัน ได้ สู ง สุ ด ครั ง้ ละไม่ เกิ น 10,000 บาท คิ ด
ค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครัง้ ซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่นา่ สนใจ เนื่องจากการใช้ จ่า ยผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ หรื อ Mobile
Payment มีมากขึ ้น โดยการสารวจของ มาสเตอร์ การ์ ด ระบุวา่ คนไทย 58.8% เคยใช้ จา่ ยผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ในปี 2557 เป็ นสิ่ งที่บง่ บอกว่า e-Commerce และ Mobile Payment มีการใช้ งานจริ ง และคาด
ว่าการใช้ งานจะเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องในอนาคต และความร่วมมือครัง้ นี ้ทัง้ 3 รายนี ้ยืนยันตรงกันว่า เป็ นการแข่ง
กับพฤติกรรมผู้บริ โภคให้ เปลี่ ยนมาใช้ เงินอิเล็ กทรอนิกส์ แทน เงิ นสด จากปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานประมาณ 1-2 ล้ าน
รายเป็ นประจาทุกเดือน แต่บริ การโอนเงินผ่านเบอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อาจจะยังไม่เป็ นที่นิยมพอ เพราะสาหรับคน
ที่เคยใช้ เงินอิเล็กทรอนิกส์การจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ มักจะมีการจ่ายผ่านบัตรเครดิต อยูแ่ ล้ ว สาหรับ
การให้ บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์ของทัง้ True money wallet, AIS mPay, และ Dtac Jaew Wallet แล้ วอาจจะเป็ น
บริ การใหม่สาหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ บตั รเครดิตมาก่อ น แต่ถ้าสาหรับผู้ที่ใช้ บตั รเครดิตมาก่อนนนัน้ ผู้ให้ บริ การเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ 3 รายควรจะมีบริ การที่ดงึ ดูดใจมากกว่านี ้ (Brandbuffet, 2558) ดังนัน้ นักวิจยั จึงมีความสนใจ
ในการศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ของผู้บริโภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ให้ บริ การมาระยะหนึง่ แล้ ว เพื่อ
ผลงานวิจยั น่าจะเป็ นประโยชน์สาหรับผู้ให้ บริ การเงินอิเล็กทรอนิกส์หรื อสาหรับรัฐบาลในการมุง่ สู่สงั คมไร้ เงินสด
ของประเทศไทยต่อไป

ทบทวนวรรณกรรม
ความเชื่อมัน่ ตนเอง (Self-Efficacy) หมายถึง บุคคลจะเข้ าใจและเชื่อว่าเขามีทกั ษะและความสามารถ
พอเพี ยงในการกระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง (Dory, Beaulieu, Pestiaux, Pouchanin, Gay, Rocher, and Boucher,
2009) ในบริ บทของ การใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ความเชื่อมัน่ ตนเอง หมายถึง ความเชื่อมัน่ ในตนเองของ
ผู้ใช้ งานในการใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Teoh, Chong, Lin, and Chua, 2013)
ความปลอดภัย (Security) งานวิจยั ในอดีตพบว่าการรักษาความปลอดภัย หมายถึง กระบวนการ หรื อ
ขัน้ ตอน ในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้ อมูล และมีการรับรองความถูกต้ องและความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูล
ดังนัน้ ถ้ าผู้ใช้ งานระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีความกังวล และคิดว่าระบบมีความปลอดภัยมากกว่าการชาระเงิน
แบบเงิ นสด หรื อ การมีร หัสผ่ านก่อ นชาระเงิ นมี ความปลอดภัยแล้ ว ผู้ ใช้ จะมี การรับรู้ ต่อ ระบบการชาระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น (Tsiakis and Sthephanides, 2005; Teoh et al., 2013)
อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) มีความสาคัญในการเข้ าใจการยอมรับในการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เพราะความต้ องการทางด้ านจิตวิทยาของบุคคลเพื่อให้ ผ้ อู นื่ รับรู้วา่ ตนเองมีพฤติกรรมเหมือนกับ
สิ่งที่ผ้ คู นรอบข้ างคาดหวัง ดังนัน้ ผู้ใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์จะรับรู้ ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น ถ้ า
เพื่อน ญาติ หรื อ คนในครอบครัวสนับสนุนให้ เขาใช้ ระบบชาระเงินอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ วผู้ใช้ งานจะรับรู้ระบบการ
ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น (Azmi, Ang, and Talib, 2016)
ความสะดวกสบาย (Convenience) เป็ นปั จจัยสาคัญในการยอมรับระบบอิเล็ กทรอนิกส์ คาว่า "ความ
สะดวกสบาย" รวมถึงการลดระยะเวลาในการทาธุรกรรมความยืดหยุ่นและความพยายามทางร่างกายที่น้อยลง
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(Azmi et al., 2016) ดังนัน้ ถ้ า บุคคลที่ให้ ความส าคัญกับความสะดวกสบายแล้ ว เขามีแนวโน้ มที่จะสมัครใช้
บริ การ e-payment เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามมากกว่าการชาระเงินแบบดังเดิ
้ ม และ การชาระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ ธนาคาร เป็ นต้ น
อุปกรณ์ (Equipment) สุภ าวดี ปิ่ นเจริ ญ (2560) และ ภคภร ลุ่มเพชรมงคล และเพ็ญ จิร า คัน ธวงศ์
(2559) ได้ ให้ คานิยาม โมบายล์ แ อปพลิ เคชัน (Mobile Application) หมายถึง โปรแกรม หรื อ ซอฟท์แ วร์ ที่ ถูก
พัฒนา สาหรับช่วยในการใช้ งานบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาไม่วา่ จะเป็ นสมารท์โฟนหรื อแทบเล็ต ซึง่ โปรแกรม
จะช่วยตอบสนองความต้ องการใช้ งานของผู้บริ โภคอีกทังยั
้ งทาให้ ใช้ งานได้ อย่างสะดวกสบาย และประหยัดเวลา
มากขึ ้น ดังนัน้ การใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ ควรเป็ นระบบที่ดีไม่ติดขัด สามารถใช้ งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
โดยไม่ ต้อ งซือ้ อุปกรณ์ ใดๆ เพิ่มเติ ม การติ ด ตัง้ ระบบเงิ น อิ เล็ กทรอนิกส์ ไม่ควรใช้ เวลานานและควรมี ความ
ปลอดภัยมากกว่าการใช้ เงินสด เป็ นต้ น (Hedman, Tan, Holst, and Kjeldsen, 2017)
ความเสี่ยง (Risk) มีผลต่อการประเมินเลื อกสินค้ าหรื อบริ การ เช่น ถ้ าผู้ใช้ งานระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นกังวลว่าจะลืมรหัสผ่านในการใช้ หรื อกลัวว่าข้ อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์จะสูญหายไป หรื อ กังวลว่าแฮคเกอร์ จะ
สามารถแฮคเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ ไปได้ เพราะผู้ใช้ รับรู้มลู ค่าและคุณค่าของข้ อมูลเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเอง
มีแล้ ว ผู้ใช้ จะรับรู้การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น (Hedman et al., 2017)
ความไว้ ใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อมัน่ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถก่อให้ เกิดความภักดี โดยที่ไม่มีใคร
ต้ องการสร้ างความสัมพันธ์ กบั องค์กรที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมัน่ จึงเป็ นเกณฑ์อย่างหนึง่ ในการวัดคุณค่า
ขององค์กร (วริ ษฐา อภัยนนท์, 2557) ในบริ บทของงานวิจยั นี ้ผู้ใช้ เงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ใจว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ดู
แบบระบบโดยบริ ษัทที่มีความน่าเชื่อถือ องค์กรผู้พฒ
ั นาเงินอิเล็ กทรอนิกส์ไว้ ใจได้ หรื อ ผู้ใช้ ไว้ ใจว่าข้ อมูลส่วนตัว
ของตนเองจะไม่ถูกเปิ ดเผยแล้ ว ปั จจัยเหล่านี ้จะมีผลเชิงบวกต่อ รับรู้การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้ งานได้
(Hedman et al., 2017)
การควบคุม (Control) ได้ ในการใช้ เงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น ผู้ใช้ ควรสามารถปรับเปลี่ยนข้ อมูลส่วนตัว
ของเขาได้ ควบคุมการใช้ เงินอิเล็ กทรอนิกส์ของตนเองได้ สามารถจ่ายบิล เติมเงิน โอนเงิน หรื อ ซื ้อสินค้ าโดยไม่
ต้ อ งใช้ เงิ น สดได้ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท ารายงานทางการเงิ น ผ่ า นระบบเงิ นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้
ตลอดเวลาแล้ ว ผู้ใช้ จะมีการรับรู้ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น (Hedman et al., 2017)
การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Consumers’ Perception Towards E-Payment
System) หมายถึง ผู้ใช้ รับรู้วา่ ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าช่องทางการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
หรื อ ผ่านธนาคาร หรื อ ผ่านตู้เอทีเอ็ม การใช้ เงินอิเล็ กทรอนิกส์ดีกว่าการใช้ เงิ นสด หรื อ การใช้ บตั รเครดิต หรื อ
บัตรเดบิต และผู้ใช้ เชื่อถือในการทาธุ รกรรมการการเงิ นของระบบเงินอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อ ผู้ใช้ ร้ ู สึกว่าระบบเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นมิตรต่อเขา แล้ ว ผู้ใช้ จะรับรู้ระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ ้น (Teoh et al., 2013)
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อการรับรู้ ของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานครต่อระบบชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ และสมมติฐานงานวิจยั คือ 1) ปั จจัยด้ านความเชื่อมัน่ ตนเอง
(self –efficacy) 2) ปั จจัยด้ านความปลอดภัย (security) 3) ปั จจัยด้ านอิทธิ พลทางสังคม (social influence) 4)
ปั จจัยด้ านความสะดวกสบาย (convenience) 5) ปั จจัยด้ านอุปกรณ์ (equipment) 6) ปั จจัยด้ านความเสี่ ยง
(risk) 7) ปั จจัยด้ านความไว้ วางใจ (trust) และ 8) ปั จจัยด้ านควบคุม (control) มีผลเชิงบวกต่อต่อการรับรู้ของ
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ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่อระบบชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ (consumers’ perception towards e-payment
system) โดยมีกรอบในการวิจยั ดังนี ้

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ความเชื่อมัน่ ตนเอง
(Self –efficacy)
ความปลอดภัย
(Security)
อิทธิพลทางสังคม
(Social influence)
การรับรู้ของผู้บริโภคต่อระบบการชาระเงิน
ความสะดวกสบาย

อิเล็กทรอนิกส์

(Convenience)

(Consumers’ perception towards e-payment

อุปกรณ์

system)

(Equipment)
ความเสี่ยง
(Risk)
ไว้ วางใจ
(Trust)
ควบคุม
(Control)

วิธีการวิจยั
ในการศึกษาวิ จัยครัง้ นี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งปริ มาณ (Quantitative Approach) โดยการวิ จัยเชิ งส ารวจ
(Survey Method) และใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล กลุ่มประชากร
คือ ผู้บริ โภคของเขตธนบุรีในกรุ งเทพมหานคร คือประมาณ 111,027 คน (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการ
ลงทุนของกรุ งเทพมหานคร, 2558) โดยเป็ นผู้ที่เคยใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ 3 ราย ได้ แก่ True money wallet,
AIS mPay, หรื อ Dtac Jaew Wallet ที่อาศัยอยูใ่ นเขตธนบุรี บริ เวณตลาดพลู เนื่องจากบริ เวณนี ้มีร้านอาหารชื่อ
ดังจานวนมากที่คนวัยทางานนิยมไปรับประทานอาหาร (chillpainai.com, 2560) ส่วนในพื ้นที่ปิ่นเกล้ าของฝั่ ง
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ธนบุรี คื อผู้บริ โภคบริ เวณโดยรอบห้ างเทสโก้ โลตัสปิ่ นเกล้ า เนื่องจากบริ เวณนันมี
้ พนักงานบริ ษั ทจานวนมาก
(lunlaa.com, 2560) นักวิจยั มีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสารวจ ในช่วงเดือนสิหาคม 2560
ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ โดยใช้ หลักการคานวณของ (Cohen, 1997) จาก
แบบสอบถามที่เป็ น pilot test จานวน 40 ชุด โดยใช้ โปรแกรม G*Power เวอร์ ชนั่ 3.1.5 เพราะเป็ นโปรแกรมที่
สร้ างจากสูตรของ Cohen และผ่านการรับรองและตรวจสอบจากนักวิจยั หลายท่าน (Erdfelder and Buchner,
1996; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555)
ในการคานวณกาหนดค่า เพาเวอร์ (1- β) เท่า กับ 0.80 ค่าอัล ฟา (α) เท่า กับ 0.20 จานวนตัวแปร
ทานายเท่ากับ 8 ค่าขนาดของอิทธิ พล (effect size) เท่ากับ 0.0391079 (ซึง่ คานวณได้ จากค่า Partial R2 เท่ากับ
0.037636) ผลที่ได้ คือขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 244 (Cohen, 1997) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บขนาดตัวอย่างเพิ่มเติม
รวมเป็ น 250 ตัวอย่าง ผู้วิจยั ได้ นาผลลัพธ์ การตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาความเชือ่ มัน่ และความสอดคล้ อง
กันในแต่ละตัวแปรด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบัคได้ ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.670 – 0.906 ซึ่งถือว่ามี
ความเชื่อมั่นเกินเกณฑ์ คือ เนื่องจากมีค่าใกล้ เคี ยง 1 และไม่ต่า 0.65 (Nunnally, 1978) จากนันน
้ าข้ อมูลมา
วิเคราะห์สถิติการถดถอยพหุคณ
ู

ผลการวิจยั
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานองค์กรเอกชน รายได้ ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท ใช้ การชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบทรู
มันนี่ วอเลท (True Money Wallet) ส่ว นใหญ่ เคยรู้ จักหรื อ เคยได้ ยินเกี่ ยวกับการชาระเงิ นอิ เล็ กทรอนิกส์ ข อง
ระบบทรู มนั นี่ วอเลท (True Money Wallet) ชาระเงินเป็ นเงินสด ชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในการบริ การทางด้ านซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ ใช้ ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 0-1,000 บาทต่อครัง้ ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
พบว่ายอมรับสมมติฐานบางส่วน เนื่องจากมีบางปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระ
เงิ น แต่มีเพียงปั จจัย ด้ านความไว้ วางใจ (trust) (β = 0.355) ด้ านความเชื่อ มั่นตนเอง (self –efficacy) (β =
0.225) ด้ า นความสะดวกสบาย (convenience) (β = 0.204) ด้ านอุปกรณ์ (equipment) (β= 0.150) และ
ด้ า นควบคุ ม (control) (β = 0.134) ที่ มี อิ ท ธิ พ ลผลเชิ ง บวกต่ อ การรั บ รู้ ของผู้ บริ โภคต่ อ ระบบช าระเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (consumers’ perception towards e-payment system) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึง่ สามารถอธิ บายอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ ร้อยละ 63.9 และอีก
ร้ อ ยละ 36.1 เกิดจากอิทธิ พลตัวแปรอื่ นๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา และมี ความคลาดเคลื่ อนของการพยากรณ์ ที่ ±
0.272 อย่างไรก็ ตามแม้ ว่า ผลลัพธ์ ทางสถิ ติแสดงว่า อิ ทธิ พลทางสัง คม (social influence) (Sig.= 0.010) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 แต่ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์ เท่ากับ -0.140 และ ความเสี่ ยง (risk)
(Sig.= 0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 แต่คา่ สัมประสิทธิ์ ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ -0.194 ซึง่ ถือว่า
เกิดตัวแปรกด (Suppressor Variables) หมายถึง ตัวแปรทดสอบที่เข้ ามาลดหรื อระงับความสัมพันธ์ ที่มีอยู่เดิม
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามให้ น้อยลงหรื อหมดลงไป ดังนัน้ ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัย อิทธิ พลทางสังคม
และ ปั จ จัย ความเสี่ ย ง และตัว แปรตาม คื อ การรั บ รู้ ของผู้ บริ โภคต่ อ ระบบช าระเงิ น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ ต่อกัน (เทพศักดิ์ บุญยรัตพันธุ์, 2553) ส่วนปั จจัยด้ านความปลอดภัย (security) ไม่มีอิทธิ พลต่อ
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การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1และค่า
Variance Inflation Factor (VIF) ไม่ เกิ น 10 หากแสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่ มี ความสัม พันธ์ กันเอง หรื อ ไม่ เกิ ด
Multicollinearity (O'Brien, 2001) ซึ่งผู้วิจยั สามารถสร้ างสมการการถดถอยได้ ดงั นี ้ Y (การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อ
ระบบชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์) = 0.414 +0.355 (ความไว้ วางใจ) + 0.225 (ความเชื่อมัน่ ตนเอง) +0.204 (ความ
สะดวกสบาย) +0.150 (ความเสี่ยง) +0.134 (ควบคุม)
Table 1 Results of multiple regression analysis of the factors influencing consumer
perceptions in Bangkok towards electronic payment systems, dependent variable: consumer
perceptions towards electronic payment systems, R = 0.799, R2 = 0.639, Constant = 0.414
Independent Variables

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

ความเชื่อมัน่ ตนเอง

0.059

0.255**

0.000

2.372

ความปลอดภัย

0.073

0.086

0.092

1.739

อิทธิ พลทางสังคม

0.045

-0.140

0.010

1.908

ความสะดวกสบาย

0.057

0.204**

0.000

2.183

อุปกรณ์

0.069

0.150**

0.006

1.967

ความเสี่ยง

0.053

-0.194

0.000

1.228

ความไว้ วางใจ

0.050

0.355*

0.000

1.964

ควบคุม

0.055

0.134*

0.008

1.649

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือเพื่อศึกษาอิทธิ พลเชิงบวกของปั จจัยความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ตนเอง
ความปลอดภัย อิทธิ พลทางการเมือง ความสะดวกสบาย อุปกรณ์ ความเสี่ยง ความไว้ วางใจ และควบคุม ที่มีผล
ต่อการรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ ใ นกรุ งเทพมหานคร มีเพียงปั จจัย ด้ านความไว้ วางใจ
(trust) (β = 0.355) ด้ านความ เชื่ อ มั่ น ตนเอง (self–efficacy) (β = 0.225) ด้ านความส ะ ดวกส บาย
(convenience) (β = 0.204) ด้ านอุปกรณ์ (equipment) (β= 0.150) และ ด้ านควบคุม (control) (β = 0.134)
ที่มีผลเชิงบวกต่อ การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ ผลลัพธ์ งานวิจยั นี ้ยังตรงกับ
งานวิจยั ในอดีตในแง่ที่ว่า ถ้ าผู้ใช้ เงินอิเล็ กทรอนิกส์ไว้ ใจว่าเงินอิเล็ กทรอนิกส์ ที่ดแู บบระบบโดยบริ ษัทที่มีความ
น่าเชื่อถือ องค์กรผู้พฒ
ั นาเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้ ใจได้ หรื อ ผู้ใช้ ไว้ ใจว่าข้ อมูลส่วนตัวของตนเองจะไม่ถกู เปิ ดเผยแล้ ว
ปั จจัยเหล่ านี จ้ ะมี ผ ลเชิงบวกต่อ รั บรู้ การชาระเงิ นอิ เล็ กทรอนิกส์ ของผู้ใ ช้ ง านได้ (วริ ษ ฐา อภัยนนท์ , 2557;
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Hedman et al., 2017) และ ในการใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ความเชื่อมัน่ ตนเอง หมายถึง ความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองของผู้ใช้ งานในการใช้ ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Teoh, Chong, Lin, and Chua, 2013) ความสะดวกสบาย
(Convenience) เป็ นปั จจัยสาคัญ ในการยอมรับระบบอิ เล็ กทรอนิกส์ (Azmi et al., 2016) สาหรับปั จจัยด้ า น
อุ ป กรณ์ (Equipment) การใช้ ร ะบบเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ควรเป็ นระบบที่ ดี ไม่ ติ ด ขั ด สามารถใช้ ง านผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ โดยไม่ต้องซื ้ออุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม การติดตังระบบเงิ
้
นอิเล็กทรอนิ กส์ไม่ควรใช้ เวลานานและ
ควรมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้ เงินสด เป็ นต้ น (สุภาวดี ปิ่ นเจริ ญ, 2558; ภคภร ลุ่มเพชรมงคล และเพ็ญจิรา
คัน ธวงศ์ , 2559; Hedman, Tan, Holst, and Kjeldsen, 2017) นอกจากนั น้ ผู้ ใช้ ค วรมี ค วามรู้ สึ ก ควบคุ ม
(Control) ได้ ในการใช้ เงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (Hedman et al., 2017) นอกจากนัน้ การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อระบบ
ชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ (Consumers’ Perception Towards E-Payment System) หมายถึง ผู้ใช้ รับรู้ ว่าระบบ
การชาระเงิ นอิเล็ กทรอนิกส์ ดีกว่าช่อ งทางการชาระเงิ นผ่ านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส หรื อ ผ่านธนาคาร หรื อ ผ่านตู้
เอทีเอ็ม การใช้ เงินอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าการใช้ เงินสด หรื อ การใช้ บตั รเครดิต หรื อ บัตรเดบิต (Teoh et al., 2013)

ข้ อเสนอแนะ
ดังนัน้ นักการตลาด หรื อ ผู้ประกอบการให้ บริ การระบบชาระเงินอิเล็ กทรอนิกส์ หรื อ รัฐบาลควรเน้ นกล
ยุทธ์ เพิ่มความไว้ วางใจ เพิ่มความเชื่อมัน่ ตนเอง เพิ่มความสะดวกสบาย แต่ให้ ผ้ ูบริ โภคตระหนักถึงความเสี่ ยง
และให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถควบคุม การใช้ งานระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองได้ แล้ ว ผู้บริ โภคจะรับรู้ ระบบ
ชาระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์ มากขึน้ สาหรับงานวิจยั ในอนาคตอาจจะมีการเก็บข้ อมูลจากเขตอื่นๆ หรื อ จังหวัดอื่นๆ
หรื อกลุ่มบุคคลวัยเรี ยน เพื่อศึกษาผลลัพธ์ ในงานวิจยั ในอนาคตต่อไป นอกจากนัน้ ปั จจัยเรื่ องนโยบายภาครัฐ
อาจจะส่งผลต่อการรับรู้ระบบชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่นกัน
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การยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าของบริการ คุณภาพของการบริการ และความง่ ายในการใช้ งาน
ที่มีผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการบัตร Easy Pass ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Technology Acceptance, Service Value, Quality of Service, and Ease of Use Affecting
Decision to Use Easy Pass Card of Consumers in Bangkok
กัลยลักษณ์ ปานขา1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Kanyalak Pankam1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าของบริ การ คุณภาพของการ
บริ ก าร และความง่ า ยในการใช้ ง านที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บริ ก ารบั ต ร Easy Pass ของผู้ บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคทีใ่ ช้ บริ การบัตร Easy Pass
จานวน 250 คน และใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 ได้ แก่ ความง่ายในการใช้ งาน คุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของการบริ การ โดยร่วมกันพยากรณ์ การ
ตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 65.2 ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการนามาใช้ งานจริ ง
การรับรู้ถึงประโยชน์ และคุณค่าด้ านประโยชน์การใช้ งานไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ABSTRACT
This research was aimed primarily to study the technology acceptance, service value, service
quality, and ease of use affecting decision to use easy pass card of consumers in Bangkok. The
close-ended questionnaires were implemented to collect data from 250 Easy Pass users in Bangkok.
The multiple regression was conducted to test hypotheses of the study. The results revealed that
factors affecting decision to use easy pass card of consumers in Bangkok at the statistical
significance level of .05 were ease of use, economic value, and service quality. These factors
explained the impact toward decision to use easy pass card of consumers in Bangkok accounting for
65.2 percent. The technology acceptance in terms of actual use, benefit perception, and benefit
value did not affect decision to use easy pass card of consumers in Bangkok.
Key Words: Technology acceptances, service value, service quality, ease of use, easy pass card
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คานา
ปั จจุบัน องค์ ก รธุ ร กิ จต่ างมุ่ ง เน้ นการสร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ การที่ตอบสนองความต้ อ งการความ
สะดวกสบายของผู้บริ โภคยุคใหม่ เช่น ระบบการเติมน ้ามันที่มีทงผู
ั ้ ้ ให้ บริ การและการบริ การตัวเอง การให้ บริ การ
รถสาธารณะที่หลากหลาย การเกิดขึ ้นอย่างแพร่หลายของระบบการให้ บริ การรับชาระเงินที่ให้ บริ การสาหรับการ
จ่ายเงิ นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทังในรู
้ ปแบบการชาระผ่านบัตรเดบิต บัตรเครดิต โมบายแบงค์กิ ้ง บัตรเอทีเอ็ม
และอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ ้ง เป็ นต้ น เพื่อลดเวลาการชาระเงิน และสร้ างความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้ สอย
ของผู้บริ โภค รวมถึงการให้ บริ การบัตร Easy Pass ในการรับชาระเงินค่าทางด่วน ที่สามารถสร้ างความรวดเร็ ว
และสะดวกสบายให้ แก่ประชาชนที่ใช้ บริ การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เป็ นองค์ กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งก่อตังขึ
้ น้ เพื่อจัดให้ มีทางพิเศษด้ ว ยวิธีการใด ๆ ตลอดจน
บารุ งรักษาทางพิเศษ (กทพ.) และดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษโดยเฉพาะในเขตของกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
ในอดีตการชาระเงิ นบนการทางพิเศษหรื อทางด่วนนัน้ ผู้ใช้ บริ การทางด่วนมีการจอดรถเพื่อรอคิวชาระ
เงินในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปขึ ้นกับจานวนรถ ซึ่งปั ญหาที่เกิดขึน้ ระหว่างการจ่ายเงิน ได้ แก่ ผู้ใช้ บริ การไม่ได้
เตรี ยมเงินไว้ พร้ อมสาหรับการชาระค่าบริ การ การจอดรถนานเพื่อทาการนับเงินให้ ครบจานวน หรื อปั ญหาอื่น ๆ ที่
เกิดขึ ้นกับผู้ใช้ บริ การทางด่วน ซึ่งปั ญหาเหล่านี ้เป็ นปั ญหาใหญ่ เพราะทาให้ ระยะทางในการต่อคิวชาระเงินตังแต่
้
ด่านเก็บเงินไปจนถึงปลายแถวมีการจราจรที่ติดขัดสะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่เร่งด่วน อีกทังการ
้
จ่ายเงินผิดหรื อการทอนเงินผิดก็เป็ นปั ญหาที่สาคัญในช่วงเวลาที่เร่งด่วนเช่นกัน ทางรัฐบาลจึงได้ นาการให้ บริ การ
บัต ร Easy Pass ซึ่ ง เป็ นบัต รอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ ใ นระบบเก็ บ ค่ า ผ่ า นทางพิ เ ศษอัต โนมั ติ (Electronic Toll
Collection System: ETC) โดยเป็ นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ทางการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย นามาใช้ ในการแก้ ปัญหารถติดบริ เวณหน้ าด่านเก็บเงิน โดยผู้ใช้ บริ การสามารถขับรถผ่านช่องทาง
พิเศษที่มีป้ายแสดงคาว่า Easy Pass ได้ ทนั ที ซึง่ จะช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็ วและเพิ่มทางเลือกใหม่สาหรับ
ผู้ใช้ บริ การทางพิเศษ โดยการชาระเงินด้ วยบัตร Easy Pass นี ้จะไม่ใช้ พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ สาหรับผู้ที่
จะใช้ บริ การนี ้ต้ องสมัครเพื่อใช้ บริ การบัตร Easy Pass และเติมเงินตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไป ทังนี
้ ้ ปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการใช้ งานบัตร Easy Pass ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2560)
ทังนี
้ ้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่า ปั จจุบนั จานวนคนใช้ บริ การบัตร Easy Pass มีจานวนเพิ่ม
มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผ้ ใู ช้ งานสูงสุด 1.3 ล้ านบัตร มีปริ มาณจราจรที่ใช้ ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
6.2 แสนเที่ยว/วัน คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของปริ มาณรถ 4 ล้ อที่ใช้ ทางพิเศษทังหมด
้
จากสถิติการใช้ พบว่า มีปริ มาณ
การใช้ Easy Pass เพิ่มขึน้ 183,527 บัตร หรื อเฉลี่ ยประมาณ 40 % ทางด่วนที่มีปริ มาณรถใช้ มากสุด คือ ทาง
ด่ว นศรี รัช (ด่วน 2) 8,169,720 ครั ง้ /วัน รองลงมา คื อ ทางด่ว นเฉลิ มมหานคร (ด่วน 1) 4,306,692 ครั ง้ /วัน
สาหรับทางด่วนที่การใช้ บริ การน้ อยสุด คือ ทางด่วนศรี รัช - วงแหวนรอบนอกฯ 55,092 ครัง้ /วัน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยได้ มีแผนเพิ่มปริ มาณผู้ใช้ บตั ร Easy Pass ขึ ้น อีก5% เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ประชาชน
และลดปั ญหาจาจรหน้ าด่านให้ เบาบางยิ่งขึน้ โดยการสร้ างการรับรู้ การใช้ บตั ร Easy Pass ให้ เพิ่มมากขึน้ เพื่อ
เป็ นทางเลื อกให้ กบั ประชาชน และยังมีแผนเพิ่มช่อง Easy Pass มากกว่าช่องบัตรเงิ นสด โดยจะประเมินตาม
สัดส่วนของปริ มาณรถที่ใช้ บตั ร Easy Pass มากขึน้ ปั จจุบนั นี ้ การทางพิเศษฯ ได้ ปรับใช้ ไปแล้ วประมาณ 50%
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ในแต่ละด่าน อย่างไรก็ตามอนาคต การทางพิเศษฯ จะดาเนินการตัว๋ ร่วมหรื อตัว๋ แมงมุมในรู ปแบบ Touch n go
หรื อการใช้ บตั รแตะที่ตวั๋ เครื่ องอ่านบัตรแล้ วสามารถผ่านช่องได้ เลยที่ชอ่ งจ่ายเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว
ให้ แก่ผ้ ใู ช้ บริ การทางด่วน (เดลินิวส์, 2560)
จากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวมาในข้ า งต้ น การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ ยวข้ อ งกับการตัดสิ น ใจ
เลือกใช้ บตั ร Easy Pass ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร เป็ นเรื่ องที่นา่ สนใจและจากข้ อมูลการวิจยั ชี ้ให้ เห็นว่า
ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ มีการยอมรับเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ในชีวิตปั จจุบนั มากขึ ้น ซึ่งการ
ยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้ วยการรับรู้ ถงึ ประโยชน์ และการนามาใช้ งานจริ ง (Erasmus and Eeden, 2015)
นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การบัตร Easy Pass ต่างมีความตระหนักถึงคุณค่าของบริ การ และเห็นว่า บริ การนันมี
้
คุณค่าส าหรั บผู้ ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นคุณค่าด้ านประโยชน์การใช้ งานและด้ านเศรษฐกิ จ (Neto, 2017) นอกจากนี ้
คุณภาพของการบริ การ ซึง่ เป็ นการให้ บริ การตามระบบที่กาหนดไว้ ให้ ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ยังเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การของผู้บริ โภค (Wu, Yeh and Hsiao, 2010) รวมถึงความ
ง่ายในการใช้ งาน เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถใช้ บริ การได้ โดยง่าย ไม่จาเป็ นต้ องหาความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ บริ การ ทาให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับความสะดวกสบายในทุกครัง้ ของการใช้ บริ การ (Pawlak, 2017) จากการค้ นคว้ า
ศึกษางานวิจยั และเอกสารที่เกี่ยวข้ องพบว่า ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การบัตร Easy Pass ยัง
มีจานวนจากัดเช่นกัน จึงเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากทาให้ ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงไปของ
ความต้ องการของประชาชนหรื อผู้ใช้ บริ การในกรุ งเทพมหานคร และทาให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ นาผล
การศึกษาไปประกอบการเตรี ยมแผนการตลาด เพื่อรองรับกับความต้ องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใ ช้ บริ การได้
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าของบริ การ คุณภาพ
ของการบริ การ และความง่ายในการใช้ งานที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้ บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริ การบัตร Easy Pass ได้ นาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุณ ภาพในการให้ บริ การ ให้ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บริ การได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดงใน Figure 1
การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
- การรับรู้ ถงึ ประโยชน์ (Benefit perception)
- การนามาใช้ งานจริง (Actual use)
คุณค่าของบริการ (Service Value)
- ด้ านประโยชน์การใช้ งาน (Benefit Value)
- ด้ านเศรษฐกิจ (Economic Value)
คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
ความง่ายในการใช้ งาน (Ease of Use)

Figure 1 Conceptual framework of the study
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กรอบแนวคิดในงานวิ จัยข้ า งต้ น แสดงให้ เห็นถึง ความสัมพันธ์ ข องตัวแปรอิ ส ระ ได้ แก่ การยอมรั บ
เทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ถงึ ประโยชน์และด้ านการนามาใช้ งานจริ ง จากแนวคิดของ Erasmus and Eeden (2015)
คุณค่าของการบริ การ ด้ านประโยชน์การใช้ งานและด้ านเศรษฐกิจ จากแนวคิดของ Neto (2017) และคุณภาพใน
การให้ บริ การ จากแนวความคิดของ Wu, Yeh and Hsiao (2010) และความง่ายในการใช้ งาน จากแนวความคิด
ของ Pawlak (2017) และตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ภายใต้ แนวความคิดของ
Webster, Brouwers, Baxter, Finelli and Galliger (2014)

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ างส าหรับการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การบัตร Easy Pass ณ บริ เวณ
อาคารของด่านเก็บเงินต่างๆ และศูนย์บริ การลูกค้ าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service
ขนาดตั ว อย่ าง ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดขนาดตัว อย่า ง โดยการใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป G*Power ซึ่ง เป็ น
โปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1977) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีคา่ ขนาดอิทธิ พล (Effect Size)
เท่ากับ 0.0880685 โดยคานวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุด ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ
ประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.5 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 6 อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen,
1962) จึงได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 244 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากตัวอย่างสารองเพิ่มรวมทัง้ สิ น้
จานวน 250 ตัวอย่าง
การสุ่ ม ตั ว อย่ าง ส าหรับงานวิจัยครัง้ นี ้ ผู้ วิจัยได้ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi–stage
Sampling) ได้ แก่ 1) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่ ม
เลื อกจากการสุ่มจับฉลากเลื อกตัวแทนได้ ตวั แทนพื ้นที่เก็บข้ อมูลเป็ น 1 ศูนย์บริ การลูกค้ าบัตรอัตโนมัติ และ 4
ด่ า น จากทัง้ หมด 101 ด่ า น (การทางพิ เ ศษแห่ ง ประเทศไทย, 2560) 2) วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสั ด ส่ ว น
(Proportional Sampling) โดยใช้ เกณฑ์ ประชากรทังหมดที
้
่จะ ทาการสุ่ มตัวอย่าง คือ 250 คน ในการคานวณ
สัดส่วนตัวอย่าง ได้ แก่ ศูนย์บริ การลูกค้ าบัตรอัตโนมัติ 66 คน ด่านดินแดง 27 คน ด่านดาวคะนอง 67 คน ด่านสุข
สวัสดิ์ 28 คน และด่านสุขุมวิท 17 คน และ 3) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดย
แจกแบบสอบถาม และทาการเก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่มาเติมเงิ นในบัตร Easy Pass ณ ศูนย์บริ การลูกค้ าบัตร
อัตโนมัติหรื ออาคารบริ การของด่านเก็บเงินต่างๆ ที่สุ่มได้ จากขันที
้ ่ 1 จนครบจานวนที่กาหนดไว้
เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การศึก ษาการวิ จัยครั ง้ นี ใ้ ช้ แ บบสอบถามปลายปิ ดที่มี โครงสร้ างแน่น อน
(Structure–undisguised Questionnaire) ในการเก็บ ข้ อ มูล ซึ่งถูกสร้ างขึ น้ จากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยมีมาตรวัดและที่มาของคาถามในแบบสอบถาม ดังแสดงใน Table 2
องค์ ประกอบของแบบสอบถาม แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
- ส่ ว นที่ 1 เป็ นค าถามที่ เ กี่ ย วกับ ข้ อ มู ล ทั่ว ไปและพฤติ ก รรมการใช้ ท างด่ ว นของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือ น ความถี่ ในการใช้ ทางด่วนในการ
เดินทาง ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ ยของการใช้ ทางด่วนในการเดินทางแต่ละวัน โดยมีลักษณะของคาถามเป็ นคาถาม
แบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรวัดจัดล าดับ (Ordinal Scale) โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะเลือกคาตอบที่ตรงกับความเป็ นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีจานวนทังหมด
้
7 ข้ อ
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- ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass โดยมี
ลักษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) มีตวั เลือกที่แบ่งเป็ น
ระดับ (Likert Scale) และได้ ใช้ มาตราประมาณค่า ในการให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อย
ที่สุด และระดับ 5 คื อ ค่าที่มากที่สุด มีจานวนทังสิ
้ น้ 25 ข้ อโดยแบ่งเป็ น 4 หัวข้ อ ได้ แก่ การยอมรับเทคโนโลยี
จานวน 7 ข้ อคุณค่าของการบริ การ จานวน 8 ข้ อ คุณภาพของการบริ การ จานวน 4 ข้ อ และความง่ายในการใช้
งาน จานวน 5 ข้ อ
- ส่ ว นที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass โดยมี ลักษณะของ
คาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) มีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ (Likert
Scale) และได้ ใช้ มาตราประมาณค่า ในการให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และ
ระดับ 5 คือ ค่าที่มากที่สุด มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ข้ อ
Table 2 Reliability, Measurement Scale, and Source of the Questions
Variable
Technology Acceptance
- Beneficial Perception
- Actual Use
Service Value
- Benefit Value
- Economic Value
Quality of Service
Ease of Use
Decision to Use

Cronbach’s Alpha
n = 40
n = 250

Scale of
Measurement

Source

.778
.811

.744
.792

Interval scale Erasmus and Eeden (2015)
Interval scale Erasmus and Eeden (2015)

.801
.839
.808
.896
.855

.781
.779
.817
.869
.831

Interval scale
Interval scale
Interval scale
Interval scale
Interval scale

Neto (2017)
Neto (2017)
Wu, Yeh and Hsiao (2010)
Pawlak (2017)
Webster et al. (2014)

การตรวจสอบเครื่ องมือ แบบสอบถามที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง
เนื ้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื ้อหาและภาษาที่ใช้ และการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลอง
แจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด พบว่า คาถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมัน่ ระหว่าง .778 – .896
จากนันจึ
้ งนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจานวน 250 ชุด พบว่า คาถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความ
เชื่อมัน่ ระหว่าง .744 – .869 ซึง่ ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของทังสองกลุ
้
่มตัวอย่าง เป็ นไปตามเกณฑ์
(Nunnally, 1978)
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจง
จานวน การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
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ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เบือ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 250 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิ ง มี อ ายุ 41-45 ปี มี การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี มี อ าชีพพนักงานบริ ษั ทเอกชน มี ร ายได้ เฉลี่ ยต่อ เดื อ น
25,001-35,000 บาท มีความถี่ในการใช้ ทางด่วนในการเดินทาง 2-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ และมีคา่ ใช้ จา่ ยในการใช้ ทาง
ด่วนแต่ละวันโดยเฉลี่ย 100-500 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ ความ
ง่ายในการใช้ งาน คุณค่าของบริ การ ด้ านคุณค่าทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของการบริ การ โดยที่ความง่ายในการ
ใช้ งาน (ß= 0.524) มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด
รองลงมา ได้ แ ก่ คุณ ค่าของบริ การ ด้ านคุณ ค่าทางเศรษฐกิ จ (ß= 0.153) และคุณ ภาพของการบริ การ (ß=
0.119) ตามลาดับ โดยร่ วมกันพยากรณ์ตดั สินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ได้
คิดเป็ นร้ อยละ 65.2 ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการนามาใช้ งานจริ ง การรับรู้ถงึ ประโยชน์ และประโยชน์การ
ใช้ งานไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Table 1 The results of regression analysis
Variable
Constant
Technology Acceptance
- Beneficial Perception
- Actual Use
Service Value
- Benefit Value
- Economic Value
Quality of Service
Ease of Use
R2 = 0.652, F= 75.860,*p<0.05

b
0.003

Decision to Use Easy Pass Card
S.E.
ß
T
Sig. Tolerance VIF
0.197
0.013 0.989

0.032
0.124

0.047
0.066

0.034
0.113

0.672
1.879

0.502
0.061

0.555
0.395

1.803
2.531

-0.017
0.168
0.129
0.585

0.058
0.057
0.063
0.067

-0.016
0.153
0.119
0.524

-0.296
2.922
2.036
8.705

0.767
0.004*
0.043*
0.000*

0.476
0.519
0.420
0.395

2.102
1.925
2.381
2.535

นอกจากนี ้ ก่อนนาตัวแปรอิสระใดๆ เข้ าสู่สมการถดถอยผู้วิจยั ได้ มีการตรวจสอบ Multicollinearity ผล
การวิเคราะห์ พบว่า ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่
้ 1.803–2.535 ซึ่งมี ค่าไม่
เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ (Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013,
p. 590)
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การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าของบริ การ คุณภาพของการบริ การ และความง่ายในการใช้
งานที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาผลสรุ ปการ
วิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
การยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการรับรู้ถงึ ประโยชน์ (Benefit Perception) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
บัตร Easy Pass ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาจจะได้ รับข้ อมูลข่าวสารใน
เชิงลบเกี่ยวกับการให้ บริ การบัตร Easy Pass และคิดว่าการใช้ งานบัตรดังกล่าวไม่ได้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางลง จึงอาจจะยังไม่เห็นถึงประโยชน์ในการใช้ งานบัตร Easy Pass โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่สอดคล้ องกับ
งานวิ จัย ของณั ฏ ฐนั น ท์ พิ ธิ ว ัต โชติ กุ ล และนิ ต นา ฐานิ ต ธนกร (2560) ที่ พ บว่ า การยอมรั บ เทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือด้ านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้ งาน ด้ านการรับรู้ความง่ายในการใช้ งาน ด้ านการรับรู้ทรัพยากร
ทางการเงิ น การตลาดผ่ า นสื่ อ สัง คมออนไลน์ ด้า นโฆษณาออนไลน์ และพฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคออนไลน์ ด้ า น
ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสนเทศส่ ง ผลต่ อ ความตัง้ ใจซื อ้ สิ น ค้ า ออนไลน์ ผ่ า นแอปพลิ เ คชัน ของผู้ บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
การยอมรับเทคโนโลยี ด้ านการนามาใช้ งานจริ ง (Actual Use) ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร
Easy Pass ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การให้ บริ การบัตร
Easy Pass อาจจะยังไม่ตอบสนองต่อความต้ องการอย่างครอบคลุมทุกด้ าน โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า การใช้ งานจริ งและความน่าเชื่อถือ มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การเครื่ องรับชาระเงิ น
อัตโนมัติของผู้บริ โภคในจังหวัดสระบุรี (นัตติยา ภู่สละ และนิตนา ฐานิตธนกร, 2560)
คุณค่าของบริ การ ด้ านประโยชน์การใช้ งาน (Benefit Value) ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy
Pass ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า การใช้ บริ การบัตร Easy
Pass ความคุ้มค่ากับค่าบริ การหรื ออาจจะยังไม่ครอบคลุมความต้ องการในการใช้ งานที่แท้ จริ ง โดยผลการวิจยั
ครัง้ นี ้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า ประโยชน์การใช้ งานและความง่ายในการใช้ งานมีผลต่อการใช้
บริ การชาระเงินผ่านอุปกรณ์ สื่อสารเคลื่ อนที่ของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร (สุนนั ทา หลบภัย และนิตนา
ฐานิตธนกร, 2559)
คุณค่าของบริ การ ด้ า นคุณค่า ทางเศรษฐกิ จ (Economic Value) มีผ ลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร
Easy Pass ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ซึ่งเป็ นพนักงานบริ ษั ทเอกชนคิ ดว่ามีความคุ้มค่าต่อการใช้ บตั ร Easy Pass การหาซื ้อบัตรมีต้นทุนต่ าลด
ระยะเวลาในการเดิ นทาง อี กทัง้ จะช่ว ยให้ เศรษฐกิ จของประเทศมี การพัฒ นาเติ บโต โดยผลการวิ จยั ครั ง้ นี ้
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพิณคา โรหิตเสถียร (2554) กล่าวว่าความมีคุณค่าในการบริ การ นัน่ คือการทาทุก
วิถีทางที่จะทาให้ ผ้ มู าใช้ บริ การเกิดความรู้สึกเสมอว่าไม่ผิดหวัง และเห็นว่าบริ การนันมี
้ คณ
ุ ค่าสาหรับเขา/เธอ
คุ ณ ภาพของการบริ ก าร (Quality of Service) มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารบัต ร Easy Pass ใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้ เนื่อ งจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซึ่งเป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชนคิดว่าการบริการบัตร Easy Pass มีมาตรฐาน มีการให้ บริ การในการเติมบัตรที่สะดวกและ
รวดเร็ ว พนักงานบริ การมีความกระตือรื อร้ น และยินดีชว่ ยเหลือในการใช้ บริ การบัตร Easy Pass โดยผลการวิจยั

656

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับแนวคิดพื ้นฐานของ Cronin and Taylor (1992) ที่ได้ ทาการศึกษา ความพึงพอใจหรื อไม่พึง
พอใจ เป็ นเรื่ องของการเปรี ยบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริ การได้ รับบริ การ กับความคาดหวังที่ผ้ รู ับบริ การนันมี
้
ในช่วงเวลาทีม่ ารับบริ การ และเป็ นสิ่งที่ชว่ ยให้ สามารถวัดคุณภาพการให้ บริการได้ และ Bitner (1992) ได้ อธิ บาย
จากผลงานวิ จัยที่ได้ เคยทาการศึกษาไว้ ว่า คุณ ภาพการให้ บริ การสามารถวัดโดยผ่ า นความพึ ง พอใจของ
ผู้ รับ บริ การได้ ซึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมที่เ กี่ ยวข้ อ งผู้ เขี ย นพบว่า นักวิ จัย ส่ ว นใหญ่ มักให้ ความสนใจ
ทาการศึกษาคุณภาพการให้ บริ การจากแนวคิดพื ้นฐานสองแนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้ า และ
แนวคิดคุณภาพการให้ บริ การอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแนวคิดแรกมุง่ วัดความพึงพอใจในมิติต่างๆ ส่วนแนวคิดที่
สองวัดคุณภาพการให้ บริ การตามตัวแบบ
ความง่ า ยในการใช้ งาน (Ease of Use) มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บริ ก ารบั ต ร Easy Pass ใน
กรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซงึ่ เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนคิดว่าจะได้ รับความ
สะดวกสบายในการใช้ บริ การบัตร Easy Pass ทังผ่
้ านทางช่องทางเก็บเงินและเติมเงิ นอย่างเหมาะสม มีความ
ทันสมัย สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางได้ จริ ง โดยสามารถทาได้ ง่าย ไม่จาเป็ นต้ องหาความรู้เกี่ ยวกับการ
ใช้ บริ การ โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพรชนก พลาบูลย์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่
พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ แรงจูงใจทางอารมณ์ อิทธิ พลของสังคม การรับรู้ถงึ ประโยชน์ และสิ่งอานวย
ความสะดวกในการใช้ งานส่งผลต่อความตังใจของประชาชนในการใช้
้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้ อม
เพย์ของรัฐบาลไทย

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง การยอมรับเทคโนโลยี คุณค่าของบริ การ คุณภาพของการบริ การ และความง่ายใน
การใช้ งาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยความ
ง่ายในการใช้ งานมี ผลต่อ การตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มากที่ สุ ด
ดังนัน้ ผู้บริ หารการทางพิเศษแห่งประเทศไทยควรพัฒนาระบบการให้ บริ การที่ง่ายต่อการใช้ บริ การเพิ่มมากขึน้
อาทิ ควรพัฒนาให้ มีระบบ Easy Pass ครบทุกด่านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และควรพัฒนาระบบการ
อ่านบัตร Easy Pass ให้ มีความง่ายและเสถียรมากยิ่งขึ ้น ปั จจัยรองอันดับสอง คือ คุณค่าของบริ การ ด้ านคุณค่า
ทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้บริ หารควร
มีการส่งเสริ มการขายในระบบการเติ มเงิ น เช่น การเติ มเงิ นครบ 10,000 บาท ได้ วงเงิ นเพิ่ม 5% หรื อในช่ว ง
เทศกาล เติมเงินครบ 5,000 บาท มีการให้ ของสมนาคุณ และปั จจัยรองอันดับสาม คือ คุณภาพของการบริ การมี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การบัตร Easy Pass ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้บริ หารควรพัฒ นาด้ าน
บุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริ ก ารและอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ ระบบการใช้ ง านบัต ร Easy pass ให้ มี ม าตรฐานและมี
ประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ ้น
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป เพื่อให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้ างขึ ้น ผู้วิจยั ขอนาเสนอข้ อเสนอแนะให้ ศกึ ษาเพิ่มเติม โดยเลือกพื ้นที่ในการลงสนามเก็บแบบสอบถามให้ ครบ
ทุกพื ้นที่ที่มีบริ การเติมเงินในระบบ Easy Pass เพื่อให้ ได้ ข้อมูลและผลการวิจยั ที่ครอบคลุมทุกพื ้นที่ และควรนา
ผลวิ จัยนี ไ้ ปเปรี ยบเทียบกับผลการวิ จยั ในอนาคตเพื่อ จะได้ ทราบถึงความเปลี่ ยนแปลงและความแตกต่า ง
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(Longitudinal Study) รวมถึง ควรศึ กษาถึ ง ความแตกต่ า งในการตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารบั ต ร Easy Pass ของ
ผู้ใช้ บริ การแต่ละช่วงอายุ (Generation) รวมถึงลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ การศึกษา อาชีพ เป็ นต้ น
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ความคาดหวังในประสิทธิภาพและความพยายามในการใช้ งาน อิทธิพลทางสังคม
สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน ความไว้ วางใจ และการสื่อสารแบบปากต่ อปากที่มีอทิ ธิพลต่ อการ
ตัดสินใจใช้ บริการโมบายแบงค์กงิ ้ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Performance and Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Conditions, Trust, and Word
of Mouth Influencing Decision to Use Mobile Banking of Consumers in Bangkok
ชนิกา กิจกุลธนันต์ 1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Chanika Kijkunthanun1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
งานวิ จยั นี ้มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง ในประสิ ทธิ ภาพและความพยายามในการใช้ งาน
อิทธิ พลทางสังคม สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน ความไว้ วางใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แ บบสอบถามปลายปิ ดที่ผ่ านการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ และความตรงเชิง เนื ้อหาในการเก็บรวบรวมข้ อ มูล จากผู้ใ ช้ บริ การโมบายแบงค์กิง้ ใน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 146 คน ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า การ
สื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งมากที่สุด รองลงมา ได้ แก่ อิทธิ พลทาง
สังคม และความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ ตามลาดับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง
ของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ในขณะที่ความคาดหวัง ในความพยายามในการใช้ งาน สภาพแวดล้ อ มที่
สนับสนุน และความไว้ วางใจไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ โมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร

ABSTRACT
The study was aimed primarily to identify the performance and effort expectancy, social
influence, facilitating conditions, trust, and word of mouth impacting decision to use mobile banking
of consumers in Bangkok. Close-ended questionnaires were verified the reliability and content validity
for data collection. The samples consisted of 146 mobile banking users in Bangkok. The results of
regression analysis showed that word of mouth had the strongest relative contribution decision to use
mobile banking of consumers in Bangkok, followed by social influence and performance expectancy.
However, effort expectancy, facilitating conditions, and trust did not affect the decision to use mobile
banking of consumers in Bangkok.
Key Words: performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, trust, and word of mouth
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คานา
เทคโนโลยี ใ นปั จจุบันมี ความเจริ ญก้ า วหน้ า ขึ น้ อย่า งมาก ทัง้ ยัง มี การเติ บโตอย่า งต่อ เนื่อ ง ท าให้
สภาพแวดล้ อมรวมไปถึงการดาเนินชีวิตของบุคคลเปลี่ ยนแปลงไป บุคคลสามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ ที่อยู่ใ น
ระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบออนไลน์ได้ ง่ าย และรวดเร็ วจึง เรี ยกได้ ว่า เป็ นยุคข้ อมูลข่าวสารที่ไร้ พรมแดน ซึ่ง
เทคโนโลยีนี ้ก็ได้ เ ข้ ามามีบทบาทกับธุ รกิจต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ แต่ละธุ รกิจต้ องมีการปรั บตัวให้ เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อความยัง่ ยืนในอนาคต ธุรกิจธนาคารก็เป็ นหนึง่ ในธุรกิจที่ได้ รับผลกระทบจากการเติบโต
ของเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน โดยความนิยมในโลกออนไลน์ได้ สร้ างการเปลี่ยนแปลงทังด้
้ านพฤติกรรมและทัศนคติ
ของผู้บริ โภคในการทาธุ รกรรมทางการเงิ น ดังนันธุ
้ รกิจธนาคารต้ องปรับตัวโดยมีบริ การทางการเงิ นในรู ปแบบ
ต่างๆซึง่ อาศัยระบบอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบออนไลน์ที่อานวยความสะดวกและตอบสนองต่อการใช้ ชีวิตประจาวัน
ของผู้ บริ โภคในปั จจุบนั โดยเฉพาะการทาธุ รกรรมทางการเงิ นทัง้ ในรู ปแบบอินเทอร์ เ น็ตแบงค์ กิ ้ง (Internet
Banking) และโมบายแบงค์ กิง้ (Mobile Banking) ที่ผ้ ู ใช้ บริ การสามารถทาได้ ทุก ที่ ทุกเวลา รวดเร็ ว และ
สะดวกสบายผ่ า นอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ต่ า งๆ เช่ น โทรศัพท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต เป็ นต้ น ทาให้ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก าร
ประหยัดเวลา และค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่ธนาคารโดยตรง ซึ่งจากผลสารวจความ
คิดเห็นของผู้บริ หารระดับสูงจากฝ่ ายไอที 157 คนใน 14 ประเทศทัว่ โลก พบว่า ในปี 2559 ปริ มาณการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางสมาร์ ทโฟนเติบโตถึงร้ อยละ 64 (PwC’s Global Digital Banking Survey, 2017)
จากข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2559 พบว่า จานวนบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ ้ง
ในปี 2559 มี จานวน 15,095696 บัญชี เพิ่มขึน้ ร้ อ ยละ 26.84 เมื่อ เทียบกับปี 2558 ซึ่งมี จานวน 11,901,117
บัญชี ในขณะที่จานวนบัญชีผ้ ใู ช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งในปี 2559 มีจานวน 20,883,147 บัญชี เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
49.17 เมื่อเทียบกับปี 2558 นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเพิ่มขึ ้นของการทาธุรกรรมทางการเงินผ่านทัง้ 2
บริ การ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 พบว่าปริ มาณการทาธุ รกรรมทางการเงินผ่านโมบายแบงค์กิ ้งมีอตั ราเติบโต
ถึงร้ อยระ 121.64 ซึง่ สูงกว่าปริ มาณการทาธุรการรมทางการเงินผ่านอินเทอร์ เน็ตแบงค์กิ ้งซึง่ มีอตั ราเติบโตเพียง
ร้ อยละ 29.11 เนื่องจากมีความสะดวกสบาย และประหยัดเวลาได้ ดีกว่าการเข้ าไปใช้ บริ การที่ธนาคาร ซึง่ สามารถ
ตอบสนองต่อชีวิตประจาวันของผู้บริ โภคยุคใหม่ได้ มากกว่า
ทังนี
้ ้ ผู้ บริ โภคมี การพิจารณาหลากหลายปั จจัยในการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์ กิง้ ทัง้ ความ
คาดหวัง ในประสิ ทธิ ภ าพ (Performance Expectancy) ซึ่ง หมายถึง การที่ผ้ ู ใ ช้ บริ การเชื่อ ว่าโมบายแบงค์ กิง้
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน ความคาดหวังในความพยายามในการใช้ งาน (Effort Expectancy)
ซึง่ ผู้ใช้ งานมีความคาดหวังว่า การใช้ งานเทคโนโลยีโมบายแบงค์กิ ้งไม่จาเป็ นต้ องใช้ ความพยายามหรื อทักษะ
ด้ านเทคโนโลยี และความไว้ วางใจ (Trust) ซึง่ หมายถึงการที่ผ้ ใู ช้ บริ การเชื่อมัน่ ในการใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งว่า
มีความปลอดภัย และให้ บริ การอย่า งมีมาตรฐานเชื่อถื อได้ ซึ่ง จากการศึกษาของ Alalwan และคณะ (2017)
พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพ ความคาดหวังในความพยายามในการใช้ งาน และความไว้ วางใจ (Trust) มี
อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้ใช้ บริ การธนาคารจอร์ แดน นอกจากนี ้ อิทธิ พลทางสังคม
(Social Influence) ซึ่ ง เป็ นอิ ท ธิ พ ลจากบุ ค คลรอบข้ าง เช่ น ครอบครั ว เพื่ อ น หรื อ บุ ค คลที่ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก ารให้
ความสาคัญ และสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน (Facilitating Conditions) ซึ่งหมายถึง การที่ผ้ ูใช้ บริ การมีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในการใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ ต เป็ นต้ น ก็มีผลต่อการตัดสิ นใจของผู้บริ โภคได้ โดย
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จากการศึกษาของนาตยา ศรี สว่างสุข (2558) พบว่า อิทธิ พลทางสังคมส่งผลต่อการยอมรับการใช้ โมบายแบงค์
กิ ้งของธนาคารออมสิ น และ Oliveira และคณะ (2014) พบว่า สภาพแวดล้ อ มที่ส นับสนุนมี อิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภค อีกทังในชี
้ วิตประจาวันบุคคลย่อมมีการพูดคุยและเปลี่ยนข่าวสาร
กันเห็นได้ ซึง่ การที่มีผ้ ใู ช้ โมบายแบงค์กิ ้งแล้ วเกิดความพึงพอใจก็จะมีการแนะนาหรื อบอกต่อให้ กบั ผู้อื่นนี ้เรี ยกว่า
การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) จากการศึกษาของ Mehrad และ Mohammadi (2016) พบว่า
การสื่อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภค โดยจากข้ อมูลของ
ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครองในปี 2559 พบว่า กรุ งเทพมหานครมีจานวนประชากรอาศัยอยูม่ าก
ที่สุด
ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคาดหวังในประสิทธิ ภาพและความพยายาม
ในการใช้ งาน อิทธิ พลทางสังคม สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน ความไว้ วางใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิง้ ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เพื่อ เป็ นแนวทางให้ ธุรกิ จ
ธนาคารสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการให้ บริ การโมบายแบงค์กิ ง้ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ บริ การในอนาคต ดังกรอบแนวคิดการวิจยั ใน Figure 1

ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพ (Performance Expectancy)
ความคาดหวังในความพยายามในการใช้ งาน (Effort
Expectancy)

อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence)
สภาพแวดล้ อมทีส่ นับสนุน (Facilitating Conditions)

การตัดสินใจใช้ บริ การ
โมบายแบงค์กิ ้ง
(Decision to Use
Mobile Banking)

ความไว้ วางใจ (Trust)
การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth)
Figure 1 The conceptual framework of the study

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ าง ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่เคยใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง และพักอาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร
ขนาดตัวอย่ าง ผู้วิจยั ได้ กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับ
ตัว อย่า งจานวน 40 ชุด และคานวณหาค่า Partial R2 เพื่อ นาไปประมาณค่าขนาดตัว อย่า งโดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรู ป G*Power ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรการคานวณของ Cohen (1977) เวอร์ ชนั่ 3.1.9.2 เนื่องจาก
เป็ นโปรแกรมที่ผ่ านการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพจากนักวิจยั หลายท่าน สาหรั บการก าหนดขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างให้ ถูกต้ องและทันสมัย (Howell, 2010 และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 2555) ซึ่งในการประมาณค่าได้ มีการ
กาหนดค่า ขนาดอิทธิ พลเท่ากับ 0.02512225 (จากการคานวณค่า Partial R2 เท่ากับ 0.02512225) ค่า ความ
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น่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่ อนในการทดสอบ ( α) เท่ากับ 0.5 จานวนตัวแปรในการทานายเท่ากับ 6 และค่า
อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 จึงได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 146 ตัวอย่าง
การสุ่ม ตัว อย่ างส าหรับงานวิ จยั ครั ง้ นี ้ ผู้ วิจยั ได้ ทาการสุ่มตัวอย่า งแบบหลายขัน้ ตอน (Multi–stage
Sampling) ได้ แก่ 1) วิธี การสุ่มตัวอย่างแบบง่า ย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากเพื่อ สุ่มเลื อ ก
ตัวแทนจาก 5 เขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ได้ แก่ เขตห้ วยขวาง เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตบางกะปิ
และเขตบางพลัด 2) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยกาหนดขนาดตัวอย่างจาก
สัดส่วนประชากรทังหมดในเขตที
้
่เป็ นตัวแทนของกลุ่มที่ได้ จากขันตอนที
้
่ 1 โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 146
คน 3) ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม และทาการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุ่มผู้บริ โภคที่ใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะทาการเข้ าไปสอบถามเบื ้องต้ น ( Screening
Question) โดยสอบถามว่า “ท่านเคยใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาหรื อไม่” และเลือกตัวอย่าง
ที่ตอบว่า “เคยใช้ บริ การ” ผู้วิจยั จึงขอความร่ วมมือและเก็บข้ อมูลจากตัวอย่างในเขตต่างๆ ที่สุ่ม ได้ ณ บริ เวณ
อาคารสานักงาน สถานีรถไฟฟ้า และศูนย์การค้ าในเขตต่างๆ ที่สุ่มได้ จนครบจานวนที่กาหนดไว้
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

ผลการวิจยั
ผลการวิ เ คราะห์ เ บื อ้ งต้ น ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นตัว ของตัว อย่า ง 146 คน พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 80 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.8 และเพศหญิ ง จานวน 66 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 45.2 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 25 ปี มีจานวน 71 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.6 มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.0 เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน จานวน 53 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.3 มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 37.7 นอกจากนี ้ ส่วนใหญ่
ใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของธนาคารกสิกร จานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50. โดยมีความถึใ่ นการใช้ บริ การ 2 –
5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวน 44 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.1
ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้
บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ การสื่อสาร
แบบปากต่อปาก (Sig. = 0.002) อิทธิ พลทางสังคม (Sig. = 0.020) และคาดหวังในประสิทธิ ภาพ (Sig. = 0.049)
โดยที่การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (ß = 0.245) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง มากที่สุ ด
รองลงมา ได้ แก่ อิทธิ พลทางสังคม (ß = 0.200) และความคาดหวังในประสิ ทธิ ภาพ (ß = 0.169) ตามลาดับ
ในขณะที่ความคาดหวัง ในความพยายามในการใช้ งาน (Sig. = 0.228) สภาพแวดล้ อ มที่สนับสนุน (Sig. =
0.548) และความไว้ ว างใจ (Sig = 0.301) ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง ดังแสดงใน
Table 1
นอกจากนี ้ ก่อนการนาตัวแปรอิสระใดๆเข้ าสู่สมการถดถอย ผู้วิจยั ได้ มีการตรวจสอบ Multicollinearity
ซึง่ ผลวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีคา่ เท่ากับ 0.589 - 0.792 ซึง่ มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า คือ
> 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ กนั และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ผล
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การวิเคราะห์ พบว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระมีคา่ ตังแต่
้ 1.263 – 1.697 ซึง่ มีคา่ ไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ
มีความสัมพันธ์ กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ (Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013: 590)
Table 1 The results of regression analysis
Variable
Constant
Perform ace Expectancy
Effort Expectancy
Social Influence
Facilitating Conditions
Trust
Word of Mouth
R2= 0.338, F= 11.803,*p<0.05

B
1.165
0.153
0.105
0.182
0.050
0.065
0.207

S.E.
0.400
0.077
0.087
0.077
0.084
0.062
0.066

Decision to Use Mobile Banking
ß
T
Sig. Tolerance
2.914 0.004
0.169 1.198 0.049* 0.743
0.109 1.211 0.228 0.589
0.200 2.351 0.020* 0.661
0.049 0.603 0.548 0.720
0.081 1.039 0.301 0.792
0.245 3.134 0.002* 0.780

VIF
1.346
1.697
1.514
1.388
1.263
1.282

การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพและความพยายาม อิทธิ พลทางสังคม สภาพแวดล้ อมที่
สนับสนุน ความไว้ วางใจ และการสื่ อสารแบบปากต่อปากที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง
ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาผลสรุ ปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
ความคาดหวังในประสิทธิ ภาพ (Performance Expectancy) มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบาย
แบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากการใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง
สามารถตอบสนองผู้ใช้ บริ การในชีวิตประจาวันได้ เป็ นอย่างดี คือ สามารถลดทังเวลาและค่
้
าใช้ จา่ ยในการเดินทาง
เพื่อเข้ าไปใช้ บริ การที่ธนาคารแต่ละสาขา ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Alalwan และคณะ (2017) ที่พบว่า
ความคาดหวังในประสิทธิภาพมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้ใช้ บริ การธนาคารจอร์ แดน
ความคาดหวังในความพยายามในการใช้ งาน (Effort Expectancy) ไม่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้
บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติ ฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผลการวิจยั นี ้
ขัดแย้ งกับผลการศึกษาของกนกอร กล่อมแดง (2558) ที่พบว่า ความคาดหวังในความพยายามมีอิทธิ พลเชิงบวก
ต่อการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้งของลูกค้ า ธนาคาร A ในห้ างสรรพสินค้ าแห่งหนึง่ ของจังหวัดปทุมธานี และ
ขัดแย้ งกับงานวิจยั ของสุภาวดี ปิ่ นเจริ ญ และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า การยอมรั บเทคโนโลยี ด้ า น
ลักษณะการใช้ งานและด้ านความคาดหวังในความพยายามในการใช้ งานไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การจอง
ร้ านอาหารผ่านโมไบล์แอปพลิเคชันของผู้บริ โภค
อิทธิ พลทางสังคม (Social Influence) มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริโภคใน
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากมนุษย์มกั จะทาพฤติกรรมคล้ อยตามกลุ่มสังคมที่ตน

664

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

อยูไ่ ม่ว่าจะเป็ นครอบครัว เพื่อน หรื อบุคคลที่มีความสาคัญต่อตน นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคส่วนใหญ่ที่ทาการสารวจ
ต่างเห็นว่า การใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งเป็ นที่นิยมของสังคมและบุคคลรอบข้ างต่างมีทศั นคติที่ดีและเห็นถึง
คุณค่าของการใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้ง ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้ องกับการศึกษาของนาตยา ศรี สว่างสุข
(2558) ที่พบว่า อิทธิ พลทางสังคม ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ โมบายแบงค์กิง้ ของธนาคารออมสิ น อี กทังยั
้ ง
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ในอดีตที่พบว่า อิทธิ พลจากสังคม การรับรู้ ถงึ ประโยชน์ และทัศนคติต่อการใช้ บริ การ
ผ่านโทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อความตังใจในการใช้
้
งานแอปพลิ เคชัน Grab Taxi ของผู้ใช้ งานมือถือสมาร์ ทโฟ
นในกรุ งเทพมหานคร (สุกฤตา ศิริรัตน์รุ่งเรื อง และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)
สภาพแวดล้ อ มที่ส นับ สนุน (Facilitating Conditions) ไม่มีอิทธิ พลต่อ การตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบาย
แบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผลการวิจยั นี ้ขัดแย้ งกับผล
การศึกษาของ Oliveira และคณะ (2014) ที่พบว่า สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
โมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภค
ความไว้ วางใจ (Trust) ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหา
นคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผลการศึกษาครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับผลการศึกษาของ Alalwan และคณะ
(2017) ที่พบว่า ความไว้ วางใจมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้ใช้ บริ การธนาคารจอร์แดน
และขัดแย้ งการผลการศึกษาของอิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า สื่อสังคมออนไลน์
คุณภาพการให้ บริ การอิเล็ กทรอนิกส์ ด้ านความง่ายในการใช้ งาน ด้ านความไว้ วางใจ ด้ านความดึงดูดใจของ
เนื ้อหา และทาเลที่ตงของที
ั้
่พกั ส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การจองที่พกั ผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ของผู้บริ โภค
การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากมี อิ ทธิ พลต่อ การตัดสิ น ใจใช้ บริ การโมบายแบงค์ กิง้ ของผู้ บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ในชีวิตประจาวันย่อมต้ องมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ ยนข่าวสารอยูเ่ สมอ ดังนันข้
้ อมูลจึงมีการแพร่ กระจายได้ อย่างรวดเร็ ว หากมีผ้ ูใช้ บริ การโมบาย
แบงค์ กิ ้งแล้ ว เกิ ดความพึง พอใจก็ จะทาการบอกต่อให้ ผ้ ู อื่นทราบ และใช้ บริ การเช่นเดี ยวกัน สอดคล้ อ งกับ
การศึกษาของ Mehrad และ Mohammadi (2016) ซึง่ ศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
โมบายแบงค์กิ ้งของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต โดยพบว่า การสื่ อสารแบบปากต่อปากมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภค และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของพิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ และนิตนา ฐานิตธนกร
(2557) ที่พบว่า ความไว้ วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านประโยชน์ทางเศรษฐกิจและด้ านการ
บอกต่อส่งผลต่อความความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความคาดหวังในประสิทธิ ภาพและความพยายามในการใช้ งาน อิทธิ พลทางสังคม
สภาพแวดล้ อมที่สนับสนุน ความไว้ วางใจ และการสื่อสารแบบปากต่อปากที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การ
โมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากมี อิทธิ พลต่ อการตัดสินใจใช้
บริ การโมงบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาเป็ นอิทธิ พลทางสังคม และความ
คาดหวังในประสิทธิ ภาพ ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ การที่มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมซึ่งมักจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร
กับผู้คนรอบข้ า งอยู่เ สมอ และคล้ อยตามสังคมทังครอบครั
้
ว เพื่อน และบุคคลที่มีความสาคัญต่อตน ทาให้ มี
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อิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งเช่นนี ้ ธนาคารก็อาจจะมีการออกกลยุทธ์ ออกมาเชิญชวนให้ มี
ผู้ใช้ บริ การมากขึ ้นได้ โดยการเสนอให้ ผ้ ใู ช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งเชิญชวนคนรู้จกั ให้ หนั มาใช้ บริ การ โดยมีการให้
ของที่ระลึกเพื่อจูงใจ ทังนี
้ ้ธนาคารต้ องคานึงถึงประสิทธิ ภาพการทางานของโมบายแบงค์กิ ้งด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นการ
พัฒนาให้ มีความสะดวกรวดเร็ ว และมีบริ การทางการเงิ นให้ ทาธุ รกรรมที่หลากหลายยิ่งขึน้ เพื่อความสะดวก
สาหรับผู้บริ โภค และธนาคาร ในการประหยัดเวลา และค่าใช้ ในการเดิน ทางของผู้บริ โภค รวมถึงประหยัดเวลา
และแรงงานในการให้ บริ การของเคาร์ เตอร์ ธนาคาร
สาหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป เพื่อให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะ
ที่ก ว้ า งขึ น้ นัก วิ ช าการหรื อ นัก วิ จัยอาจทาการศึก ษาการตัดสิ น ใจใช้ บริ การโมบายแบงค์ กิ ง้ ด้ ว ยวิ ธี การที่
หลากหลายยิ่งขึ ้น อาทิ การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งของผู้บริ โภค
ระหว่างช่วงอายุตา่ งๆ เช่น การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจใช้ โมบายแบงค์กิ ้งระหว่างผู้บริ โภคที่
เป็ นวัยรุ่ นกับผู้บริ โภคที่เป็ นผู้สูงอายุ เนื่อ งจากปั จจุบนั สังคมไทยกาลังก้ าวสู่สังคมผู้ สูงอายุ ดังนัน้ จึงทาให้ มี
ผู้สูงอายุจานวนมาก ซึง่ ผู้บริ โภคทังสองกลุ
้
่มมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน จึงควรทาการศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรม
ของผู้บริ โภคทังสองกลุ
้
่มนี ้เพื่อเข้ าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อของกลุ่มผู้บริ โภคยุคใหม่อย่างแท้ จริ ง ตลอดจน
ควรศึกษาวิจยั แบบคลุมคาบเวลา (Longitudinal Study) โดยศึกษาเปรี ยบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจใช้ บริ การโมบายแบงค์ กิง้ ของผู้ บริ โภคที่เ กิ ดขึ น้ ในช่ว งเวลาต่า งๆ เพื่อ ศึกษาพิจารณาทิศทางการ
เปลี่ ยนแปลงหรื อแนวโน้ มต่างๆ ของพฤติกรรมผู้บริ โภค และควรมีการติดตามผลในระหว่างการดาเนินงานวิจยั
(Monitoring) และปรับแก้ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุ ง และพัฒนาระบบโมบาย
แบงค์กิ ้ง รวมไปถึงการวางแผนเพื่อวางกลยุทธ์ ในการเชิญชวนให้ ผ้ บู ริ โภคหันมาใช้ บริ การโมบายแบงค์กิ ้งให้ มาก
ขึ ้น
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ผลกระทบของวัฒนธรรม สื่อสังคม และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ท่ มี ีต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Impact of Culture, Social Media, and Online Customer Behavior on Decision to Choose
Tourism Attraction of Consumers in Bangkok
กรรณิการ์ โพธิ์ศรี 1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Kannika Posri1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรม สื่อสังคม และพฤติกรรมผู้บริ โภค
ออนไลน์ที่มีต่อการตัดสินใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามปลาย
ปิ ดที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์
เคยมีประสบการณ์ทอ่ งเที่ยวภายในประเทศและอาศัยในกรุ งเทพมหานคร จานวน 200 คน และสถิติเชิงอ้ างอิงที่
ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านวัฒ นธรรม สื่ อ
สัง คมออนไลน์ ด้ านการรั บรู้ ถึง ประโยชน์ และอิ ทธิ พลทางสัง คม พฤติ กรรมผู้ บริ โภคออนไลน์ ด้ านอารมณ์
ออนไลน์ และด้ านความบันเทิงออนไลน์มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้ อยละ 63.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The study was aimed primarily to identify the impact of culture, social media, and online
customer behavior on decision to choose tourism attraction of consumers in Bangkok. The closeended questionnaires with the reliability and content validity were implemented to collect data from
consumers who used online social media, visited domestic tourism attraction, and lived in Bangkok.
The inferential statistics of multiple regressions was used for hypothesis testing. The results revealed
that the culture, social media in terms of perceived usefulness, social influence, and online customer
behavior in terms of online emotion and entertainment had the impact on decision to choose tourism
attraction of consumers in Bangkok accounting for 63.5 percent at the statistical significant level of
.05.
Key Words: Culture, Social Media, Online Customer Behavior, Decision to Choose Tourism Attraction
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คานา
ปั จจุบนั รายได้ จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คิดเป็ น 8% ของ GDP ซึง่ เท่ากับเงินจานวน 1 ล้ านล้ านบาท
และมีคนทางานนับล้ านคนอยู่ในอุตสาหกรรมนี ้ (เนชัน่ สุดสัปดาห์, 2559) ภาคท่องเที่ยว คนส่วนใหญ่มองเพียง
เป็ นแค่ธุรกิ จโรงแรม เอเย่นต์ทัวร์ นาเที่ยว แต่จริ งๆ มีมากกว่านัน้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวครอบคลุมถึงธุ รกิ จ
โรงแรม ธุ รกิ จภัต ตาคาร สถานบริ การ และสถานที่ตากอากาศ ธุ ร กิจการขายของที่ร ะลึ กหรื อ สิ นค้ า ส าหรั บ
นักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาสาหรับนักท่องเที่ยว และธุรกิจด้ านการจัดประชุมนานาชาติ งานนิทรรศการ งานออก
ร้ าน และการโฆษณาเผยแพร่ และสร้ างธุรกิจต่อเนื่องตามมามากมาย เช่น ด้ านสันทนาการ สปา สนามกอล์ ฟ
สวนสนุก เรื อภัตตาคารทางน ้า เรื อโดยสาร รถทัวร์ และการขายของที่ระลึก ซึง่ รายรับของภาคท่องเที่ยวหนึ่งใน
สามมาจากการขายของที่ระลึ ก อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยวจึง เป็ นงานภาคบริ การที่ส ร้ า งธุ รกิ จต่อเนื่อ งจานวน
มากมาย ทาให้ เกิดการจ้ างงานโดยตรง 2.5 ล้ านคน และการจ้ างงานโดยอ้ อมอีก 2 ล้ านคน เท่ากับมี 4 ล้ านคนที่
ทางานในภาคท่องเที่ยว (เนชัน่ สุดสัปดาห์, 2559)
ทังนี
้ ้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ สรุ ปสถานการณ์ ท่องเที่ยวในปี 2559 ว่ามีจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติสะสม 32.58 ล้ านคน ขยายตัว 8.91% ก่อให้ เกิดรายได้ 1.64 ล้ านล้ านบาท ขยายตัว 12.64% จากปี ที่
ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวสวีเดนพักนานที่สุด 19.41 วัน ขณะที่นกั ท่องเที่ยวอิสราเอลใช้ จา่ ยสูงสุด 84,827 บาท
ต่อทริ ปและที่สาคัญ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติพกั เฉลี่ ยเพิ่มขึ ้นเป็ น 9.56 วัน ใช้ จ่ายมากขึ ้นเป็ น 5,268.42 ต่อวัน
เพิ่ ม ขึ น้ 3.25% ซึ่ ง การขยายตัว ของนัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ เกิ ด จากปั จ จัย หนุ น จากการฟื ้ น ตั ว ของตลาด
นักท่องเที่ยวรัสเซีย การยกเว้ นค่าธรรมเนียมวีซ่าในการเข้ ามาเยือนประเทศ (Visa on Arrival) ช่วยกระตุ้นการ
เดินทางช่วงปี ใหม่ตอ่ เนื่องถึงตรุ ษจีน ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวจีนซึง่ เป็ นตลาดหลักของไทยซึง่ กระเตื ้องขึ ้นในช่วง
ตรุ ษจีน โดยมีนกั ท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยกว่า 9 ล้ านคน สร้ างรายได้ กว่า 5 แสนล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9.1%
และเศรษฐกิจที่ดีในภูมิภาคอาเซียนส่งผลดีตอ่ การเดินทางระยะใกล้ ในขณะที่การขยายตัวของไทยเที่ยวไทยในปี
นี ้ ก็ได้ แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง นโยบายสนับสนุนจากรัฐบาลทังมาตรการ
้
ส่งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรง และการเพิ่มกาลังซื ้อให้ ประชาชนมี เงิ นจับจ่า ยใช้ สอยเพิ่มขึ น้
รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางทังทางบกและทางทะเล
้
ที่อานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
มากขึ ้น รวมถึงยกระดับสิ นค้ าและบริ การทางการท่องเที่ยวของไทย เพื่อสร้ างการรับรู้ และให้ ประเทศไทยก้ าวสู่
การการเป็ นประเทศท่องเที่ยวคุณภาพ (ไทยรัฐ, 2559)
สาหรับการส่งเสริ มตลาดในประเทศ รัฐบาลมุ่งเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งจากภายในตามแนวทางไทย
แลนด์ 4.0 โดยมุ่งสร้ างรายได้ จากไทยเที่ยวไทยเชิงคุณ ภาพ สร้ างสมดุล ในเชิงพืน้ ที่แ ละเวลา สมดุล ในเชิ ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้ อมให้ สามารถรักษาสัดส่วนรายได้ จากในประเทศต่อรายได้ การท่องเที่ยวรวม ไม่
น้ อยกว่า 33% ภายใต้ นโยบายปลุกพลังเที่ยวไทย ใส่ใจท้ องถิ่นยัง่ ยืน กระตุ้นให้ คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ ลดการเดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงการสร้ างกระแสภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ดึงคนไทยเที่ยวใน
ประเทศด้ วยมุมมองใหม่ด้านคุณค่าของแต่ละภาคบนพื ้นฐานของวิ ถีไทย โดยเชื่อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ส่งเสริ มโอท็อ ป เพื่อเป็ นสิ นค้ าและของที่ระลึกจาหน่ายแก่นกั ท่อ งเที่ยว รวมถึงการร่ วมกับภาคเอกชนพัฒนา
สถานีริมทางเพื่อให้ ข้อมูลข่าวสารด้ านการท่องเที่ยวและแหล่งจาหน่ายสินค้ าชุมชนแก่นกั ท่องเที่ยว ซึง่ เป้าหมาย
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ในการทาการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เน้ นเพิ่มการจับจ่ายใช้ สอยในท้ องถิ่น โดยตังเป
้ ้า
รายได้ เพิ่มขึ ้นไม่น้อยว่า 10 % ของปี ที่ผ่านมา (ฐานเศรษฐกิจ, 2560)
นักท่อ งเที่ยวจัดเป็ นส่ ว นส าคัญ ในการสร้ า งความเติ บโตให้ กับอุตสาหกรรมการท่อ งเที่ ยว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงดาเนินนโยบายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางไปยังสถานที่
นัน้ ๆ โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปั จจัยที่มีอิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ นใจเลื อ กสถานที่ท่อ งเที่ยวของ
นักท่ อ งเที่ ยวมี ห ลายปั จจัย ได้ แ ก่ ปั จจัยด้ า นวัฒ นธรรม (Culture) สื่ อ สั งคมออนไลน์ (Social Media) และ
พฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ (Online Customer Behavior) (Bright, Kleiser, and Grau, 2015) โดยแหล่งข้ อมูล
ที่นักท่อ งเที่ยวนิยมใช้ ในการหาข้ อมูล ท่อ งเที่ยว ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต (ร้ อ ยละ 65) นิตยสาร (ร้ อยละ 42) และ
หนังสื อนาเที่ยว (ร้ อยละ 40) กิจกรรมที่ทาส่วนใหญ่ ได้ แก่ การเยี่ยมชมธรรมชาติ (ร้ อยละ 52) และการเยี่ยมชม
สถานที่ทางวัฒนธรรม (ร้ อยละ 51) ตลอดจนองค์ประกอบการท่องเที่ยว เช่น ความสมบูรณ์ ของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว การคมนาคม ราคาของสิ นค้ าและผลิ ตภัณฑ์ การท่องเที่ยว และบุคลากรในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่าง
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของนักท่องเที่ยวทังสิ
้ ้น (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560)
จากรายงานวิจยั ของ OECD (2009) พบว่า วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ กนั ในระดับมาก
ซึ่ง วัฒ นธรรมเป็ นกลไกขั บ เคลื่ อ นที่ ส าคัญ ที่ ส ามารถช่ว ยส่ ง เสริ มให้ ส ถานที่ท่ อ งเที่ ยวมี ค วามดึง ดู ด ใจให้
นักท่องเที่ยวตัดสิ นใจมาท่องเที่ยว และก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบการแข่งขัน ให้ เป็ นสถานที่สาหรับการพักอาศัย
การมาท่องเที่ยว และการลงทุนทางด้ านธุ รกิจต่างๆ ทังนี
้ ้ Richard and Chebat (2015) กล่าวว่า อินเทอร์ เน็ต
เป็ นแหล่งที่มาของข้ อมูลสาหรับสิ นค้ าจานวนมาก และผลการวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคออนไลน์ได้ มี
จานวนเพิ่มขึ ้นเช่นกัน ขณะที่นกั วิจยั ส่วนใหญ่เน้ นไปทีก่ ารค้ นหาข้ อมูลก่อนซื ้อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดความไม่
แน่นอนและความเสี่ ยง มีนกั วิจยั จานวนน้ อยที่ได้ พฒ
ั นาและทดสอบ รวมถึงสังเกตรู ปแบบพฤติกรรมต่างๆ ของ
ผู้บริ โภคในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่ง ครอบคลุ มพฤติ กรรมผู้บริ โภคออนไลน์ที่ร วมถึงตัวแปรด้ า นบุคลิ กภาพของ
ผู้บริ โภค โดยปั จจุบนั สื่อสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นการรวมกันของกลุ่มคนบนอินเทอร์ เน็ต เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ทา
ให้ ผ้ คู นสามารถทาความรู้จกั แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปั นประสบการณ์ ร่วมกัน ทังนี
้ ้ สื่อสังคมออนไลน์ เป็ น
สื่อที่ทรงอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อหรื อใช้ บริ การต่างๆ ของผู้บริ โภคเป็ นอย่างมาก
วัฒนธรรม (Culture)

สือ่ สังคมออนไลน์ (Social Media)
- ประโยชน์ในการใช้ งาน (Perceived Usefulness)
- อิทธิพลของสังคม (Social Influence)
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Online Customer Behavior)
- การรับรู้ทางออนไลน์ (Online Cognition)
- อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotion)
- ความบันเทิงทางออนไลน์ (Online Entertainment)

Figure 1 Conceptual Framework of the Study
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ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลกระทบของวัฒนธรรม สื่อสังคมและพฤติกรรมผู้บริ โภค
ออนไลน์ที่มีต่อการตัดสิ นใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง ผลวิจยั ที่ได้ สามารถ
นาไปใช้ ประโยชน์ส าหรับ ผู้ ประกอบการที่เกี่ ยวข้ อ งกับธุ ร กิ จท่อ งเที่ยว โดยนาข้ อ มูล ที่ ได้ จากการศึกษาไป
ประยุกต์ใช้ กบั กลยุทธ์ ที่เหมาะสม สนองตอบความต้ องการของนักท่องเที่ยวต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังแสดงใน Figure 1

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ างสาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ คือ ผู้บริ โภคที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์ เคยท่องเที่ยวใน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ และอาศัยในกรุ งเทพมหานคร
ขนาดตั ว อย่ าง ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดขนาดตัว อย่า ง โดยการใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป G*Power ซึ่ง เป็ น
โปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1977) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีคา่ ขนาดอิทธิ พล (Effect Size)
เท่ากับ 0.1262981 โดยคานวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุด ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่ อนในการทดสอบ
ประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.5 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 6 อานาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.95 (Cohen,
1962) จึงได้ ขนาดกลุ่ มตัวอย่างจานวน 172 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากตัวอย่างสารองเพิ่มรวมทังสิ
้ น้
จานวน 200 ตัวอย่าง
การสุ่มตัว อย่ าง ส าหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ วิจ ัยได้ ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi–stage
Sampling) โดยเริ่ มต้ นด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่ม
เพื่อสุ่มเลือก 1 เขต เป็ นตัวแทนจาก 5 กลุ่มเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร จากนันจึ
้ งใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยใช้ เกณฑ์ ประชากรทังหมดที
้
่จะ ทาการสุ่มตัวอย่าง คือ 200 คน ใน
การคานวณสัดส่วนตัวอย่าง ได้ แก่ เขตดินแดง 33 คน เขตสวนหลวง 32 คน เขตจตุจกั ร 42 คน เขตบางกะปิ 40
คน เขตบางแค 53 คน และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยมีการคัดกรอง
ตัวอย่างด้ วยคาถามเพื่อให้ แน่ใจว่ามีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนด ผู้วิจยั จึงขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม
จนครบจานวน 200 ตัวอย่าง
เครื่ องมือในการวิจัย การศึกษาการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็บข้ อมูล ซึง่ ถูกสร้ าง
ขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อ ง โดยมีมาตรวัดของคาถามดังแสดงใน Table 1 และมี
องค์ประกอบของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
- ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน โดยมีลกั ษณะของคาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดนามบัญญัติ
(Nominal Scale) และมาตรวัดจัดลาดับ (Ordinal Scale) โดยผู้ ตอบแบบสอบถามจะเลื อกคาตอบที่ตรงกับ
ความเป็ นตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด มีจานวนทังหมด
้
5 ข้ อ
- ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกสถานที่ทอ่ งเที่ยว โดยมีลักษณะของ
คาถามเป็ นคาถามแบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) มีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ (Likert
Scale) และได้ ใช้ มาตราประมาณค่า ในการให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และ
ระดับ 5 คือ ค่าที่มากที่สุด มีจานวนทังสิ
้ ้น 26 ข้ อ
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- ส่ ว นที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ การตัดสิ นใจเลื อ กสถานที่ท่อ งเที่ยว โดยมี ลักษณะของคาถามเป็ น
คาถามแบบปลายปิ ดที่ใช้ มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) มี ตวั เลื อกที่แ บ่งเป็ นระดับ (Likert Scale)
และได้ ใช้ มาตราประมาณค่า ในการให้ คะแนนแต่ละระดับตังแต่
้ ระดับ 1 หมายถึง ค่าที่น้อยที่สุด และระดับ 5 คือ
ค่าที่มากที่สุด มีจานวนทังสิ
้ ้น 4 ข้ อ
Table 1 Reliability and Measurement Scale
Variable

Item

Culture
Social media
- Perceived usefulness
- Social influence
Online customer behavior
- Online cognition
- Online emotion
- Online entertainment
Decision to choose tourism attraction

5

Cronbach’s Alpha
n = 40
n = 200
.802
.826

Scale of Measurement
Interval scale

5
4

.755
.722

.792
.786

Interval scale
Interval scale

4
4
4
4

.741
.814
.772
.716

.845
.826
.832
.764

Interval scale
Interval scale
Interval scale
Interval scale

เครื่ องมือในการวิ จัย คือ แบบสอบถามปลายปิ ดที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) โดยผู้ เ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่า น เพื่ อ พิจ ารณาความเหมาะสมของเนื อ้ หาและภาษาที่ใ ช้ และการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองแจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด และ
นามาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า ความเชื่อมัน่ ของคาถามในแต่ละตัวแปรเท่ากับ .722-.814
และกลุ่มตัวอย่างจานวน 200 ชุด คาถามในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมัน่ ระหว่าง .764 – .845 ซึง่ ผลของค่า
สัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของทังสองกลุ
้
่มตัวอย่าง เป็ นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า จากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการสารวจจานวน 200 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 56.5 มีอายุ
21-30 ปี คิ ด เป็ นร้ อยละ 39.5 มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.0 ส่ ว นใหญ่ เป็ นพนัก งาน
บริ ษัทเอกชน คิดเป็ นร้ อยละ 39.5 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.5
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ก่อนนาตัวแปรอิส ระใดๆ เข้ าสู่ส มการถดถอยผู้วิ จยั ได้ มีการตรวจสอบ
Multicollinearity ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.456-0.766 ซึ่งมีค่าสูง
กว่า เกณฑ์ ขนั ้ ต่ า คื อ > 0.40 (Allison, 1999) แสดงว่า ตัว แปรอิ ส ระไม่มีความสัมพันธ์ กัน และค่า Variance
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Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมีค่าตังแต่
้ 1.125–2.338 ซึง่ มีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์ กนั (Zikmund, Babin, Carr, and Griffin, 2013, p. 590)
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัย สื่ อ สังคมออนไลน์ ด้ านอิ ทธิ พลทางสังคม (ß =
0.314) มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา
ได้ แก่ ปั จจัยด้ านวัฒนธรรม (ß = 0.281) ปั จจัยพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ ด้ านความบันเทิงทางออนไลน์ (ß =
0.229) ด้ านอารมณ์ ออนไลน์ (ß = 0.189) และปั จจัยสื่ อสังคมออนไลน์ ด้ านการรับรู้ ถึงประโยชน์ (ß = 0.178)
ตามลาดับ โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้ อย
ละ 63.5 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ไม่มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงใน Table 2
Table 2 The results of regression analysis
Variable
Constant
Culture
Social Media
- Perceived Usefulness
- Social Influence
Online Customer Behavior
- Online Cognition
- Online Emotion
- Online Entertainment
R2 = 0.685, F=69.366, *p<0.05

S.E.
.422
.057

Decision to Choose Tourism Attraction
ß
b
t
Sig.
Tolerance VIF
.321
–
.523
.601
–
–
.262 .281 4.702 .000*
.456
2.342

.061
.067

.178
.344

.178
.314

2.114
6.213

.035*
.000*

.766
.685

1.125
1.457

.052
.052
.065

.081
.188
.230

.071
.189
.229

1.568
2.974
3.523

.126
.003*
.000*

.761
.504
.494

1.315
1.963
2.338

การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของวัฒนธรรม สื่อสังคม และพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีตอ่ การตัดสินใจ
เลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาผลสรุ ปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้ อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
วั ฒ นธรรม (Culture) มี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อกสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วของผู้ บริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากเนื่องจากส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การท่องเที่ยว
ทาให้ นกั ท่องเที่ยวได้ พบประสบการณ์ ที่แปลกใหม่ ทังทางด้
้
า นภาษา อาหาร ความบันเทิง ดนตรี และศิลปะ
รวมถึงทาให้ เข้ าใจชีวิตความเป็ นอยู่ ค่านิยมของสังคม เจตคติความคิดเห็นและความเชื่อถือของชุมชนได้ อย่าง
ถูกต้ อง ดังนัน้ เมื่อเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่จงึ มีความต้ องการเรี ยนรู้ถงึ แตกต่างทางด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา และ
ประเพณีในแต่ละท้ องถิ่น โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับรายงานของ OECD (2009) ซึง่ พบว่า วัฒนธรรมและ
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การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับมาก ซึง่ วัฒนธรรมเป็ นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญที่สามารถช่วยส่งเสริ มให้
สถานที่ทอ่ งเที่ยวมีความดึงดูดใจให้ นกั ท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยว และก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบการแข่งขัน ให้
เป็ นสถานที่ส าหรับการพักอาศัย การมาท่อ งเที่ยว และการลงทุนทางด้ านธุ ร กิจ ต่างๆ และสอดคล้ อ งกับผล
การศึกษาในอดีตที่พบว่า วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ ตอ่ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็ นอันดับหนึ่งและอยู่
ในระดับมาก (ศยาภาส์ บัวทองคา, 2557)
สื่อสังคมออนไลน์ด้านการรับรู้ถงึ ประโยชน์ (Perceived Usefulness) มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากส่วนใหญ่ ได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารของการซื ้อบริ การของสถานที่ท่องเที่ยวผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ได้ อย่ างสะดวกรวดเร็ ว รวมถึงได้
ข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะ การวิจารณ์หรื อติชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวในเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นประโยชน์อย่าง
มากในการเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภค โดยผลการศึกษาครัง้ นี ้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของรัศมิ์ลภัส วร
เดชธนันกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า ปั จจัยการสื่ อ สารแบบปากต่อปากเชิงบวก การรับรู้ ถึง
ประโยชน์ ด้ านความเพลิดเพลิน และด้ านความประหยัดเวลาไม่ส่งผลกับความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์
ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง
นอกจากนี ้ สื่ อสังคมออนไลน์ด้านอิทธิ พลของสังคม (Social Influence) มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจ
เลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้
เห็นเพื่อนหรื อคนรู้จกั แบ่งปั นภาพ และข้ อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจลงในสื่ อสังคมออนไลน์ ทาให้ ผ้ บู ริ โภค
เกิดความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ทอ่ งเที่ยวนันๆ
้ รวมถึงการได้ ศกึ ษาข้ อมูลจากการรี วิวสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ของดารา นักร้ อง หรื อผู้มีชื่อเสียง ทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความสนใจที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ทอ่ งเที่ยวนันๆ
้ โดยผล
การศึกษาครัง้ นี ้ ยืนยันผลการศึกษาในอดีตที่พบว่า กลุ่มอ้ างอิงมีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสิ นใจท่องเที่ยวเชิ ง
อนุรักษ์ อยูใ่ นระดับมาก (ศยาภาส์ บัวทองคา, 2557) และสอดคล้ องบางส่วนกับงานวิจยั ของบัญญัติ พิลา และ
นิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า รงจูงใจในการเดินทาง ความน่าเชื่อถือของข้ อมูล การสื่อสารปากต่อปากแบบ
ออนไลน์ ทัศนคติ ในการเดินทาง และการใช้ สื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อตัดสิ นใจอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อเลื อกแหล่ ง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้บริ โภคในจังหวัดสระบุรี
พฤติ กรรมผู้ บริ โภคออนไลน์ ด้า นการรับ รู้ ทางออนไลน์ (Online Cognition) ไม่มีผ ลกระทบต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ที่ใช้ สื่อสังคมออนไลน์นนั ้ มีการอ่านความคิดเห็นต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ใช้ งานสื่ อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการเลื อกซื ้อบริ การของสถานที่ท่องเที่ยวซึ่ งมีผ้ ูใช้ งานและมีความ
คิดเห็นจานวนมากและส่วนใหญ่ใช้ นามแฝง ผู้บริ โภคจึงไม่สามารถจดจาผู้แชร์ ข้อมูลประสบการณ์การท่องเที่ยว
และพบว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ (Online Emotion) มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่
มีความรู้ สึกชื่นชอบการซื ้อบริ การของสถานที่ทอ่ งเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะคิดว่า เป็ นสิ่งที่สะดวกสบาย
และทาให้ ร้ ูสึกมีความสุขและความพึงพอใจต่อการซื ้อบริ การของสถานที่ทอ่ งเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผล
การศึกษาครัง้ นี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของณัฏฐนันท์ พิธิวตั โชติกุล และนิตนา ฐานิตธนกร (2560) ที่พบว่า
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พฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้ านความต่อเนื่อง และด้ านความบัน เทิงออนไลน์ ไม่ส่งผลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
นอกจากนี ้ พฤติ กรรมผู้ บ ริ โภคออนไลน์ ด้า นความบันเทิ ง ทางออนไลน์ (Online Entertainment) มี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานทีท่ อ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้ เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทอ่ งเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทา
ให้ ทา่ นรู้ สึกผ่อนคลายความเครี ยด รู้สึกเพลิดเพลิ นทุกที่ทกุ เวลา และทาให้ มีความรู้ สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมในการ
เดิ นทาง ซึ่งผลการศึก ษาครัง้ นี ไ้ ม่ส อดคล้ อ งกับงานวิจัยของพิมลพรรณ ณ สมบูรณ์ และนิตนา ฐานิตธนกร
(2560) ที่พบว่า คุณ ลักษณะเว็บไซต์ ด้ านความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ คุณ ภาพของสารสนเทศ ความ
สนุกสนานของเว็ บไซต์ การตอบสนองความต้ องการทางออนไลน์ ความต้ อ งการเฉพาะบุคคล และธุ รกรรม
ออนไลน์ ภาพลักษณ์ สถานที่ท่อ งเที่ยวไม่ส่งผลต่อ ความตัง้ ใจเลื อกซื ้อแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ของคนวัย
ทางานในกรุ งเทพมหานครนอกจากนี ้ยังไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kim, Suh, and Lee (2013) ที่พบว่า ความ
เพลิดเพลินบันเทิงใจส่งผลต่อความตังใจใช้
้
เว็บไซต์ซื ้อสินค้ าออนไลน์ หากผู้บริ โภคเกิดความเพลิดเพลินหรื อรู้ สึก
พึงพอใจในการซื ้อสินค้ าออนไลน์จะทาให้ ความตังใจใช้
้
เว็บไซต์ซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภคเพิ่มมากขึ ้น

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อ ง ผลกระทบของวัฒ นธรรม สื่ อสัง คม และพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีต่อ การ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้ านอิทธิ พลทางสังคมมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด ดังนัน้ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรให้
ความสาคัญกับอิทธิ พลทางสังคม โดยอาจจะมีการสื่อสารข้ อมูลการท่องเที่ยวโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์ผ่านผู้ที่มี
ชื่อเสี ยงหรื อ บุคคลทั่วไปโดยมี การแนะนาบอกต่อกัน หรื อการรี วิวแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงควรทาการส่งเสริ ม
การตลาดโดยใช้ เพื่อนแนะนาเพื่อนเพื่อรับส่วนลด เนื่องจากปั จจุบนั ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญกับการบอกต่อหรื อ
เชื่อบุคคลที่ร้ ูจกั มากกว่าเชื่อข้ อมูลที่ผ้ ปู ระกอบการประชาสัมพันธ์ ออกไปโดยตรง ส่วนปั จจัยรองลงมา คือ ปั จจัย
ด้ า นวัฒ นธรรมมี ผ ลกระทบต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กสถานที่ท่อ งเที่ยวของผู้ บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดัง นัน้
ผู้ประกอบการที่ เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวควรมีการส่ งเสริ มการเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ บริ โภค โดยการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นของแหล่งท่องเที่ยวนันๆ
้ ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ ม าเรี ยนรู้ หรื อรับประสบการณ์ ในความแตกต่างด้ าน
วัฒนธรรมเหล่านันได้
้
ปั จจัยพฤติ กรรมผู้บริ โภคออนไลน์ ด้ านความบันเทิงทางออนไลน์ มีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจเลื อ ก
สถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรพัฒนาเว็บไซต์หรื อสื่ อออนไลน์ที่ทา
ให้ ผ้ บู ริ โภคที่เข้ ามาสืบค้ นข้ อมูล นอกจากจะได้ ข้อมูลความรู้แล้ ว ยังได้ ความเพลิดเพลินบันเทิงใจจากภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงาม เพลง ศิลปหัตถกรรม รวมถึงสถานที่สาคัญต่างๆ ในท้ องถิ่น ซึ่งสามารถส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภค
ตัดสิ นใจเลื อกมาท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ ได้ ง่ายยิ่งขึน้ สาหรับปั จจัยพฤติกรรมผู้บริ โภคออนไลน์ ด้ านอารมณ์
ออนไลน์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครนัน้ ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวควรให้ ความสาคัญต่อด้ านการสร้ างอารมณ์ร่วมผ่านสื่อออนไลน์ตา่ งๆ ให้ แก่ผ้ บู ริ โภค
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เช่น การใช้ ยูทปู เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เว็บไซต์ ฯลฯ โดยการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถกระตุ้น
ความรู้ สึกหรื อความพึงพอใจของผู้บริ โภค รวมถึงการนาเสนอเนื ้อหาแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่าง ไม่ซ ้ากับที่ใด หรื อ
มีการอัปเดทข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวให้ ทนั สมัยตลอดเวลา ทาให้ ผ้ ูบริ โภคสนใจหรื อมีความชื่นชอบที่จะติดตาม
เนื ้อหาสาระของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่นาเสนอบนสื่ อออนไลน์ และสามารถนาไปสู่การตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
ปั จจัยสื่อสังคมออนไลน์ ด้ านการรับรู้ถงึ ประโยชน์มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ทอ่ งเที่ยวของ
ผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้ประกอบการพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ หรื อผู้ที่ประกอบธุ รกิจผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ควรให้ ความสาคัญในการสร้ างการรับรู้ถงึ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวและการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ให้ แก่
ผู้บริ โภค โดยสร้ างการรับรู้ ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์มีส่วนช่วยในการสื บค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวหรื อบริ การต่างๆ ในสถานที่ท่องเที่ยวและช่วยในการตัดสินใจเลื อกสถานที่ท่องเที่ยวได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป เพื่อให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้ างขึน้ ผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปั จจัยของตัวแปรอิสระอื่นๆ หลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ หรื อมีอิทธิ พลต่อการ
เปลี่ ยนแปลงของตัว แปรต้ น อาทิ การยึดติ ดทางด้ า นอารมณ์ (Emotional Attachment) ความสอดคล้ องกับ
ตนเอง (Self-Congruence) หรื อความสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ (Image Congruence) เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
เพิ่มเติมที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนควรมีการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของผู้เกษี ยณอายุ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในอนาคต ทังนี
้ ้ ในอนาคตประเทศไทยจะ
เข้ า สู่ สัง คมผู้ สู งวัย ซึ่งเป็ นกลุ่ มผู้ บริ โภคที่มีศักยภาพ มี เงิ นออมหรื อ เงิ นบานาญส าหรั บการใช้ จ่า ยเพื่อ การ
ท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพ
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คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ความภักดีต่อตราสินค้า คุณค่า การบอกต่ อแบบปากต่ อปาก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับประกันสินค้าที่มีผลต่ อการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบบสมาร์ ทโฟนของผู้บริโภค Gen Y ในกรุงเทพมหานคร
Product Feature, Brand Loyalty, Value, Electronic Word of Mouth, and Product Warranty
Affecting Smartphones’ Purchase Decision of Gen Y Consumers in Bangkok
พงศกร ดีแสน1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Phongsakorn Deesan1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า คุณค่า การ
บอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับประกันสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ้ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แบบสมาร์ ท โฟนของผู้ บริ โภค Gen Y ในกรุ ง เทพมหานคร โดยใช้ การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบหลายขั น้ ตอนและ
แบบสอบถามปลายปิ ดในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากกลุ่ ม ผู้ บริ โภค Gen Y ในกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช้
โทรศัพท์ เคลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ ทโฟน จานวน 400 คน และใช้ การวิ เคราะห์การถดถอยเชิง พหุ ใ นการทดสอบ
สมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์มือถือสมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภค Gen Y ใน
กรุ งเทพมหานคร ในที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 ได้ แก่ คุณค่า คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และการบอกต่อแบบปาก
ต่อ ปากทางอิเล็ กทรอนิกส์ โดยร่ วมกันพยากรณ์ การตัดสิ นใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่ ม
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานครได้ คิดเป็ นร้ อยละ 64.7 ส่วนความภักดีตอ่ ตราสินค้ าและการรับประกันไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร

ABSTRACT
The study was aimed primarily to examine the product feature, brand loyalty, value, e-word of
mouth, and product warranty affecting smartphones’ purchase decision of Gen Y consumers in
Bangkok. The multi–stage sampling and close-ended questionnaires were implemented to collect
data from 400 Gen Y consumers using smartphones in Bangkok. The multiple regression was
conducted to test hypotheses of the study. The results revealed that factors affecting smartphones’
purchase decision of Gen Y consumers in Bangkok at the statistical significance level of .05 were
value, product feature, and e-word of mouth. These factors explained the impact toward decision to
use easy pass card of consumers in Bangkok accounting for 64.7 percent. Brand value and product
warranty did not affect smartphones’ purchase decision of Gen Y consumers in Bangkok.
Key Words: product feature, brand loyalty, e-word of mouth, warranty, smartphones’ purchase decision
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คานา
ปั จจุบนั อุปกรณ์ สื่อ สารได้ เข้ าบทบาทสาคัญในการดาเนินกิ จกรรมของมนุษ ย์อ ย่างมากทาให้ มี การ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารให้ ทนั สมัย เพื่อตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่ง
เป็ นอุปกรณ์สื่อสารที่สาคัญเปรียบเสมือนปั จจัยที่ห้าที่จาเป็ นของคนในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนามาเป็ นแบบสมาร์ ท
โฟน (Smartphone) ซึ่ง ไม่เพี ยงแต่น าไปใช้ เ พื่อ การสนทนาเพียงแค่การโทรออกหรื อ รับสายเท่ านัน้ แต่ยัง มี
กิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้ งานจากโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟน ได้ เช่น การเชื่อมต่อข้ อมูลเข้ าสู่ระบบอินเทอร์ เน็ตที่
สะดวกรวดเร็ ว สามารถทาการรับ-ส่งข้ อมูลข่าวสารจานวนมากถึงกันได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญอย่างมาก
ต่อการดาเนินธุ รกิจหรื อการเรี ยนการสอน หรื อแม้ กระทัง่ การดูหนัง ฟั งเพลง และความบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ
เป็ นต้ น นอกจากนัน้ ยังทาให้ การเข้ าถึงโซเซียลต่างๆ เป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ ว และสามารถเข้ าถึงได้ ตลอดเวลา อีก
ทัง้ ผู้ ที่ชื่ นชอบการแชทหรื อ เขี ยนบล็ อ กก็ ส ามารถที่ จะถ่า ยทอดความรู้ สึ ก และประสบการณ์ ได้ อ ย่ า งผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่ อนที่สมาร์ ทโฟน เพียงดาวน์โหลดโปรแกรมนันๆ
้ ลงบนโทรศัพท์ เคลื่ อนที่สมาร์ ทโฟน (สานักงาน
พัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) ดังนัน้ ด้ วยฟั งก์ชนั่ การใช้ งานที่หลากหลายนี ้จึงทาให้ ผ้ คู นในปั จจุบนั
นิย มในการเลื อ กใช้ โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ ท โฟนส่ ง ผลให้ สมาร์ ทโฟนกลายเป็ นอุ ป กรณ์ ห ลัก ที่ ผ้ ู ใช้
อินเทอร์ เน็ตนิยมใช้ ในการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต โดยมีจานวนผู้ใช้ งานมากถึงร้ อยละ 85.5 และมีจานวนชัว่ โมงการ
ใช้ งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งทังจ
้ านวนผู้ใช้ งานและจานวนชัว่ โมงการใช้ งานของปี 2559 สูงกว่าปี
2558 อย่างชัดเจน โดยปี 2558 มีจานวนผู้ใช้ งานร้ อยละ 82.1 และมี จานวนชัว่ โมงการใช้ งานสมาร์ ทโฟนโดย
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 5.7 ชัว่ โมงต่อวัน (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)
นอกจากนี ้ การแข่งขันของผู้ผลิตมีผลให้ โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟน มีราคาถูกลง ส่งผลให้ กลุ่มคนยุค
ใหม่หรื อ Generation Y (Gen Y) ซึง่ เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคยุคใหม่มีการเข้ าถึงในการใช้ โทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบสมาร์ ท
โฟนมากยิ่งขึน้ กลุ่มผู้บริ โภค Gen Y เป็ นกลุ่มผู้บริ โภคที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 –2533 มีอายุ 19 – 28 ปี เป็ น
ประชากรกลุ่ม ผู้ บริ โภคที่มีจานวนมากที่สุดเมื่อ เทียบกับผู้บริ โภคกลุ่ มอื่ นๆ ผู้บริ โภคกลุ่มนี เ้ กิดในช่วงเวลาที่
บ้ านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้ อมทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมทังเทคโนโลยี
้
ที่ก้าวหน้ า เป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ มเข้ าสู่วยั ทางาน มีลกั ษณะนิสยั ชอบแสดงออกมีความเป็ น
ตัวของตัวเองสูง เป็ นกลุ่มคนที่ทนั โลกทันเทคโนโลยี สามารถใช้ อปุ กรณ์และเครื่ องมือทันสมัยได้ คล่องแคล่ว คน
กลุ่มนี ้จึงมีความเก่งกล้ าในการแสดงออกและมีเอกลักษณ์ และโดดเด่นมีความเป็ นตัวของตัวเอง ส่วนใหญ่มกั มี
ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลายสามารถเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ อย่าง
รวดเร็ วและพร้ อมพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ (สานักนโยบายและแผน สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ , 2559)
นอกจากนี ้ จากการวิ จัย ที่ ผ่ า นมาชี ใ้ ห้ เห็ น ตรงกัน ว่า มี ห ลายปั จ จัย ที่ ส าคัญ ต่ อ การ ตัด สิ น ใจซื อ้
โทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ซึ่งได้ แก่ ปั จจัยด้ านคุณค่า (Value) และคุณสมบัติ
ผลิ ตภัณฑ์ (Product Feature) โดยเฉพาะความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์มีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซือ้ โทรศัพท์ส มาร์ ทโฟนของผู้ บริ โภคยุคใหม่ เนื่องจากทาให้ ผ้ ู บริ โภครู้ สึ กถึงความคุ้มค่า และท าให้
ผู้บริ โภครู้ สึกมีทางเลื อกในการซื ้อสิ นค้ า นอกจากนี ้ การสื่อสารแบบปากต่อปากสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ (E-word of
Mouth) และการรับประกันค้ า (Product Warranty) มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภค เพราะทาให้ ผ้ ูบริ โภคเกิด
ความมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้ า และทาให้ เกิดการตัดสิ นใจซื ้อได้ ง่ายยิ่งขึน้ (พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ และนิตนา ฐานิ
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ตธนกร. 2557) และความภักดีตอ่ ตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) ของลูกค้ าจะเกิดขึ ้นก็ตอ่ เมื่อมีความไว้ วางใจใน
สินค้ าและผู้ขายแล้ ว จึงจะทาให้ เกิดการตัดสินใจในครัง้ ต่อไปได้ (กมลชนก สระทองคา และนิตนา ฐานิตธนกร,
2560)
ดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี ้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ ความภักดีต่อ ตราสิ นค้ า
คุณ ค่า การบอกต่อ แบบปากต่อ ปากทางอิ เล็ กทรอนิกส์ แ ละการรับประกัน สิ นค้ าที่มีผ ลต่อ การตัดสิ น ใจซือ้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ใน กรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ ผ้ ผู ลิตและผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนสามารถนาผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนการตลาดหรื อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภครุ่ นใหม่ต่อไป โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดัง
แสดงใน Figure 1

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (Product Feature)
ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Loyalty)
คุณค่า (Value)
การบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)
การรับประกันสินค้ า (Product Warranty)

การตัดสินใจซื ้อ
โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ ทโฟน
(Smartphones’
Purchase

Figure 1 Conceptual framework of the study
จากกรอบแนวความคิดการวิจยั ดังกล่าว สามารถสรุ ปสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจซือ้ โทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของ
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ความภักดีตอ่ ตราสินค้ ามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของ
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 คุณค่ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภค Gen Y
ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐ านที่ 4 การบอกต่ อ แบบปากต่ อ ปากทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร
สมมติ ฐานที่ 5 การรับประกันสิ นค้ า มีผลต่อการตัดสิ นใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่ อ นที่แบบสมาร์ ทโฟนของ
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตั วอย่ างส าหรั บการศึกษาครัง้ นี ้ คื อ กลุ่ มผู้ บริ โภค Gen Y ในกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟน
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ขนาดตั ว อย่ าง ผู้ วิ จัย ได้ ก าหนดขนาดตัว อย่า ง โดยการใช้ โปรแกรมส าเร็ จรู ป G*Power ซึ่ง เป็ น
โปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1977) จากการประมาณค่าตัวอย่างโดยมีคา่ ขนาดอิทธิ พล (Effect Size)
เท่ากับ 0.0246164 โดยคานวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุด ความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่ อนในการทดสอบ
ประเภทหนึ่ง (α) เท่ากับ 0.2 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 5 อ านาจการทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.8 (Cohen,
1962) จึงได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 345 ตัวอย่าง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากตัวอย่างเพิ่มรวม 400 ตัวอย่าง
เพื่อสารองข้ อมูลในกรณีที่มีข้อมูลแบบสอบถามไม่สมบูรณ์
การสุ่ม ตัวอย่ าง สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi–stage
Sampling) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ วิธีการจับฉลากเพื่อสุ่มเลือกพื ้นที่
ตัวแทนที่ในการเก็บข้ อมูลจานวน 5 เขต
ขัน้ ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Sampling) โดยใช้ เกณฑ์ประชากรทังหมดที
้
่จะทาการ
สุ่มตัวอย่าง คือ 400 คน ในการคานวณสัดส่วนตัวอย่าง เพื่อให้ ตัวอย่างที่จะจัดเก็บข้ อมูล ในแต่ล ะเขตมีการ
กระจายตัวครอบคลุมพื ้นที่ที่สุ่มได้ ในขันที
้ ่ 1 จึงทาให้ ได้ จานวนสัดส่วนตัวอย่างในการเก็บข้ อมูล ในเขตต่างๆ คือ
เขตดินแดง 67 คน เขตสวนหลวง 65 คน เขตจตุจกั ร 85 คน เขตบางกะปิ 80 คน และเขตบางแค 103 คน
ชัน้ ที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถาม และทาการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y มีอายุ 18-35 ปี ที่ใช้ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนที่อาศัยอยู่ในแต่ละเขต ณ บริ เวณ
ห้ างสรรพสินค้ า ตลาดนัด และแหล่งชุมชนต่างๆ ที่สุ่มได้ ในขันที
้ ่ 2 โดยสอบถามเบื ้องต้ นด้ วยคาถามคัดกรองถึง
อายุของกลุ่มตัวอย่าง และสอบถามว่า “ท่านใช้ เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนหรื อไม่” หากตอบว่า “ใช้ ” ผู้วิจยั จึงขอ
ความร่วมมือจากตัวอย่างในการกรอกข้ อมูลความคิดเห็นในแบบสอบถาม
เครื่ องมื อในการวิ จัย คือ แบบสอบถามปลายปิ ดที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) โดยผู้ เ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่า น เพื่ อ พิจ ารณาความเหมาะสมของเนื อ้ หาและภาษาที่ใ ช้ และการ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองแจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 ชุด และ
นามาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.801 และ
กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด มีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.826 โดยคาถามในแต่ละตัว
แปรมีระดับความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.700 – 0.822 ซึง่ ผลของค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาคของทังสองกลุ
้
่ม
ตัวอย่างเป็ นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจง
จานวน การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู

ผลการวิจยั
ผลการวิ เคราะห์ เบือ้ งต้ น ของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
จานวน 220 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 55 มี อ ายุร ะหว่า ง 18-25 ปี มี จานวน 210 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 52.5 มี ระดับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.5 เป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา จานวน 166 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 41.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ 25,000 – 35,000 บาทต่อเดือน จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.3
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ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อ นที่แ บบสมาร์ ทโฟนของกลุ่ มคน Gen Y ในที่ระดับนัยส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ได้ แ ก่ คุณ ค่า
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่คณ
ุ ค่า (ß= 0.548) มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา
ได้ แก่ คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ (ß= 0.160) และการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็ กทรอนิกส์ (ß= 0.125) โดย
ร่วมกันพยากรณ์ การตัดสิ นใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มคน Gen Y ในกรุ งเทพมหานครได้
คิดเป็ นร้ อยละ 64.7 ส่วนความภักดีตอ่ ตราสิ นค้ าและการรับประกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อนที่
แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มคน Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงใน Table 1
นอกจากนี ้ ก่อนนาตัวแปรอิสระใดๆ เข้ าสู่สมการถดถอยผู้วิจยั ได้ มีการตรวจสอบ Multicollinearity ผล
การวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีคา่ เท่ากับ 0.539-0.875 ซึง่ มีคา่ สูงกว่าเกณฑ์ขนต
ั ้ ่า คือ >
0.40 (Allison, 1999) ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัวแปรอิสระมีคา่ ตังแต่
้ 1.142–2.190 ซึ่งมีคา่ ไม่
เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ (Zikmund, Babin, Carr and Griffin, 2013:
590)
Table 1 The results of regression analysis
Variable

B
Constant
0.878
Product Feature
0.190
Brand Loyalty
-.088
Product Warranty
0.000
Electronic Word of Mouth 0.156
Value
0.489
R2 = 0.647, F= 30.810,*p<0.05

S.E.
0.278
0.066
.054
0.045
0.069
0.039

Smartphones’ Purchase Decision
ß
t
Sig. Tolerance
3.158 0.002
0.160 2.899 0.004* 0.548
-.098 -1.632 0.103
0.457
0.000 -0.002 0.998
0.803
0.125 2.248 0.025* 0.539
0.548 12.576 0.000* 0.875

VIF
1.826
2.190
1.245
1.855
1.142

การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า คุณค่า การบอกต่อแบบปากต่อปากทาง
อิเล็ กทรอนิกส์ และการรับประกันสิ นค้ าที่มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่ ม
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั ได้ นาผลสรุ ปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่ เกี่ยวข้ อง โดยสามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
คุ ณ ค่ า มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ้ โทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบสมาร์ ท โฟนของกลุ่ ม ผู้ บริ โภค Gen Y ใน
กรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริ โภค Gen Y ให้ ความสาคัญกับการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ
ของสมาร์ ทโฟนที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพในการใช้ งานที่ หลากหลายก่อให้ เกิดคุณค่าด้ านต่างๆ ทังทางด้
้
าน
ประโยชน์การใช้ งานและคุณค่าทางด้ านเศรษฐกิจแก่ผ้ บู ริ โภคที่ตดั สินใจซื ้อโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน ซึง่ สอดคล้ องกับ
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ผลการศึกษาของศิริมงคล ราชสันเทียะ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า ปั จจัยคุณค่า สื่อสังคมออนไลน์
และความไว้ วางใจส่งผลต่อความตังใจใช้
้
บริ การจองโรงแรมออนไลน์ของผู้บริ โภค
นอกจากนี ้ การบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมาร์ ทโฟนของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริ โภค Gen Y ส่วนใหญ่มกั จะค้ นหา
คาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ด้ านสมาร์ ทโฟนบนอินเทอร์ เน็ตเพื่อประกอบการตัดสิ นใจซือ้ โทรศัพท์สมาร์ ทโฟน
รวมถึงมีการอ่านรี วิวผลิตภัณฑ์จากสื่ อสังคมออนไลน์กอ่ นการพิจารณาตัดสินใจซื ้อสมาร์ ทโฟน ซึง่ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ในอดีตที่พบว่า ปั จจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้ า คุณภาพของข้ อมูลด้ านความ
ครบถ้ วนของข้ อมูล ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื อ้ ผลิ ตภัณฑ์ แฟชั่นผ่า นทางสังคมออนไลน์พาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิกส์
เพราะผู้บริ โภคเชื่อถือเพื่อนหรื อคนรู้ จกั รวมทังผู
้ ้ บริ โภคด้ วยกันเองในสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าสื่อโฆษณาของ
ผู้ประกอบการ (ธนพงศ์ กาเหนิดชูตระกูล และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559)
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y
ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริ โภค Gen Y ส่วนใหญ่ ที่ทาการสารวจมีการเลื อกซื ้อสมาร์ ท โฟนที่มีการ
ออกแบบที่สวยงามทันสมัย มีขนาดหน้ าจอเหมาะสม มองเห็นได้ ชดั เจน สะดวกต่อการพกพา วัสดุที่ผลิตมีความ
แข็ ง แรงทนทาน มี สี สันให้ เลื อ กหลากหลาย ประหยัด พลังงานและสามารถใช้ ง านได้ ตลอดทัง้ วัน จึงท าให้
คุณสมบัติผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อ การตัดสิ นใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่ อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่ มผู้บริ โภค Gen Y ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของพากภู มิ พร้ อมไวพล (2551) ได้ ศึก ษาพฤติ กรรมการซื อ้ และปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า iPod ของผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ส่ ว นประสมการตลาด ด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า iPod มากที่ สุ ด โดยเฉพาะ
ความสามารถในการใช้ งานที่หลากหลาย เช่น เล่นวิดทิ ศั น์ ฟั งเพลง ถ่ายภาพ และบันทึกเก็บข้ อมูล เป็ นต้ น
การรับประกันสินค้ าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟน ของกลุ่มผู้บริ โภค Gen
Y ในกรุ งเทพมหานคร ทังนี
้ ้ เนื่องจากปั จจุบนั โทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่มีมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีการรับประกันสิ นค้ า
อยูแ่ ล้ ว ดังนัน้ ผู้บริ โภค Gen Y จึงไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับประเด็นการรับประกัน นอกจากนี ้ ความภักดีตอ่ ตรา
สินค้ าไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟน ของกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ เนื่องจากกลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ซึง่ เป็ นกลุ่มที่มีชื่นชอบเทคโนโลยี ความเร็ ว ชอบความเป็ นเอกลักษณ์ แปลก
ใหม่ เป็ นกลุ่มที่มีกาลังการซื ้อสูง (สานักนโยบายและแผน สานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้ , 2559) จึงทา
ให้ มีการเปลี่ยนโทรศัพท์สามาร์ ทโฟนตราสินค้ าใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนโดยไม่ได้ ยดึ ติดกับ
ตราสิ น ค้ า ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั ง้ นี ข้ ั ด แย้ ง กับ ผลการศึ ก ษาของนัท ธมน หมทอง (2555) ที่ พ บว่ า รุ่ น ของ
โทรศัพท์มือถือตราไอโฟนมีความสัมพันธ์ กบั อายุและรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริ โภคที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ ความภักดีตอ่ ตราสินค้ า คุณค่า การบอกต่อแบบปากต่อปาก
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการรับประกันสินค้ าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์ เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของกลุ่ม
ผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณค่ามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ ทโฟนของ
กลุ่มผู้บริ โภค Gen Y ในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา ได้ แก่ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และการบอกต่อแบบ
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ปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาโทรศัพท์สามาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มีความคุ้มค่า
มีการออกแบบที่สวยงามทันสมัย มีขนาดหน้ าจอเหมาะสม มองเห็นได้ ชดั เจน สะดวกต่อการพกพา วัสดุที่ผลิตมี
ความแข็ งแรงทนทาน มีสี สันให้ เลื อกหลากหลาย ประหยัดพลังงานและสามารถใช้ งานได้ ตลอดทัง้ วัน เพื่อ
สามารถดึงดูดและตอบสนองความต้ องการผู้บริ โภคยุคใหม่ รวมทัง้ ควรมีการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
การตลาด เนื่องจากผู้บริ โภค Gen Y มีแนวโน้ มในการอ่านรี วิว การจัดอันดับสินค้ า รวมทังการบอกต่
้
อในสื่อสังคม
ออนไลน์มากกว่าการรับสื่ อโฆษณาจากธุรกิจโดยตรง ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจโทรศัพท์ เคลื่อนที่
แบบควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตา่ งๆ ที่มีประสิทธิ ภาพในการเข้ าถึงกลุ่มผู้บริ โภคยุคใหม่
ในต้ นทุนที่ต่า
สาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป เพื่อให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้ างขึน้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอข้ อเสนอแนะให้ ศึกษาเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจควรศึกษาตัว แปรอิสระอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ
ปั จจัย ด้ า นความสะดวกภายหลัง การซือ้ (Post-purchase Convenience) การแสดงตัว ตนในการซือ้ สิ น ค้ า
(Shopping Self-expressiveness) และความสอดคล้ องกับภาพลักษณ์ (Image Congruence) และเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิ ษฐ์ (Artificial Intelligence: A.I.) ในโทรศัพท์ส ามาร์ ทโฟน เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยเหล่ านี ้อาจจะส่งผล
สาคัญต่อพฤติกรรมการซื ้อของผู้บริ โภค Gen Y ซึง่ จะทาให้ ได้ ผลลัพธ์ การวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ใช้
ในเชิงธุรกิจต่อไป
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คุณภาพอาหาร คุณภาพการบริการ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ และความใส่ ใจในสุขภาพที่
ส่ งผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริการร้ านอาหารไทยของนักท่ องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
Food Quality, Service Quality, Physical Environment, and Health Concern Affecting Chinese
Tourists’ Decision to Choose Thai Restaurants in Bangkok
เกอ ซ่ ง1* และนิตนา ฐานิตธนกร2
Ge Song1* and Nittana Tarnittanakorn2

บทคัดย่ อ
การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริ การ สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพและความใส่ใจในสุขภาพที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ดภาษาจีนที่ผา่ นการทดสอบความเชื่อมัน่ และความเที่ยงตรงเชิง
เนื อ้ หาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากนักท่อ งเที่ยวชาวจีนที่ใ ช้ บริ การร้ านอาหารไทยในเขตกรุ ง เทพมหานคร
จานวน 320 คน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ ในการทดสอบสมมติ ฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผล
การศึ กษา พบว่ า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (ß = 0.260) ส่ ง ผลต่ อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ การ
ร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด รองลงมา คือ ปั จจัยความใส่ใจในสุขภาพ
(ß = 0.187) ส่วนปั จจัยคุณภาพอาหาร และคุณภาพการบริ การ ด้ านการให้ ความเชื่อมัน่ ด้ านความเอาใจใส่ และ
ด้ า นการตอบสนองไม่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ใน
กรุ งเทพมหานคร

ABSTRACT
The research was aimed to identify food quality, service quality, physical environment, and
health concern affecting Chinese tourists’ decision to choose Thai restaurants in Bangkok. Closedended survey questionnaires in Chinese version were reviewed the validity of content, tested for
reliability, and used as a tool for data collection. The samples consisted of 320 Chinese tourists dining
at Thai restaurants in Bangkok. The inferential statistics for hypothesis testing was multiple regression.
The results revealed that the physical environment (ß = 0.260) accounted for the strongest weight of
relative contribution on Chinese tourists’ decision to choose Thai restaurant services in Bangkok,
followed by the health concern (ß = 0 .1 8 7 ). While the food quality and service quality in terms of
assurance, empathy, and responsiveness did not affect the Chinese tourists’ decision to choose Thai
restaurants in Bangkok.
Key Words: food quality, service quality, physical environment, health concern, decision to use the service
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คานา
ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสม โดยมีการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยวและการบริการเป็ นกลุ่มเศรษฐกิจหลักที่ทารายได้ ให้ กบั ประเทศ การพัฒนาการท่องเที่ยวจึงถือเป็ นสิ่งที่
มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมื องไทย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนัน้ ตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็ น
ตลาดสาคัญสาหรับตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทยและทัว่ โลก เนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว
ส่งผลให้ ชาวจีนมี กาลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้ สอยสู งขึน้ ในปี 2015 จากจานวนชาวจีนเดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศและค่าใช้ จ่ายในด้ านท่องเที่ยวของชาวจีนมีส ถิติมากเป็ นอันดับหนึ่งในสถิติการท่องเที่ยวทัว่ โลก
(UNWTO Tourism Highlights, 2016) ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จา่ ยในการท่องเที่ยวของชาวจีนในปี 2015 มี 292.2 พันล้ าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เพิ่มขึ ้นจากปี 2014 โดยมีจานวนที่เพิ่มขึ ้นถึง 57.5 พันล้ านเหรี ยญฯ และจากข้ อมูลจานวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย
จาแนกตามสัญชาติที่มีจานวนมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ในปี 2559 มีจานวน 8,757,466 คน (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2560)
จากข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ประเทศไทยมีจานวนของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ ้นทุกปี และมี
แนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ คา่ ใช้ จ่ายด้ านอาหารและเครื่ องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวจีนในมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน ในปั จจุบนั มีนกั ท่องเที่ยวบางส่วนได้ คาดหวังว่า “อาหาร” เป็ นสิ่ งหนึ่ง
ของจุดหมายการท่องเที่ยว ดังนัน้ อาหารจึงเป็ นสิ่ งหนึ่งที่อานวยประสบการณ์ ที่ดีและกระตุ้นความรู้ สึกที่เพิ่ม
ความสุขในกิจกรรมการพักผ่อนของนักท่องเที่ยว และเป็ นสิ่งดึงดูดให้ นกั ท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว (Mitchell
and Hall, 2003) จากรายงานของกรมการท่อ งเที่ยว (2559) พบว่า ค่าใช้ จ่ายในด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม มี
จานวนมากเป็ นอันดับ 2 ของค่าใช้ จา่ ยในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
และเอกลักษณ์ ของอาหารไทยยังแสดงถึงวัฒ นธรรมทางด้ านอาหารของประเทศไทยได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
อาหารไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ของอาหารยอดนิยมมากที่สุดในทัว่ โลก เพราะมีวตั ถุดิบเครื่ องเทศที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ า งกาย เหมาะกับการโน้ มน้ า วผู้ บริ โภคชาวต่า งชาติ ที่ ใส่ ใ จสุ ข ภาพ ดึงดูดนักท่อ งเที่ยวชาวต่างชาติ ให้ ม า
ท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้ อมทังรั
้ บประทานอาหารไทย ด้ วยอาหารไทยกลายเป็ นที่นิยมจึงส่งผลให้ เกิดกระแส
การเปิ ดร้ า นอาหารไทยในหลายประเทศทั่ว โลก (พงศ์ ศรั นย์ พลศรี เลิ ศ , 2557) ดัง นัน้ ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ
ร้ านอาหารไทยต่างต้ องมีกลยุทธ์การตลาดมาสนับสนุนการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ สามารถแข่งขันและดึงดูดผู้บริ โภค
จากการทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารของผู้บริ โภค ซึง่ มีผลวิ จยั
ที่มีความสอดคล้ องกันอยูห่ ลายประการ ปั จจัยแรกที่ถกู ประเมินจากผู้บริ โภค คือ ความใส่ใจในสุขภาพ (Health
Concern) ในปั จจุบนั ผู้บริ โภคให้ ความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพมากขึน้ มีการคานึงถึงความสะอาด
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาในการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อให้ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
(ศิริภรณ์ แพรกจินดา และนิตนา ฐานิตธนกร, 2559) ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุ รกิจร้ านอาหารไทยจึงได้ พิจารณา
และให้ ความสาคัญกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริ โภคมากขึ ้นเพื่อดึงดูดผู้บริ โภค (เวทย์ นุชเจริ ญ, 2559) ปั จจัย
ต่อมาก็คือ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (Physical Environment) ของร้ านอาหารไทย การรับประทานอาหารของ
ผู้บริ โภคในร้ านอาหาร ไม่ใช่เพียงการแก้ หิวเท่านัน้ แต่ได้ ถือเอาช่วงเวลาการทานอาหารเป็ นโอกาสที่ดีในการ
พักผ่อนอีกด้ วย ดังนัน้ การตกแต่งร้ านอาหารให้ มีความสวยงาม มีบรรยากาศที่ดี มีแสงไฟส่องสว่างที่เหมาะสม มี
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อุปกรณ์การรับประทานอาหารที่มีความสะอาด ทันสมัย และแปลกตา สิ่งเหล่านี ้ส่งผลต่อความสนใจในการเลือก
ร้ านอาหารของผู้บริ โภค (Kim and Lee, 2013)
ปั จจัยสาคัญต่อ มาคือ คุณภาพการบริ การ (Service Quality) พนักงานร้ านอาหารต้ อ งเอาใจใส่และ
ตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การอย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว มีการให้ บริ การที่ดีเพื่อสร้ างความมัน่ ใจหรื อ
ความน่าเชื่อถื อให้ แก่ผ้ ู บริ โภค ในปั จจุบันธุ รกิ จต่างมี ความพยายามในการปรับปรุ งและพัฒ นาคุณภาพการ
ให้ บริ การให้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณภาพการบริ การที่ดีสามารถสร้ างส่วนแบ่งตลาดได้
มากขึ ้นและสามารถลดต้ นทุนในการดาเนินงาน (Benrit and Trakulmaykee, 2016) ดังนัน้ ธุรกิจร้ านอาหารจึง
ต้ องพัฒนาคุณภาพการบริ การ ทาให้ ผ้ ู บริ โภคมีความมัน่ ใจและสัมผัส ได้ ถึงคุณภาพการให้ บริ การที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างแท้ จริ ง นอกจากนี ้ ปั จจัยคุณภาพอาหาร (Food Quality) ก็เป็ นอีก
ปั จจัยส าคัญที่ทาให้ ผ้ ูบริ โภคตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การที่ร้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่ง อาหารที่ มีคุณภาพดีควรมี
รสชาติที่ดีด้วย มีความสดใหม่ มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และเลื อกใช้ วตั ถุดิบที่ดีมีคุณภาพในการปรุ งอาหาร (Ha
and Jang, 2010) เมื่อผู้บริ โภคใช้ บริ การแล้ วประทับใจ เกิดความพึงพอใจและบอกต่อ ส่งผลให้ เกิดความภักดี
และเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารต่อไป ดังนันคุ
้ ณภาพอาหารจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการคงอยูข่ องธุรกิจร้ านอาหาร
ดังนัน้ งานวิจยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพอาหาร คุณภาพการบริ การ สภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ และความใส่ใจในสุขภาพที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ เป็ นปั จจัยที่คาดว่า เป็ นตัวแปรสาคัญและมีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหาร
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึง่ ผลจากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้ประกอบการธุรกิจบริ การร้ านอาหารไทยจะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนากลยุทธ์ ทางการตลาดให้ เหมาะสมกับความต้ องการของของนักท่องเที่ยวชาวจีน
และชาวต่างชาติในการเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหารไทย รวมถึงเกิดการแนะนาร้ านอาหารไทยให้ แก่เพื่ อนๆ และ
ครอบครัว และสร้ างความพึงพอใจให้ ผ้ บู ริ โภคที่เป็ นนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความต้ องการกลับมาใช้ บริ การซ ้า
ในอนาคต

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและตัวอย่ าง ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย และเคยมีประสบการณ์ในการใช้ บริ การร้ านอาหารไทยในกรุ งเทพมหานคร จึงสามารถ
ตอบคาถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารและคุณภาพบริ การของร้ านอาหารไทย
ขนาดตั ว อย่ าง ผู้ วิ จัยได้ กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) โดยการทดสอบแบบสอบถามกับ
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน จานวน 40 ชุด และคานวณหาค่า Partial R2 เพื่อนาไปประมาณค่าขนาด ตัวอย่าง
โดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป G*Power ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่สร้ างจากสูตรของ Cohen (1977) จากการประมาณค่า
ตัวอย่างโดยมีคา่ ขนาดอิทธิ พล (Effect Size) เท่ากับ 0.029929 คานวณจากค่าตัวอย่าง 40 ชุดความน่า จะเป็ น
ของความคลาดเคลื่ อนในการทดสอบประเภทหนึ่ง ( α) เท่ากับ 0.2 จานวนตัวแปรทานายเท่ากับ 6 อานาจการ
ทดสอบ (1-ß) เท่ากับ 0.8 (Cohen, 1962) จึงได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 285 ตัวอย่าง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูล
จากตัวอย่างเพิ่มรวมทังสิ
้ ้นเป็ น 320 ตัวอย่าง เพื่อสารองข้ อมูลในกรณีที่แบบสอบถามที่ได้ คืนมาไม่สมบูรณ์
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การสุ่ม ตัวอย่ าง สาหรับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi–stage
Sampling) โดยเริ่ มต้ นด้ ว ยขัน้ ที่ 1 ใช้ วิ ธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยได้ เลื อ กสถานที่ ที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไปใช้ บริ การในกรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
สยามสแควร์ วนั เทอร์ มินอล 21 เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เอเชียทีค เดอะริ เวอร์ ฟร้ อนท์ และตลาดนัดสวนจตุจกั ร
จากนันขั
้ น้ ที่ 2 ใช้ วิธีการสุ่ มแบบโควตา (Quota Sampling) กาหนดจานวนแบบสอบถามที่แจกในแต่ละพื ้นที่
เท่าๆ กัน 40 ชุด เพื่อให้ ข้อมูล ที่ได้ มีการกระจายและได้ คาตอบที่น่าเชื่อถือที่สุด และขัน้ ที่ 3 ใช้ วิธีการสุ่มแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามให้ กบั นักท่องเที่ยวชาวจีน ณ สถานที่ท่ีกาหนดไว้
ในขันที
้ ่ 1 และมีการสอบถามเบื ้องต้ น (Screening Questions) เพื่อคัดกรองตัวอย่างว่า “ท่านเป็ นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาจากประเทศจีนหรื อไม่” และ “ท่านเคยใช้ บริ การร้ านอาหารไทยหรื อไม่” ผู้วิจยั เลือกตัวอย่างที่ตอบว่า
“ใช่ และเคยใช้ บริ การ” และขอความร่วมมือจากตัวอย่างในการตอบคาถามในแบบสอบถาม
เครื่ อ งมื อในการวิ จัย คื อ แบบสอบถามปลายปิ ดที่ สร้ างขึ น้ จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และได้ รับการแปลจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีน และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหาและภาษาที่ใช้ รวมถึง
ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลองแจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40
ชุด และนามาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม พบว่า ความเชื่อ มัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ
0.935 และกลุ่มตัวอย่างจานวน 320 ชุด มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยรวมเท่ากับ 0.916 และคาถาม
ในแต่ละตัวแปรมีระดับความเชื่อมัน่ ระหว่าง 0.717–0.841 ซึง่ ผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เป็ นไป
ตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978)
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยการแจกแจง
จานวน การหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู

ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ เบือ้ งต้ น ผลการศึกษาข้ อมูลส่วนบุคคล พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม 320 คน ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุ 21-30 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่า กว่า 3,000 หยวน ส่ว นใหญ่ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นครัง้ แรก ราคาเฉลี่ ยของค่าอาหารใช้ บริ การ
ร้ านอาหารไทยโดยส่วนใหญ่ คือ ราคาน้ อยกว่า 500 บาท
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน ก่อนนาตัว แปรอิ สระใดๆ เข้ าสู่ส มการถดถอยผู้ วิจยั ได้ มีการตรวจสอบ
Multicollinearity ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระ มีค่าเท่ากับ 0.468-0.703 ซึง่ มีคา่ สูง
กว่า เกณฑ์ ขนั ้ ต่ า คือ > 0.40 (Allison, 1999) และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของตัว แปรอิ สระมี ค่า
ตังแต่
้ 1.422–2.677 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ กนั แต่ไม่มีนยั สาคัญ (Zikmund,
Babin, Carr and Griffin, 2013)
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและ
ปั จจัยความใส่ใจในสุข ภาพส่งผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่อ งเที่ยวชาวจี นใน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ปัจจัยสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ (ß = 0.260)
689

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ส่ง ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่อ งเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร มากที่ สุ ด
รองลงมา คือ ปั จจัยความใส่ใจในสุขภาพ (ß = 0.187) ส่วนคุณภาพอาหารและคุณภาพการบริ การไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ดังแสดงใน Table 1
Table 1 The results of regression analysis
Variable
Constant
Food Quality
Service Quality
- Assurance
- Empathy
- Responsiveness
Physical Environment
Health Concern
R2 = 0.234, F=12.710, *p<0.05

S.E.
0.277
0.072

Decision to Choose Thai Restaurant
B
ß
T
Sig.
Tolerance
1.500
5.410 0.000
0.017 0.016 0.238 0.812
0.549

VIF
1.822

0.078
0.085
0.073
0.059
0.062

0.079 0.070 1.022
0.072 0.068 0.840
0.036 0.036 0.496
0.260 0.260* 4.413
0.181 0.187* 2.938

1.926
2.677
2.137
1.422
1.663

0.308
0.401
0.620
0.000
0.004

0.519
0.474
0.468
0.703
0.601

การอภิปรายผล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยคุณภาพอาหารและการบริ การ สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและความใส่ใจใน
สุขภาพที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ได้ นา
ผลสรุ ป มาเชื่อ มโยงกับ แนวคิ ด ทฤษฏี และวิ ทยานิพ นธ์ ที่เ กี่ ยวข้ อ งเข้ า ด้ ว ยกันเพื่อ อธิ บายสมมติ ฐานและ
วัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
คุณภาพอาหาร (p = .812) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาว
จีนในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้บริ โภคนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่
ได้ ใช้ บริ การร้ านอาหารไทยที่ราคาไม่แพง จึงไม่ได้ คาดหวังสูงถึงคุณภาพของอาหารที่ต้องใช้ วตั ถุดิบที่สดใหม่ใน
การปรุ ง อาหาร นอกจากนี ้ ร้ านอาหารไทยส่ ว นใหญ่ ที่ ใ ช้ บ ริ การมี อ าหารรสชาติ ดี และอาจจะเป็ นไปได้ ที่
นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ใช้ บริ การร้ านอาหารในโรงแรมหรื อภัตตาคารที่ทางบริ ษัททัวร์ ได้ จดั ไว้ ให้ ซงึ่ อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานอยูแ่ ล้ ว ซึง่ ขัดแย้ งกับแนวคิดของละมัย เบาเออร์ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า
ปั จจัยคุณภาพอาหารส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คุณ ภาพการบริ การ ด้ า นการให้ ความเชื่อ มั่น (p = .308) ไม่ ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การ
ร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เนื่องจาก
ผู้บริ โภคนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ร้ านอาหารที่ใช้ บริ การนันทางนั
้
กท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่
ไม่ได้ เป็ นผู้เลื อกใช้ บริ การด้ วยตนเอง ส่วนใหญ่ เป็ นร้ านอาหารที่ทางบริ ษัทผู้จดั ทัวร์ เป็ นผู้คัดเลื อกร้ านอาหาร
นอกจากนี ้ นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ที่มาท่องเที่ยวอาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริ การของร้ านอาหาร
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ต่างๆ เพราะอาจจะมาท่องเที่ยวเป็ นครัง้ แรก เมื่อ มีการตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การร้ า นอาหารอาจจะเลื อ กโดย
พิจารณาจากสภาพภายนอกของร้ านอาหารเป็ นหลัก จึงทาให้ คณ
ุ ภาพการบริการด้ านความเชื่อมัน่ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การร้ านอาหารไทย ซึ่งการศึกษาครั ง้ นี ข้ ัดแย้ ง กับแนวคิ ดของ Parasuraman and Berry
(1988) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ น้ กับผู้รับบริ การ ผู้ให้ บริ การจะต้ องให้ ความ
มัน่ ใจว่า ผู้รับบริ การจะได้ รับบริ การที่ดีที่สุด
คุณภาพการบริ การ ด้ านความเอาใจใส่ (p = .401) ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหาร
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติ ฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เนื่องจากพนักงานใน
ร้ านอาหารไทยส่วนใหญ่ มีการเอาใจใส่หรื อให้ บริ การลูกค้ าเป็ นอย่างดี อยูแ่ ล้ ว จึงทาให้ ผ้ ูบริ โภคชาวจีนที่มาใช้
บริ การไม่ร้ ูสึกถึงความแตกต่างกันของการเอาใจใส่ของพนักงานในร้ านอาหาร จึงทาให้ ด้านการเอาใจใส่ลูกค้ าไม่
ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทย ซึ่งการศึกษาครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับผลการศึกษาในอดีตที่พบว่า
คุณภาพการบริ การด้ านการเอาใจใส่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้ าที่ใช้ บริ การ (Ryu and Han, 2010)
คุณภาพการบริ การ ด้ านการตอบสนอง (p = .602) ไม่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหาร
ไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้บริ โภคส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่า ผู้ให้ บริ การอาจไม่เข้ าใจภาษาจีนและภาษาอังกฤษของผู้บริ โภคนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่าง
ชัดเจนและถูกต้ อง จึงทาให้ ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ อย่างถูกต้ อง
ซึง่ การศึกษาครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับแนวคิดของณัฐวุฒิ รุ่ งเสถียรภูธร และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่พบว่า คุณภาพ
การบริ การ ด้ านการตอบสนองต่อลู กค้ าส่งผลต่อ การเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหารสาหรับมื ้อค่าของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพ (p = .004) ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อ กใช้ บริ การร้ า นอาหารไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
เนื่องจากกุญแจสาคัญที่สามารถดึงดูดผู้บริ โภคให้ เลือกใช้ บริ การร้ านอาหารที่มากกว่าอาหารที่มีคุณภาพและ
บริ การที่เป็ นมิตรแล้ ว บรรยากาศของสถานประกอบการยังมีบทบาทสาคัญในการสร้ างประสบการณ์ ของลูกค้ า
เช่นการออกแบบตกแต่งทัง้ ภายในและภายนอก การจัดพืน้ ที่บริ เวณโดยรอบ แสงไฟที่ใช้ ส่ อ งสว่างเหมาะสม
เสียงดนตรี ที่ให้ ความเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลาย ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ ใส่อาหารมีความสะอาด การจัดโต๊ ะเก้ าอี ้
ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ลูกค้ าได้ รับประทานอาหารประสบการณ์พิเศษและจะกลับไป
ที่ร้านอาหารอีกครัง้ และอีกครัง้ การศึกษาครัง้ นี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Heung and Gu (2012) ที่พบว่า
ปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางกายภาพของร้ านอาหาร ความสวยงามในการออกแบบและตกแต่งร้ านอาหาร
รวมถึงการสร้ างบรรยากาศที่ดีของร้ านอาหารมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญต่อ ความพึงพอใจและความตังใจใช้
้
บริ การร้ านอาหารของผู้บริ โภค
ความใส่ใจในสุขภาพ (p = .004) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวจีน ในกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติ ฐานที่ตัง้ ไว้ การ
รั บ ประทานอาหารท้ อ งถิ่ น ของจุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ยวเป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ได้ รั บ การคาดหวัง จาก
นักท่องเที่ยวว่าจะได้ รับประสบการณ์ที่ดีในด้ านการรับประทานอาหาร และยิ่งในปั จจุบนั ผู้บริ โภคมีความใส่ใจใน
สุขภาพมากขึน้ เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเที่ยวไทยแล้ วคาดหวังจะชิมอาหารไทยที่อร่อย
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และยิ่ งถ้ า มี ประโยชน์ต่อ สุ ข ภาพด้ ว ยแล้ ว ก็ จะยิ่ ง จะสามารถดึงดู ดนักท่อ งเที่ ยวชาวจีนได้ มากขึ น้ ผลจาก
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นกั ท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็นว่า อาหารไทยใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติที่มีความสด
ใหม่ และใช้ ผกั และผลไม้ ในการปรุ งอาหาร มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพทาให้ ผ้ บู ริ โภคนักท่องเที่ยวชาวจีนรู้สึกอยากมา
ใช้ บริ การอีกในอนาคต นอกจากนี ้ อาหารไทยมีการใช้ เครื่ องเทศหรื อสมุนไพรในการปรุ งอาหาร ซึง่ มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ทาให้ ผ้ บู ริ โภคชาวจีนที่ให้ ความสาคัญ กับการรักษาสุขภาพเป็ นพิเศษนันให้
้ สนใจที่จะสัมผัสอาหารไทย
มากขึ ้น การศึกษาครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ในอดีตที่พบว่า ในระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาความพึงพอใจต่อ
การเลือกอาหารจะถูกผลักดันให้ สูงขึ ้นตามความต้ องการของผู้บริ โภค จากความต้ องการพื ้นฐานตามธรรมชาติ
ไปยังความต้ องการที่สูงขึ ้นตามจิตใต้ สานึก และความต้ องการที่สูงขึ ้นอาจถูกผลักดันโดยความใส่ใจในสุขภาพ
(Sulek and Hensley, 2004)

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่ อการปฏิ บั ติ จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ้ พบว่ า คุ ณ ภาพอาหาร การบริ ก าร
สภาพแวดล้ อมทางกายภาพและความใส่ใจในสุขภาพส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ ผู้ประกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้ องกับร้ านอาหารไทยหรื อหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ดังนี ้
ปั จจัย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพส่ งผลต่อ การตัดสิ น ใจเลื อ กใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร มากที่สุด ดังนัน้ ผู้ประกอบร้ านอาหารไทยควรให้ ความสาคัญกับการ
สร้ างสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพของร้ า นอาหาร ทาให้ ร้ านอาหารไทยที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ บริ โภคที่ เป็ น
นักท่องเที่ยวชาวจีนหรื อชาวต่างชาติให้ เกิดความต้ องการเข้ ามาใช้ บริ การ นอกจากนี ้ ความสะอาด การออกแบบ
ตกแต่งที่มีความสวยงามและมีจดุ เด่นเป็ นเอกลักษณ์ ยังเป็ นอีกสิ่งสาคัญที่ผ้ ปู ระกอบธุรกิ จร้ านอาหารไทยต้ องใส่
ใจ เพราะการตกแต่งร้ านที่โดดเด่นและสวยงามจะสามารถแสดงลักษณะเฉพาะของร้ านให้ เป็ นที่จดจา และ
สามารถสร้ างประทับใจให้ ผ้ บู ริ โภคเป็ นอย่างดี อีกทังเป็
้ นที่สนใจให้ แก่ผ้ ูเดินทางผ่านมาหน้ าร้ าน และการเลือกเข้ า
มาใช้ บริ การ อีกทังขยายผลต่
้
อด้ วยการแนะนาและบอกต่อให้ มาใช้ บริ การร้ านอาหาร รองมา คือ ปั จจัยความใส่
ใจในสุขภาพส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุ งเทพมหานคร
ดังนัน้ ผู้ประกอบร้ านอาหารไทยจึงควรให้ ความสาคัญกับการเลือกใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติที่ปลอดสารพิษ อาทิ
ผักออร์ แกนิค รวมถึงการใช้ เครื่ องเทศหรื อสมุนไพรทีม่ ีประโยชน์ตอ่ สุขภาพในการปรุ งอาหาร นอกจากนี ้ ควรใส่ใจ
ทังความสะอาดของบริ
้
เวณร้ านอาหาร ต้ องรักษาและควบคุมมาตรฐานของอาหารให้ มีคุณภาพสะอาดสดใหม่
เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่ใช้ บริ การและก่อให้ เกิดการกลับมาใช้ บริ การอีกในอนาคต
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั ้งต่ อไป ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การร้ านอาหารไทยโดยรวมไม่ได้ เฉพาะเจาะจงร้ านอาหารใดร้ านหนึง่ ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้
ต่อไป นักวิชาการควรศึกษาเจาะจงเลือกศึกษาร้ านอาหารไทยที่กาลังเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่น ร้ าน
บลูเอเลเฟ่ นท์ (Blue Elephant) ร้ านนารา ไทย คูซีน (NARA Thai Cuisine) เป็ นต้ น เพื่อนาข้ อมูลความต้ องการ
พื ้นฐานของผู้บริ โภค มาปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ การให้ บริ การอย่างเหมาะสมตรงกลุ่ มผู้บริ โภคเป้าหมาย ให้
ลูกค้ าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ซึง่ จะเป็ นการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับร้ านอาหารไทยในสายตาของ
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นักท่องเที่ยวได้ อีกด้ วย นอกจากนี ้ นักวิชาการหรื อผู้ที่สนใจควรศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรด้ านอื่นๆ เพิ่มเติมที่คาดว่า
จะส่ งผลต่อ การตัดสิ นใจใช้ บริ การร้ า นอาหารไทย เช่น อารมณ์ เชิงบวกของผู้บริ โภค (Customer’s Positive
Emotion) เจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ความสัมพันธ์ เชิงผลประโยชน์ (Relationship Benefits)
และความภักดีในตราสิ นค้ า (Brand Loyalty) เป็ นต้ น เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วนและประโยชน์มากที่สุด เพื่อนา
ผลการวิจยั มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ พร้ อมทังวางแผนกลยุ
้
ทธ์ ทางการตลาด ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพต่อไป
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An Analysis of Writing Quality: The Uses of Tenses in English Essay Writing of
Four Graduate Students
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ABSTRACT

In recent years, research on identifying grammatical structures has increased to help
EFL/ESL learners to improve the quality of their L2 writing. The purpose of this study was to highlight
research results for EFL/ESL grammar pedagogy. Specifically, this study focuses on the uses of verb
tenses that are mandatory for students to succeed in academic life. Besides, this study investigated
the correlations among the variables (the number of correct/incorrect verbs in tenses). The research
findings show the frequency rates of L2 uses of English verb tenses (the present, the past, and the
future) as well as two aspects (the progressive and the perfect) encountered in L2 expository essays
on three different topics written by four Thai and Taiwanese graduate students at the two different
U.S. universities. The significant relationships among the uses of verbs in the present, progressive
and perfect tenses were also found.

Key words: tenses, writing quality, Chinese, Thai, ESL/EFL writing
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INTRODUCTION

Research on writing development and pedagogy for English as Second Language (ESL)
students has shed a great deal of light on the writing achievement of multilingual students in the
United States (Early & Saidy, 2014; Hirano, 2014; Hinkel, 2004). For decades, the number of
international students moving to the United States from other countries to pursue higher education
has increased, and, as a consequence, they have had to face several challenges including English
acquisition and adjustment to their academic cultures in an American university (Naumnoi, 2008).
Undeniably, writing quality is one crucial indicator of international students’ success in US
academia. In past decades, several studies of uses of second language (L2) tenses, aspects, and
writing quality have emerged. Some are largely concerned with EFL and ESL students’ sequence of
thoughts and the development of paragraphs (Early & Saidy, 2014; Kaplan, 1966). Others have
examined the L2 meanings and uses of markers in contexts (Petchprasert, 2013; Hinkel, 1997),
composition and acquisition of such features of English grammar as reflected forms of verbs (Hinkel,
2013, 2004; Faigley & Witte, 1981). It is important to have a better understanding of how to improve
second language (L2) learners’ writing. Therefore, the main goal of this study was to find out how
international students use English tenses in their writing.
In line with earlier research on the uses of tenses, the present study attempted to fulfill the
following literature focusing on the two main aspects. First, it reviews the related literature on quality of
English writing. Second, previous research on the uses of tenses and aspects are described with
reference to the present study.
1. Quality of L2 writing
Second language writing researchers have investigated syntactic structures in students’
writing in a variety of tasks. According to previous research, successful writers produce linguistically
longer texts (Crossley & McNamara, 2011; McNamara et al.,2013) with fewer errors in spelling,
grammar, and punctuation (Ferrari et al.,1998). Specifically, the high-rated essays contain more
infrequent words (McNamara et al., 2013), and as a function of scoring level, advanced writers tend
to produce written texts with more infrequent words, more ambiguous words, fewer concrete words
(Crossley & McNamara, 2011), and longer words (Haswell, 2000). Successful writers know more
about the domain knowledge for the topics, written language and language in general. Thus, the
successful or advanced writers are more proficient with syntax, lexicon, punctuation, grammar, and
spelling (Crossley, et al., 2014; Applebee et al., 1990).
Advanced writers tend to produce more complex syntactic structures. Therefore, the writing
quality is associated with syntactic skills meaning that more advanced writers tend to show more
refined sentence construction skills than those who are beginning writers (McCutchen et al., 1994).
Besides, more advanced writers demonstrate a higher writing proficiency as they produce longer
sentences and longer clauses (Haswell, 2000), fewer base verb forms (Crossley & McNamara, 2011),
and a greater number of words (McNamara et al., 2013).
Finally, the writing quality can be predicted based on the uses of syntactic features. Of
particular relevance for this study were the uses of tense verbs as an element of L2 development.
This practice is based on the implicit yet widely held assumption that the variety and the correctness
in using L2 tenses increase in the course of development. For example, low-rated essays contain
more narrative features (repertoire of first person). In contrast, high-rated essays tend to contain a
longer length of essays, fewer base-verb forms, the number of correct verbs in written texts
(Petchprasert, 2017; Crossley & McNamara, 2011).
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2. Tenses and aspects
Over the past several decades, there has been a significant increase in interests in the study
of the meanings and uses of L2 tenses and aspects encountered in written texts. An influence of L1
on L2 has attracted several educators to find a way to improve EFL or ESL learners’ writing skills
(Early & Saidy, 2014; Hinkel, 2004). Other research has examined rhetorical organizations (Kobayashi
& Rinnert, 1992), sequence of thoughts and the development of paragraphs (Kelly, 2013; Shen, 1989;
Kaplan, 1966), revision (Early & Saidy, 2014; Faigley & Witte, 1981) and writing processes such as
direct writing and translation (Petchprasert, 2013; McCarthey, Guo & Cummins, 2005; Kobayashi &
Rinnert, 1992).
It is particularly important at this point to have an understanding of L2 writers’ correct and
incorrect uses of English tenses. As noted earlier, tenses and aspects in English language have
provided benchmarks for L2 students as they are expected to master and correctly use them in order
to succeed academically. Along these lines, multilingual students have showed errors in tenses in
their English writing as they tend to transfer L1 grammar and structures to the uses of L2 rules
(Bitchener, 2012; Hinkel, 2004). A number of studies examined written discourse production in which
non-native speakers (NNS) use such as amount of errors (Han & Hyland, 2015; Sattayatham & Honsa,
2007), verb structures and the patterns of verbs usages (Hinkel, 2004). For example, Hinkel (2004)
examined the ways in which speakers of English, Chinese, Japanese, Korean, Indonesian,
Vietnamese, and Arabic used English tenses, aspects and the passive voice in their academic
essays. The results of the study show that advanced NNS students had language difficulties with the
uses of tenses, aspects and the passive voice in their written texts even though they have learned
English language for many years. The findings suggested that NNS university students in Englishspeaking countries must be aware of the issues of grammar usage in L2 writing.
Besides, university students, by this point, have mastered basic grammar lessons and writing
requirements for composition like descriptive, expository, and argumentative writing. Nevertheless,
one of the biggest challenges every international student faces is writing academically and organizing
their texts in English (Hinkel, 2004). It can be considered that writing complexity has been used as an
indicator of language proficiency describing language development and progress.
In light of previous research, this study attempted to understand the frequency rates of L2
uses of tenses (the present, the past, and the future), two aspects (the progressive and the perfect)
and the significant correlation among those tenses. The results of the analysis will be the foundation
for a further study in this field which the researcher will conduct in Thailand with a variety of students’
levels of English proficiency. In response to the literature in these fields, this study explored the
following questions:
1. What was the frequency rate of each English tense found in English essays?
2. In terms of the occurrences of verbs, was there any relationship among the uses of
English tenses?
3. What was the variable (the number of correct tense verbs, errors, or length of each
essay) that best predicted students’ writing quality?
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METHODS

1. Participants
Prior to beginning the study, the researcher sent invitation emails to various groups of Eastern
and South-East Asian students at the two targeted universities in the Midwest of the United States to
recruit participations. Four graduate students (2 Taiwanese; 2 Thai) responded to the invitation. These
Taiwanese and Thai graduate students shared common language structure backgrounds and
cultures. The average age of the participants was 34. The participants have spent at least three years
in the U.S. Their highest education attainment was master degrees in Business Administration,
Linguistics, or Musical Arts from universities in the United States. They were enrolled in doctoral
degrees at U.S. universities and they had attained a relatively high level of English language
proficiency (TOEFL scores) sufficient for a university admission. Regarding the responses from the
questionnaire, the results indicate that the participants wrote in English every day as their courses
required. Their characteristics are presented in Table 1.
Table 1 Selected demographic characteristics
Language Background No. of Participants Gender Age
Major
Chinese
2
2F
32;37 MBA; Linguistics
Thai
2
1F; 1M 30;36 Musical Arts
Note: F = Female; M = Male

2. Instruments and Data Collection
2.1 Questionnaire
The questionnaire was used to investigate the participants’ personal background (e.g.
gender, age, country of origin, education attainment and the frequency of English writing).
2.2 The Essays
The topics for the essay writing were identical in every way. For this reason, no attempt was
made to differentiate the writers by gender, age or major. According to Lifang (2008), the selection of
topics is based on students’ familiarity to the topics and cultural neutrality. All essay topics were
designed to elicit essays in the rhetorical mode of expository essay writing with the purpose of
informing a general audience and describing a person or a situation in a specific time. Typically, such
experience-centered topics drew on essays and statements of opinions and beliefs. All participants
were given 30 minutes to write each essay (90 minutes for 3 essays) on six different days. The essays
were written in response to three assigned writing tasks on the three topics: 1) A Person Who Inspires
Me the Most, 2) My Favorite Childhood Memory, and 3) My Life Ten Years from Now.
3. Data Analysis
The analysis of the written texts was carried out in three stages. The first stage, the verbs in
the L2 essays were counted separately by types of tenses to obtain the frequency rate of each tense
used in the essays. To determine whether these participants similarly employed tenses and aspects
in their essays, the number of words in each of the twelve essays was counted, followed by a count of
the occurrences of each tense type (research question 1). In line with Hinkel (2004), the occurrences
of the present-tense verbs or the base forms (first, second, and third singular and plural forms) and
the present progressive and present perfect forms and contractions were tagged and counted. It is
important to note that the occurrences of possibility and ability modals can in the present tense and
could in the past tense in essays were also counted. The occurrences of will, shall, and be going to
were counted as markers of the future tense. Regarding Hinkel (2004), the markers of the progressive
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and the perfect aspects were counted separately from those tenses since they produce complex
meanings for L2 learners. Because the number of essays written by each student was comparable,
the analysis of verb uses in students’ essays was carried out separately on each of the three topics.
The second stage, in order to investigate the quality of the participants’ L2 writings, the
twelve essays were assessed by two native English speakers experienced in teaching English writing.
The texts were rated analytically, using a rating scheme (Kobayashi & Rinnert, 1992) with the three
categories consisting of 11 subcomponents. The total scores of this rating scheme are 55 points. The
measurements of the writing quality were observed and analyzed by mean scores, standard
deviations for the three data collection points (topic 1-3 writings), and the number of words and tense
verbs from each essay.
The final stage, Pearson correlations were used to assess the relationships among the
quantitative measures of correct/incorrect tense verbs (research question 2). Simple linear regression
was used to assess the relationships between the quantitative measures and the mean overall rating
scores of the writing quality. The rating scores were identified as a dependent variable, while the
number of words was an independent variable to examine if it was a good predictor of the subjective
ratings of L2 writing quality (research question 3).

RESULTS

1. Text quality
The two raters assessed the twelve written texts using the holistic judgments on a 5-point
scale for 11 analytical subcomponents or 55 points in total. Then, the scores were computed by
Pearson product-moment correlation coefficients to determine the inter-rater reliability for each of the
pairs of the raters. The correlations between the rates of the essays in the three topics were relatively
high (r =.88, .79, .75).
Table 2 Mean scores of the essays from the two raters and essay length
Student

Topic1
Mean S.D.
A
32.50 4.94
B
36.50 2.12
C
48.75 4.59
D
37.25 8.13
Note: words = essay length

words
242
255
324
266

Mean
30.50
36.25
47.00
48.50

Topic 2
S.D.
4.94
1.76
8.48
2.12

words
149
285
334
255

Mean
32.00
34.75
42.25
45.25

Topic 3
S.D.
5.65
.35
6.71
10.96

words
225
209
337
310

As shown in Table 2, overall essays were relatively high rated. Notice that the average scores of the
essays were over 30 points out of the total scores (55 points) indicating that these writers were
capable of writing across the three assigned topics.
2. Tenses in L2 Student Writing
Twelve expository essays of the four participants were tagged and counted. Frequency
rates of tenses and aspects were then compared.
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Table 3 Frequency rates for tenses and aspects in English essays
Present
Past
Future
Correct Error Correct Error Correct Error
A
41
2
26
4
1
B
38
4
32
6
2
C
31
3
28
4
3
D
37
4
43
5
6
Total
147
13
129
19
12
Note: NL = Native language, n = the number of students

Progressive
Correct Error
5
1
2
3
1
10
2

Student

Perfect
Correct Error
3
2
3
3
5
6

In regard to the frequency rates of the present tense, the results of the data analysis showed that a
majority of the occurrences of the present-tense verbs were correctly employed in the written texts
and they were more directly relevant to the essay topics than other tenses (see Table 3).
Table 4 Correlations among the tense verbs
Variable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Present tense (C)

-

2. Present tense (IC)

.503

-

3. Past tense (C)

-.264

-.553

4. Past tense (IC)

-.572

-.174 -.588

5. Future (C)

-.180

.381 .464 -.487

6. Future (IC)

-.447

-.870 .071 .556 -.730

7. Progressive (C)

.964*

.302 -.285 -.449 -.422 -.192

8. Progressive (IC)

-.774

-.302 -.367 .962* -.316 .577 -.667

9. Perfect (C)

-.368

.174 .588 -.407 .974* -.556 -.577 -.192

10. Perfect (IC)

-.774

-.302 -.367 .962* -.316 .577 -.667 1.000** -.192 -

-

Note: C = Correct; IC = Incorrect
* p<.05; **p<.001. A dash represents the variable is not tested.

Table 4 shows the correlations among the frequent uses of the tense verbs. The number of the correct
uses of the progressive tense verbs and those of the correct present tense were significantly
correlated, r = .96, p<.05. Likewise, the number of the incorrect uses of the progressive tense verbs
was found significantly related with those of the incorrect perfect tense, r = 1.00, p<.05. Additionally,
the incorrect uses of past tense were significant related with the number of the incorrect uses of the
progressive (r = .96, p<.05) and those of the incorrect uses of the perfect tenses (r = .96, p<.05).
Finally, the results indicated that the uses of the correct perfect tense were found strongly related to
those of the correct uses of the future tense (r = .97, p<.05). Also contributing importantly to the
writing quality, a simple linear regression was calculated to predict the mean overall rating scores
based on the number of words in each written text. The analysis yields a significant model which
explains 99% of the variance in perceived overall writing quality (F(1, 2) = 210.07; p<.00); r = .995; R2
of .99, indicating that the number of words (or essay length) on task 1(Essay topic 1) significantly
predicted the rating scores on the participants’ task 1 writing.
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DISCUSSION

1. Frequency of Tense Verbs
The first research question asked the frequency rates of tense verbs used in essay writings.
Regarding the present simple tense, the results show a large proportion of repeated verbs like is, am,
are, can, have, want to and inspires as seen in sentence (1)-(3) strongly suggesting that the writers
tended to produce written texts with more frequent verbs and fairly simple verbs to generalize their
experiences and truths, for example:
(1) The reason that I want to pursue the highest degree is because I want to
have a better job.
(2) Anyone can be the person who inspires you the most from friends to even
the person you are not familiar with.
(3) The person who inspires you is a person who can provide you the positive
thinking and makes you improve yourself.
This finding could be taken as support for Paltrige’s (2001) and Hinkel’s (2013) research in L2
composition that the simple present tense as indicated by the occurrences of frequent and simple
verbs was highly used in student assignments. The preponderance of the present-tense verbs was
highly associated with generalizations, observations, or descriptions. From a narrative perspective,
the essays contained a greater occurrence of verbs common to narrative writing (Crossley et al.,
2014) as well as more second and third-person pronouns related to narration. As seen in Table 3,
both Taiwanese and Thai writers made approximately ten percent errors of the total present-tense
verbs implying that these writers were capable of using the present tense to describe their opinions,
truths, and experiences. To examine these findings more closely, both groups had also made errors
of subject-verb agreement. For example:
(4) people has or I encounter things that is.
(5) Another thing is that the elementary school was so adjacent to my home that I
can always went home for lunch and watched puppy-show on TV.
In response to essay topic 2 (the past simple tense), the participants were capable of using the past
tense to generalize their ideas and past experiences. Even though the results of the data analysis
show a relatively small proportion of errors in the twelve essays, these writers still showed their
uncertainty with the functions of the tense. Since Thai and Chinese languages are tenseless, that is,
verbs are the same in every tense, it could be that the L1 affects the L2 virtually in the uses of the
tenses (Cook, 2015).
For example:
(6) One of my most favorite childhood memories was probably when I was
going [went] abroad for the first time.
(7)…she thought if she treat [treated] them well and kids would learned
[learn] the value of fidelity.
Regarding the future tense, the findings indicate that even though the frequency rates of the
future tense verbs were significantly lower than those of the present and past tenses, all of the
participants used the future tense correctly (see Table 3). Through a closer analysis of the aspects
(the progressive and the perfect) in the essays, the tendency to rely on the past tense in lieu of the
perfect tense (Hinkel, 2013) contributed to a large number of the past-tense verbs in L2 writing of the
participants across the two language groups (Chinese and Thai). The sentences (8) and (9) illustrate
this characteristic.
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(8) In general, ten years of working mixed with oversea studying pave [have paved] the
way to my career and also allow me to help people in need. (Thai writer)
(9)…my grandparents were [have been] sick for a long time… (Taiwanese writer)
2. Links between the quantitative measures and writing quality
The second and the third research questions targeted the correlations among the variables
(the number of the tense verbs) and the subjective ratings. The findings show the strong correlations
among the number of the verbs in the progressive and perfect tenses employed in the writings (See
Table 4). These results complement and corroborate those of Hinkel (2013)’s study. Hinkel found that
only a small proportion of the perfect and progressive aspects were employed in sentence
constructions. Besides, the perfect and the progressive aspects in all tenses are rarely used in
writing. Likewise, all this is to suggest that the frequent uses of the tense verbs in this study affect the
second language writing as the writers have simple working verbs capable of extending their ideas
and expressing their simplicity of L2 sentence constructions (See Table 3). The findings of the
present study also show that a shorter length of essays predicts a lower quality of the participants’
writing. Recall that Polio and Shea (2014) and Bulté & Housen (2014) also found a smaller number of
words in written texts are perceived as a sign of lower writing quality.
Finally, somewhat simplistically for the sake of exposition, the writers first engaged in less
complex tense verbs to develop their ideas on the topics that they wrote (Hinkel, 2013; Bulté &
Housen, 2014). Regarding the total number of frequent and repeated verbs in tenses, the writers
performed the paradigmatic uses of those verbs in the tenses which demonstrated that the writers
employed rigidly conventional English tenses.

CONCLUSION AND PEDAGOGICAL IMPLICATION

To summarize, the outcomes of this study have confirmed earlier findings (Hinkel,
2013, 2004, 1997) that after over ten years they have learned English, these NNS writers still have
difficulties with their uses of tenses and aspects. The occurrences of simple present tense verbs were
highly prevalent in their essays, while the frequency rates of the uses of future and perfect tense
verbs were less than other tenses. The participants tended to use the present and past-tense verbs
correctly at the significantly higher frequency rates. In particular, the present tense was more
frequently found, twelve times higher than those of future tense.
In addition, the results show that a majority of these NNS writers tended to avoid using
complex verbs or verb phrase constructions such as the perfect and the progressive tenses. The
writers employed a limited range of verbs. Overall, the essays were relatively high rated. These
writers were; therefore, capable of writing expository essays at a certain level of writing proficiency.
Based on the results of this study, it may be said that good writers are able to produce less
errors in the tense usage in ESL writing, while poor writers are unlikely to write effectively in English.
Poor writers, on the other hand, might need an extensive training on how to effectively choose a
variety of verbs for ESL writing. In addition, EFL/ESL teachers and students need to be aware of the
culturally specific L2 grammar in teaching and learning L2 writing.
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Limitations
This study has limitations that should be addressed. The first limitation is the relatively small
number of participants. Future studies may include a larger number of participants across ethnic
groups, educational levels, and school settings. Second, since the present study, as most previous
empirical studies, only focuses on a rather short period within the entire developmental trajectory of
L2 writing, a longer period of time with multiple and dense data collections may adduce convincing
evidences in many ways.
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การเดินทางสู่มิตดิ ้ านในเกี่ยวกับความเป็ นเพศของฉัน
The Inner Journey of My Understanding on Gender
วารุ ณี นิลพันธ์ 1*
Warunee Ninlaphan1*

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ้มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทาความเข้ าใจถึงโลกทัศน์ มุมมองและความคิดความเชื่ อ
เกี่ยวกับประเด็นความเป็ นเพศของผู้วิจยั อันเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบปรากฏการณ์วิทยา
ซึง่ ผลการวิจยั พบว่ากรอบความเป็ นเพศมีอิทธิพลต่อมุมมอง ความคิดความเชื่อที่ทาให้ ผ้ วู จิ ยั ปรารถนาอยากเป็ น
คนดี เป็ นผู้หญิงและลูกสาวที่ดี ซึง่ มีผลต่อการกาหนดท่าทีและรู ปแบบความสัมพันธ์ ของผู้วิจยั ที่มีทงต่
ั ้ อตัวเอง
และผู้คนรอบข้ าง ที่ยดึ มัน่ ในความคิดความเชื่อเหล่านี ้จนมักกดดัน คาดหวัง วิพากษ์ วิจารณ์ ตาหนิและตัดสิ น
ทังตั
้ วเองและผู้อื่น การศึกษาเรื่ องนี ้ทาให้ ผ้ ูวิจยั ได้ เห็นถึงความเป็ นมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลาย ฉะนันการอยู
้
่
ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายเหล่านี ้ เราควรที่จะ
(1) เข้ าใจและยอมรับปรากฏการณ์แห่งความจริ งว่ามนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย
(2) เคารพในความเป็ นมนุษย์ของกันและกันทังตั
้ วเองและคนอื่น
(3) หมัน่ ทบทวนใคร่ครวญตัวเองอยูเ่ สมอเพื่อให้ เท่าทันกับความคิดความเชื่อของตน
(4) พึงระมัดระวังในการใช้ แหล่งอานาจหรื อบทบาทหน้ าที่ของตน

ABSTRACT
The purpose of this research was to study and understand the researcher’s worldview,
attitudes, and beliefs on gender. Qualitative research methodology with phenomenological research
was used. The researcher found that gender had a strong influence on her attitudes and beliefs to be
a good person, especially a good woman and a good daughter, which she adhered to. The gender
regulated her patterns of relationship among herself and others that resulted in her high expectation
to herself and others as well, which led to her behaviors of criticism, blaming and judgments. From
this research the researcher opened her mind to human diversity. Living together on each other’s
difference , we should
(1) Understand and accept the phenomenon of truth that human beings are different
(2) Respect humanity within ourselves and others
(3) Regularly review and contemplate to be aware of our own attitudes and beliefs
(4) Carefully consider our own ways of power used and our roles
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คานา
เพศ (sex) เป็ นลักษณะทางชีวภาพที่ติดตัวมนุษย์มาแต่กาเนิด การแบ่งเป็ นเพศชายและหญิ งจะ
ชัดเจนโดยการตัดสิ นจากลักษณะอวัยวะเพศเป็ นสาคัญ เมื่อระบุเพศได้ แล้ วบุคคลไม่ว่าจะเป็ นเพศใดจะถูก
กระบวนการหล่อ หลอมทางสังคมทาให้ พวกเขาตระหนักในบทบาททางเพศ (sex role) ของตนตามที่สังคม
คาดหวังให้ (วิจิตร ว่องวารี ทิพย์2542:257) ความเป็ นเพศทางสังคม (gender) จึงเป็ นกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (socialization) เพื่อปลูกฝั งระบบความคิดและความเชื่อ เกี่ยวกับบทบาททางเพศให้ กบั คนในสังคมที่
เกิดขึ ้นตลอดทุกช่วงอายุ โดยกระทาผ่านสถาบันทางสังคมต่างๆ ซึ่งทาหน้ าที่กาหนดกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั ิ
แบบแผนทางสังคมและขอบเขตของความสัมพันธ์ ระหว่างชายและหญิง ที่ทาให้ สมาชิกในสังคมทังหญิ
้ งชายได้
เรี ยนรู้ ตระหนัก ยอมรับและดาเนินชีวิ ตตามความคาดหวังทางสังคมในฐานะที่เป็ นเพศหญิ งหรื อ เพศชาย
รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่เป็ นเอกลักษณ์สอดคล้ องกับเพศสรี ระของตนเอง (มลฤดี ลาพิมล,2551:7)
ตัวอย่างความเป็ นชายตามแบบแผนของสังคม ได้ แก่ เป็ นผู้นา หาเลี ้ยงครอบครัว เสียสละ เป็ นผู้
ปกป้องคุ้มครอง มีศกั ดิ์ศรี กล้ าหาญ เข้ มแข็ง เด็ดเดี่ยว อดทน เป็ นต้ น ส่วนตัวอย่างความเป็ นหญิงตามแบบ
แผนของสังคม เช่น เป็ นแม่และเมีย เป็ นแม่บ้าน ทางานบ้ าน เป็ นผู้ตาม เป็ นผู้ฟัง ดูแลพ่อแม่ เลี ้ยงดูลูก ต้ อง
บริ การคนอื่น อ่อนหวาน เรี ยบร้ อย รักนวลสงวนตัว เป็ นต้ น ซึง่ กระบวนการสร้ างและหล่อหลอมเหล่านี ้ส่งผล
ให้ ผ้ ู คนจานวนมากทัง้ หญิ งและชายเกิ ดความเชื่อฝั ง หัว (internalization) ว่า กรอบความเป็ นเพศเช่น นี เ้ ป็ น
บทบาทที่ตายตัว เป็ นสิ่งปกติหรื อเป็ นธรรมชาติของความเป็ นมนุษย์ แต่ทว่า “ความเป็ นเพศเกิ ดจากระบบ เกิ ด
จากการเรี ยนรู้ ฝึ กฝน ขัดเกลาและหล่ อหลอมผ่ านสถานบันต่างๆ ในสังคมจึ งไม่ ใช่สิ่งที ่เกิ ดขึ้นตามธรรมชาติ
แต่เป็ นสิ่ งที ่ถูกสร้ างขึ้น ถูกผลิ ตซ้ าและได้รับการสื บทอดต่อๆ กันมา ความเป็ นเพศจึ งเป็ นสิ่ งที ่เปลี ่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลาและเงื ่อนไขของแต่ละสังคม” (อวยพร เขื ่อนแก้ว 2555:38-39)
แต่เดิมนันผู
้ ้ วิจยั เองไม่เคยเรี ยนรู้เรื่ องความเป็ นเพศทางสังคมเหล่านี ้มาก่อนเลย จึงทาให้ มีมมุ มอง
ต่อตัวเองและครอบครัวว่าไม่ได้ รับอิทธิ พลจากกรอบความเป็ นเพศนี ้สักเท่าไร เพราะคิดว่าภายในครอบครัวของ
ผู้วิจยั เป็ นครอบครัวแม่เลี ้ยงเดี่ยว ผู้วิจยั อยู่ร่วมกับแม่และน้ องชายมาตังแต่
้ เล็ ก อีกทังพวกเราไม่
้
ได้ มีเรื่ องราว
การใช้ กาลังความรุ นแรงใดๆ ต่อกัน จนกระทัง่ เมื่อผู้วิจยั ได้ มีโอกาสไปทางานเป็ นผู้ชว่ ยกระบวนการที่นาแนวคิด
เรื่ องนี ้มาปรับใช้ ให้ ผ้ ูเข้ าร่วมทังที
้ ่เป็ นผู้ต้องขังหญิง และคนทางานประเด็นท้ องไม่พร้ อมได้ เรี ยนรู้ ทาให้ ผ้ ูวิจยั ได้
เข้ า ใจและสนใจในประเด็นนี ม้ ากขึน้ เนื่องจากผู้วิ จยั ได้ เห็นถึงอิ ทธิ พลความเป็ นเพศที่มีผลต่อชีวิ ตของผู้คน
มากมายผ่านเรื่ องเล่าทีผ่ ้ เู ข้ าร่วมพูดสะท้ อนออกมาโดยเฉพาะชีวิตของผู้ต้องขังหญิง ซึง่ เมื่อย้ อนกลับมาสอบถาม
ตัวเองบ้ างในฐานะพลเมืองของสังคมเดียวกัน ผู้วิ จยั ก็ยิ่งประหลาดใจว่าทาไมผู้วิจยั เองจึงไม่มองเห็นอิทธิ พล
ความเป็ นเพศที่อยู่ในชีวิตของตนและได้ ตงค
ั ้ าถามกับตนเองอยูห่ ลายครัง้ ว่า “ชี วิตของฉันนัน้ โอเคทัง้ หมดจริ งๆ
หรื อ และเป็ นไปได้หรื อที ่ความเป็ นเพศเหล่านัน้ จะไม่มีผลต่อชี วิตของฉันเลย” ซึง่ ผู้วิจยั เองก็ไม่แน่ใจในคาตอบ
แต่ด้วยความเป็ นนักตังค
้ าถามและชอบการทบทวนใคร่ครวญตัวเอง อีกทังมี
้ แรงปรารถนาที่อยาก
ทางานกับตัวเอง อยากทาความรู้ จกั กับตัวเองให้ มากขึ น้ เพื่อเรี ยนรู้ เติบโตและพัฒนาเหมือนอย่างนิยามจาก
อาจารย์ประเวศ วะสี (2544) ที่กล่าวไว้ วา่ “การเติ บโตทางจิ ตวิ ญญาณ คื อการพัฒนาจิ ตที ่ลดละความเห็ นแก่
ตัวลงและทาเพื ่อผู้อื่นมากขึ้ น ซึ่ งต้องอาศัยการน้อมใจเข้ามาเรี ยนรู้ ที่ตวั เอง มองเห็ นตัวเอง ได้ทาความรู้ จัก
ตัวเองอย่ างแท้จริ ง ” สิ่ งนี ้จึงเป็ นแรงบันดาลใจให้ ผ้ ู วิจยั สนใจที่จะเรี ยนรู้และอยากทางานวิจยั นี ้เพื่อสื บค้ นถึง
อิทธิ พลความเป็ นเพศที่ซอ่ นอยูใ่ นตัวผู้วิจยั โดยบทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั ที่มีชื่อว่า “การเดิ นทางสู่มิติ
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ด้านในเกี ่ยวกับความเป็ นเพศ เมื ่อฉันได้ไปใช้ชีวิตร่ วมกับเพือ่ น” ของผู้วิจยั ตามหลักสูตรปริ ญญาศิลปศาสตรมหา
บัณ ฑิ ต (จิต ตปั ญ ญาศึ กษา) มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล ที่ผ้ ู วิ จัยตัง้ ใจจะทบทวนใคร่ ครวญศึก ษาชี วิ ต มุม มอง
ความคิดความเชื่อของตัวเองที่ได้ รับอิทธิ พลจากกรอบความเป็ นเพศเหล่านัน้ เพื่อให้ เท่าทันแบบแผนวิธีการคิด
และเท่าทันต่อเสี ยงตัดสิ น วิพากษ์ วิจารณ์ ผ้ คู นรอบข้ างด้ วยชุดความคิดความเชื่อ เหล่านัน้ อีกทังยั
้ งหวังว่า จะ
เป็ นพื ้นที่เชิญชวนให้ ผ้ อู า่ นได้ กลับมาทบทวนชีวิตของตนและฝึ กฝนพัฒนาตัวเองเสมือนเป็ นเพื่อนร่วมเดินทางไป
ด้ วยกัน หรื อจะช่วยให้ ผ้ คู นเกิดการระแวดระวังไม่ตดั สินลงโทษกันด้ วยกรอบความคิดความเชื่อของตัวเองเช่นกัน

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาทาความเข้ าใจถึงโลกทัศน์ มุมมองและความคิดความเชื่อเกี่ยวกับประเด็นความเป็ น
เพศของผู้วิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
วิจยั นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ใช้ ระเบียบวิจยั แบบปรากฏการณ์วิทยาทีเ่ น้ นการทาความเข้ าใจถึง
โลกทัศน์หรื อประสบการณ์ ในชีวิตของตัวบุคคล และเป็ นการเข้ าถึงความหมายของประสบการณ์ ชีวิตในแบบ
ต่างๆ ของผู้ที่ได้ รับประสบการณ์เหล่านัน้ (ชาย โพธิ สิตา,2549:199) และเป็ นการศึกษาเชิงอัตวิสยั (subjectivity)
ซึง่ ตามทัศนะของนายแพทย์ประเวศ วะสี (ศักดิ์ชยั อนันต์ตรี ชยั ,2555 :20) ได้ ให้ ความหมายว่า “ความจริ งที ่เกิ ด
จากภายในของผู้ต้องการค้นหากับสิ่ งที ่ถูกวิ จัยคื อสิ่ งเดี ยวกัน ที ่ไม่ สามารถศึกษาแบบแยกขาดออกจากกันได้
เป็ นความจริ งแบบอัตวิ สยั ที ่มีลกั ษณะเฉพาะตน การใช้กระบวนการวิ จัยที ่ม่งุ เน้นการหาความจริ งจากภายนอก
แบบวัตถุวิสยั จึ งไม่ สามารถนาพาตนเองไปสู่ความจริ งที ่ต้องการค้นหา ฉะนัน้ ระเบี ยบวิ ธีวิจัยเชิ งจิ ตตปั ญญา
ศึกษาจาเป็ นต้องพัฒนาวิ ธีการวิ จยั ที ่ม่งุ เน้นถึ งการค้นพบและการเข้าใจตนเองในลักษณะอัตวิ สยั มากกว่ าการ
พิ สูจน์ ความจริ งในลักษณะวัตถุวิสยั ” แต่เนื่องด้ วยเป็ นความคิดความเชื่อ โลกทัศน์ที่อยูใ่ นวิถีชีวิตประจาวันจน
ยากที่ผ้ วู ิจยั จะเท่าทันและมองเห็นได้ ด้วยตัวเอง งานวิจยั นี ้จึงต้ องเป็ นการเรี ยนรู้และใคร่ครวญตัวเองผ่านการอยู่
ร่วมกับเพื่อนร่ วมการวิจยั ที่จะทาหน้ าที่เสมือนเป็ นกระจกช่วยสะท้ อนทัศนคติประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเป็ น
เพศอันแฝงอย่างแนบเนียนอยูใ่ นความคิดความเชื่อของผู้วจิ ยั ผู้วิจยั จึงเลือกเพื่อนร่วมงานวิจยั เป็ นผู้หญิงสองคน
พวกเธอชื่อ “สายป่ านและพีอ่ ยั ย์ ” (นามสมมติ)
สายป่ านเป็ นเพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผู้วิจยั ส่วนพี่อยั ย์เธอเป็ นทังอาจารย์
้
เป็ นนักกิจกรรม
และเธอยังเป็ นคนรักของสายป่ านด้ วย ซึง่ ผู้วิจยั และเพื่อนทัง้ 2 คนนี ้ไม่ได้ ร้ ูจกั สนิทสนมกันมาก่อน ผู้วิจยั ได้ พบ
กับเพื่อ นทัง้ สองเป็ นครัง้ แรกในช่ว งเดื อ นเมษายนปี 2557 พวกเธอได้ รั บ เชิญ ให้ ม าเป็ นวิ ทยากรพิเศษเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ชีวิตเกี่ยวกับอิทธิ พลกรอบความเป็ นเพศกับผู้ต้องขังหญิ ง ผู้วิจยั จึงได้ มีโอกาสรับฟั ง
เรื่ องราวชีวิตของพวกเธอ โดยในขณะที่ฟังเรื่ องราวของพวกเธอนัน้ ผู้วิจยั รู้สึกชื่นชมในการใคร่ ครวญทบทวน
ชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองเพื่อทาความเข้ าใจกับความทุกข์ตา่ งๆ ในชีวิตทังของตนเองและคนรอบข้
้
างที่เกี่ยวข้ อง
โดยเหตุผลที่ ผ้ ูวิจัยเลื อกเพื่อนทัง้ 2 คนนี ้ ผู้วิจัยไม่ได้ เลื อกเพื่อ นจากเพศวิถีของพวกเธอเพราะ
ปั จจัยนี ไ้ ม่ได้ เป็ นส่ ว นส าคัญของงานวิ จยั แต่ทว่าสิ่ งส าคัญที่เลื อ กเพื่อ นทังสองคนนี
้
ค้ ื อ ผู้วิ จยั รู้ สึ กเชื่อมโยง
(connect) กับเพื่อนทังสอง
้
อยากร่วมเรี ยนรู้ด้วยและพวกเธอเองก็ต้อนรับ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ วู ิจยั ในฐานะมิตรใหม่
ที่ไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนนันได้
้ เข้ าไปเรี ยนรู้ทาความรู้จกั กับวิธีคิด โลกทัศน์และเรื่ องราวในชีวิตส่วนตัวของพวก
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เธอได้ ด้วยท่าทีที่เปิ ดเผยและยินดี เพราะจากแนวคิดการวิจยั แบบปรากฏการณ์วิทยามีแก่นสาระสาคัญอยูท่ ี่การ
ดารงอยู่กบั การมีประสบการณ์ ตรง เก็บข้ อมูลสิ่ งที่เราศึกษาอย่างที่มนั เป็ นด้ วยประสบการณ์ สดตรงและท่าที่ที่
ใกล้ ชิดเป็ นหนึง่ เดียวกัน เข้ าอกเข้ าใจ ห่วงใยและเคารพกัน เราต่างต้ องร่วม “ลงเล่น” ในประสบการณ์นนแบบ
ั้
ไม่แ ยกตัว ออกมา ลงเล่ น เต็ มที่ ด้ว ยใจที่ เป็ นกลางและด้ ว ยตัวเองที่ แ ท้ (สมสิ ท ธิ์ อัส ดรนิ ธี ,2556:80) ฉะนัน้
สัมพันธภาพและการต้ อนรับสู่พื ้นที่การเรี ยนรู้ร่วมกันจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
อีกทังพวกเธอยั
้
งเป็ นคนที่เรี ยนรู้และใคร่ครวญกับชีวิตของตัวเองอยูเ่ สมอ และด้ วยการทางานเป็ น
นักเคลื่ อนไหวสังคม พวกเธอจึงมักทากิจกรรมและเขียนบทความเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติในประเด็น
เกี่ยวกับเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนอยูเ่ สมอ ซึง่ สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถของพวกเธอในความเข้ าใจ
เรื่ อ งความเป็ นเพศ การวิเคราะห์ประเด็ นและการสื่ อสารได้ เป็ นอย่างดี และการที่พวกเราทัง้ สามคนมี อายุ
ใกล้ เคียงกันนันช่
้ วยทาให้ ง่ายต่อการแลกเปลี่ ยนมุมมองกัน เนื่องจากไม่มีระบบความอาวุโสหรื อระบบอานาจ
เหนือเข้ ามาเกี่ยวข้ องในสัมพันธภาพ ปั จจัยนี ้จะช่วยเกื ้อกูลให้ ทงสามคนเรี
ั้
ยนรู้ร่วมกันอย่างเป็ นตัวเองมากที่สุด
งานวิจยั นี ้จะเก็บข้ อมูลผ่านการสังเกตในท่าทีหรื อรู ปแบบการสร้ างสัมพันธภาพของผู้วิจยั กับเพื่อน
ที่เน้ นการเป็ นคนในมากกว่าเป็ นผู้วิจยั การสนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ในชีวิตประจาวันร่ วมกันโดยมีการ
ฟั งอย่างลึกซึ ้ง (deep listening) เป็ นฐานในการรับฟั งกันและกัน รวมไปถึงข้ อมูลจากการเขียนบันทึกประจาวัน
และการทบทวนใคร่ ครวญถึงปรากฏการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทังภายนอกและภายในของผู
้
้ วิจยั เอง แล้ วนาข้ อมูล
ทังหมดมาจั
้
ดหมวดหมูใ่ ห้ เป็ นระบบว่ามีประเด็นการเรี ยนรู้ และการเปลี่ ยนแปลงใดที่เกิดขึน้ บ้ าง โดยผู้วิจยั จะ
นาเสนอประเด็นการเรียนรู้ในงานวิจยั นี ้ผ่านรู ปแบบการเขียนแบบเล่าเรื่ องที่มีทงบทสนทนา
ั้
การอธิ บายบรรยาย
เหตุการณ์ เรื่ องราวข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในสังคม รวมไปถึงการบอกเล่าเสียงภายในของผู้วิจยั ฯลฯ โดยตังแต่
้
จุดเริ่ มต้ นของการพบเจอเพื่อนทัง้ 2 คนสู่การตังค
้ าถามแล้ วค่อยๆ ค้ นหาคาตอบ การใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกันที่บ้านของ
สายป่ านและพี่อยั ย์ในช่วงเวลาหนึ่งแล้ ว กลับมาทบทวนใคร่ครวญการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ไปจนได้ ข้อค้ นพบสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายในของผู้วิจยั เป็ นระยะเวลา 3 ปี กว่า (ตังแต่
้ ปี 2557 – 2560)

ผลการศึกษาวิจัย
สืบค้ นมุมมอง ทัศนคติเกี่ยวกับความเป็ นเพศที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้วิจัย
เมื่ อ ได้ ท างานวิ จัย เรื่ อ งนี ้ การได้ ไปใช้ ป ระสบการณ์ ชีวิ ตร่ ว มกับ เพื่ อ นทัง้ สองคน ได้ พู ด คุ ย
แลกเปลี่ ยนมุมมองของกันและกันควบคูก่ บั การกลับมาสังเกตตัวเอง ทบทวนใคร่ครวญตัวเองต่อปรากฏการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ทังโลกภายนอกและโลกภายในของตนเอง
้
ทาให้ ผ้ ูวิจยั ได้ เรี ยนรู้ แ ละเข้ าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็ นเพศนี ม้ ากขึ น้ ซึ่งจากเดิ มที่เคยเข้ าใจว่า ชีวิต ของตนเองนัน้ โอเคทุกอย่า งไม่ จริ ง เสี ยแล้ ว “ผู้ วิจั ย
กลายเป็ นมนุษย์ อีกคนหนึ่ งที ่รับอิ ทธิ พลจากกรอบความเป็ นเพศเหล่ านี ้ดว้ ยเช่ นกัน ” โดยความเข้ าใจเหล่านี ้เกิด
จากการเรี ยนรู้และการทาความเข้ าใจต่อปฏิ กิริยาทางร่ างกายของตนเองที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นอัตโนมัติ รวมไปถึง
ท่าทีการตอบสนองต่อสถานการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในระหว่างที่ได้ ไปใช้ ชีวิตอยูร่ ่วมกับเพื่อนทังสองคน
้
ซึง่ ไม่วา่ จะ
เป็ นเหตุการณ์ ในวันแรกที่ผ้ ู วิ จัยมาถึงบ้ า นของเพื่อ นแล้ ว ต้ องตกใจทันทีเมื่ อ เห็นพี่อ ัยย์นอนอยู่โดยใส่ เพียง
กางเกงในกับเสื ้อกล้ ามเท่านัน้ หรื อท่าทีอดึ อัดทาตัวไม่ถูกของผู้วิจยั เมื่อเห็นพี่อยั ย์ใส่กางเกงในเดินไปมาอยูใ่ น
บ้ าน หรื ออาการกระอักกระอ่วนใจไม่ร้ ูแม้ กระทัง่ ว่าควรจะวางสายตาของตัวเองไปไว้ ที่ไหนดีจงึ จะไม่เสียมารยาท
เมื่อเห็นเพื่อนทังสองคน
้
no bra ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นวิถีการใช้ ชีวิตตามปกติของคนทังคู
้ เ่ มื่ออยูท่ ี่บ้านพักของตนเอง
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“ ฉันตกใจมาก สะดุง้ สุดตัวเมื ่อสายตาไปเห็นพีอ่ ยั ย์ นอนหันหลังให้ประตูโดยเธอสวม
ใส่เพียงเสื ้อกล้ามกับกางเกงในเท่านัน้ ร่ างกายของฉันถอยผงะออกมาอย่างอัตโนมัติ
ฉันยื นรออยู่หน้าบ้านทาอะไรไม่ถูกอยู่ครู่ ใหญ่ๆ” (บันทึก 30 มี นาคม 2559)
“เวลาที ่เราทัง้ 3 คนออกไปทากิ จกรรมนอกบ้านฉันรู้ สึกสบายใจมากกว่า ไม่ รู้ทาไม
เมื ่อกลับเข้ามาในบ้านฉันกลับรู้ สึกอึ ดอัดวางตัวไม่ถูก มี หลายเรื ่ องที ่ฉนั รู้ สึกไม่คนุ้ เคย
พวกเขา no bra กันสวมเพี ยงเสื ้อกล้ามและกางเกงขาสัน้ ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเลย
ฉันไม่รู้ว่าจะวางตัวหรื อวางสายตาของตัวเองไว้ที่ไหนดี” (บันทึก 2 เมษายน 2559)
หรื อจะเป็ นความคิดความเชื่อที่เกิดขึ ้นอย่างอัตโนมัติของผู้วิจยั ที่เชื่อว่าเพื่อนตารวจของสายป่ าน
ที่จะมาทานข้ าวด้ วยนัน้ จะต้ องเป็ นผู้ชายอย่างแน่นอนเพียงเพราะคาว่าอาชีพตารวจ แต่สุดท้ ายเพื่อนตารวจคน
นันก็
้ เป็ นผู้หญิง หรื อแม้ กระทัง่ อาการตื่นเต้ น ตกใจ ลุ้นเมื่อได้ ฟังเรื่ อง sex fantasy ของเพื่อนทังสองคน
้
ฯลฯ
“เป็ นเพราะอะไรกันนะที ่ทาให้ฉนั หลงคิ ดมาโดยตลอดว่า ตารวจโจ (นามสมมติ )เป็ น
ผู้ช าย ฉัน นั้น เชื ่อ ว่ าตารวจโจเป็ นผู้ ชายแบบปั กใจ ฉัน ไม่ เคยเอะใจเลยว่ าอาชี พ
ตารวจนัน้ ใครเป็ นก็ได้ ซึ่ งอาจไม่ใช่ผู้ชายก็ได้” (บันทึก 3 เมษายน 2559)
“โอ๊ ย! อะไรกันเนี ่ย sex fantasy นี ่นะ ฉันหลงมาอยู่ดาวดวงไหนกัน บทสนทนา
ของคนที ่นี่ฟังไม่คุ้นเคยเอาเสี ยเลย ทาไมฉันไม่เคยได้ยินเรื ่ องแบบนี ้มาก่ อนเลยและ
ผู้หญิ งคุยเรื ่ องเพศได้ดว้ ยหรื อ ฉันรู้ สึกวูบวาบอยู่ตลอด หน้าร้ อนผ่าว นิ่ งอึ้งพูดอะไร
ไม่ออกเป็ นระยะๆ มันเกิ ดอะไรขึ้นกับร่ างกายของฉันนะ” (บันทึก 4 เมษายน 2559)
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เวลาอยูพ่ กั ใหญ่ในการนาอาการและปฏิกิริยาทางร่างกายของตนเองที่เกิดขึ ้นเหล่านัน้
กลับมาสืบค้ นใคร่ครวญเชิงลึกถึงความคิดความเชื่อ มุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับความเป็ นเพศที่ซอ่ นอยูภ่ ายใน
ของผู้วิจยั เอง โดยท่าทีอตั โนมัติที่เกิดขึ ้นนันไม่
้ ใช่ความเข้ าใจที่เกิดจากการอ่านตาราหรื อการคิดวิเคราะห์วา่ ท่าที
ใดที่ควรแสดงออกหรื อเราควรมีมุมมองต่อเรื่ องนันอย่
้ างไร แต่ทว่าปฏิ กิริยาทางร่างกายเหล่านี ้สะท้ อนให้ ผ้ วู ิจยั
มองเห็นโลกภายใน ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องความเป็ นเพศของตัวเองได้ อย่างกระจ่างชัด อันไม่อาจ
ปฏิ เสธได้ เลยว่าตนเองไม่ได้ คิดหรื อไม่ได้ เป็ นอย่างนัน้ ซึง่ สิ่ งที่ผ้ ูวิจยั ค้ นพบคือ “ใช่ เรื ่ องเพศสาหรับฉันนัน้ เป็ น
เรื ่ องส่วนตัว เรื ่ องสรี ระร่ างกาย-หน้าอกเป็ นสิ่ งที ่น่าอายและต้องปกปิ ดไว้ ฉะนัน้ ผู้หญิ งจึ งควรแต่งตัวให้สุภาพ
เรี ยบร้ อยและไม่ควรสนใจเรื ่ องเพศ” และด้ วยทัศนะแบบนี ้จึง ได้ เข้ าใจในท่าทีอึดอัดของตนเองในตอนต้ นเมื่ออยู่
ร่วมกับเพื่อนทังสองคนที
้
่บ้าน หรื อเริ่ มเข้ าใจแล้ วว่าทาไมตัวเองจึงไม่เคยคิดและพูดเรื่ อง sex fantasy เลย
หรื อ เรื่ อ งเพื่อ นตารวจนันก็
้ ส ะท้ อนให้ เห็น ว่า ผู้วิจัยมี มุมมองเรื่ องภาพลักษณ์ ของหญิ งและชาย
(gender stereotypes) ว่าควรมีลกั ษณะเช่นไรและเพศไหนเหมาะสมกับอาชีพใดอยูใ่ นใจ โดยที่ผ้ วู ิจยั เองก็ไม่ร้ ู
ว่ามุมมองเหล่านี ้เข้ ามาอยูใ่ นตนเองตังแต่
้ เมื่อไร แต่เมื่อรู้ตวั อีกทีผ้ ูวิจยั ก็หลงคิดไปแล้ วว่าตารวจโจนันเป็
้ นผู้ชาย
อย่างที่กล่าวมา สิ่งเหล่านี ้เป็ นเพียงตัวอย่างของมุมมอง ความคิดความเชื่อที่เนียนมากๆ อยูใ่ นตัวของผู้วิจยั
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ย้ อนทวนดูท่ไี ปที่มา
เมื่อผู้วิจยั สืบค้ นใคร่ ครวญโลกภายในของตนเองให้ ลึกขึ ้น ก็ทาให้ ผ้ ูวิจยั ยิ่งตระหนักและเข้ าใจว่า
ทุกอย่างที่เป็ นตัวเราในปั จจุบนั นี ้ล้ วนมีที่ไปที่มาเสมอ ไม่วา่ จะเป็ นโลกทัศน์ มุมมอง ความคิดความเชื่อ คุณค่า
ต่างๆ ที่เราให้ ความสาคัญ รวมไปถึงท่าทีการแสดงออก วิถีการใช้ ชีวิตที่เราเป็ น ฯลฯ ผู้วิจยั ได้ รับการหล่อหลอม
ความเป็ นเพศทางสังคมนันส่
้ งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างเป็ นระบบ เช่น การบอกสอนของแม่ที่ชี ้ชวนให้ ผ้ วู ิจยั ในวัย
ประถมมองดูชายหญิ งคู่หนึ่ง ที่โอบกอดกันที่ป้ายรถเมล์ แล้ ว บอกสอนว่า “ดูไว้ นะ โตขึ้ น อย่ าท าแบบนี ้ น ะ
ผู้หญิ งดี ๆ เขาไม่ทากันแบบนี ้” และนอกจากสถาบันทางสังคมจะทาหน้ าที่บอกสอนความเป็ นเพศที่ดีงามให้ กบั
สมาชิกในสังคมแล้ ว ยังรวมไปถึงการควบคุม ตักเตือนหรื อลงโทษหากสมาชิกไม่ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบความเป็ น
เพศเหล่านันอี
้ กด้ วย เช่นหากผู้วิจยั แต่งตัวหรื อแสดงกิริยาที่ไม่เรี ย บร้ อยก็มกั จะถูกผู้ใหญ่ ว่ากล่าวตักเตือนอยู่
เสมอ ฉะนันกระบวนการเหล่
้
านี ้จึงเป็ นการหล่อหลอมความเป็ นเพศทางสังคมที่เป็ นระบบ โดยสถาบันต่างๆ
ทางสังคมทาหน้ าที่ทงบอกสอนและคอยก
ั้
ากับควบคุมเพื่อทาให้ พลเมืองของสังคมเชื่อและปฏิบตั ิตาม
ซึง่ ที่ผ่านมาผู้วิจยั เองก็ถูกบอกสอนถึงความเป็ นผู้หญิ งและลูกสาวที่ดีมาตังแต่
้ เด็กๆ และผู้วิจยั ก็
พยายามที่จะประพฤติปฏิ บตั ิตวั ให้ เป็ นดังกรอบและคาสอนเหล่า นัน้ ซึ่งผู้วิจยั มองว่าก็ล้วนเป็ นคาบอกสอนที่ดี
อันมาจากความรัก ความปรารถนาดีทงสิ
ั ้ ้น แต่ทว่าหากเรายึดมัน่ กับกรอบความเป็ นเพศเหล่านี ้มากจนเกินไป
โดยไม่ได้ เท่าทันหรื อไม่เข้ าใจ และเชื่อว่าความเป็ นเพศที่ถกู บอกสอนส่งต่อมานันเป็
้ นสิ่ งที่เกิดขึ ้นโดยธรรมชาติ
ของเพศหญิงชายที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่มองว่าดีงามกับความไม่เข้ าใจเหล่านี ้ก็สามารถกลายเป็ นกรอบที่
กักขังและคอยขีดเส้ นกาหนดชีวิตของคนเราให้ มีทางเลือกเดินที่จากัด อีกทังยั
้ งผูกมัดเป็ นพันธนาการตัวเราไว้ จน
ขาดอิสรภาพแห่งความเป็ นมนุษย์ได้ ซึง่ ผู้วิจยั เรี ยกสิ่งที่เกิดขึ ้นเหล่านี ้ว่าเป็ น “ปรากฏการณ์ แห่ งการยึดมัน่ จาก
การหล่อหลอมความเป็ นเพศทางสังคม” โดยคนแรกที่จะได้ รับผลกระทบจากการยึดมัน่ เหล่านันก็
้ คือ “ตัวเรา”
ปรากฏการณ์ แห่ งการยึดมั่นที่มีผลต่ อการเบียดเบียนตัวเอง
ในช่ว งที่ท างานวิจัยนี เ้ องผู้ วิ จัยมี โอกาสได้ ทบทวนโลกภายในและความคิ ดความเชื่อ ของตน
เกี่ยวกับความเป็ นเพศเหล่านี ้อย่างเข้ มข้ น จนทาให้ ได้ มองเห็นตัวเองว่ามีความยึดมัน่ ในกรอบความเป็ นเพศ
เหล่านี ้อย่างมากมายมหาศาล ที่ส่งผลทาให้ ผ้ ูวิจยั ใช้ ชีวิตแบบเบียดเบียนตัวเองทัง้ ที่ร้ ู และไม่ร้ ู เท่าทันอยู่หลาย
เรื่ อง เช่น ผู้วิจยั มักยึดติดอยูก่ บั ภาพลักษณ์ แห่งความเป็ นคนดี ลูกสาวที่ดี ผู้หญิ งที่ดี จึงมักคอยกดดันและ
คาดหวังตัวเองอยูเ่ สมอให้ ดาเนินชีวิตไปตามคุณค่าเหล่านัน้ จนทาให้ สภาวะภายในใจต้ องแบกรับกับความกลัว
และกังวลต่อสิ่งต่างๆ จนกลายเป็ นบุคลิกภาพที่มกั ขาดความมัน่ ใจในตนเอง หรื อแม้ กระทัง่ ความอายในร่างกาย
ก็ไม่กล้ าไปหาหมอเพื่อตรวจภายในเพราะรู้ สึกอายจนกระทัง่ มีความคิดว่า “อย่ างไรก็ จะไม่ ไปตรวจ ยอมตาย
ดีกว่า” ความคิดเหล่านี ้ทาให้ ผ้ ูวิจยั ต้ องจมอยูก่ บั ความกังวลใจในสุขภาพของตัวเองมานานแรมปี โดยไม่เคย
สงสัยหรื อตังค
้ าถามถึงที่มาในความอายเหล่านัน้ เสมือนความอายนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของร่างกายตนเอง
นอกจากนันยั
้ งรวมไปถึงความรู้สึกที่ไม่ชอบใจในเนื ้อตัวร่างกายของตนเองด้ วยที่มกั คิดว่าตนเองมี
ส่วนสูงที่น้อยเกินไป อ้ วนเกินไป ฯลฯ ต่อมาผู้วิจยั ได้ เรี ยนรู้ว่าความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจในร่างกายของตัวเองนันก็
้
ไม่ได้ เกิดขึน้ โดยธรรมชาติของความเป็ นผู้หญิ งอีกเช่นเดียวกัน แต่ เกิดจากที่เราน้ อมเอาค่านิยมของสังคมที่มี
มุมมองต่อภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่สวยงามมายึดถือไว้ แล้ วพยายามทาให้ ได้ เช่นนัน้ เมื่อเป็ นไม่ได้ ก็ไม่พอใจใน
ตนเอง จากการเรี ยนรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นภายในของตนเองทาให้ ผ้ วู จิ ยั เกิดความเข้ าใจต่อปรากฏการณ์ทางสังคม
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ต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นนี ้มากขึน้ ด้ วย เข้ าใจในพฤติกรรมของคนในสังคมเพิ่มขึน้ ว่าทาไมบางคนเสพติดการ
ทาศัล ยกรรม หรื อบางคนยอมที่จ ะเสี่ ยงเพื่อกินยาลดความอ้ วน กินยาเพื่อช่วยให้ ผิวขาวกระจ่าง หรื อทาไม
มะเร็ งปากมดลูกจึงเป็ นสาเหตุของการเสียชีวิตของหญิงไทยเป็ นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็ งเต้ านม ฯลฯ
การมองเห็นรู ปแบบในการมองโลกและการมีปฏิสัมพันธ์ ต่อผู้อ่ นื ของผู้วิจัย
ผู้วิจยั พบว่าตนเองมักมีรูปแบบในการมองโลกและการมีปฏิสมั พันธ์ ทงต่
ั ้ อตัวเองและผู้อื่นด้ วยเสียง
ตาหนิตดั สิน วิพากษ์ วิจารณ์เพื่อที่จะปกป้องความคิดความเชื่อ มุมมองความเป็ นเพศและคุณค่าหลักที่ตนเอง
ยึดถือไว้ เช่น ผู้วิจยั คาดหวังต่อน้ องชายอย่างมากโดยที่ไม่ร้ ูตวั เลยว่ากาลังคาดหวังอยากให้ น้องชายดูแลใส่ใจ
คนในครอบครัวให้ ดีกว่านี ้เพราะเขาเป็ นผู้ชายคนเดียวของบ้ าน จึงอยากให้ เขาเป็ นผู้นาครอบครัวให้ มากกว่านี ้
แต่เมื่อน้ องชายทาไม่ได้ ดงั ที่ใจเราหวัง ผู้วิจยั ก็มกั จะแสดงท่าทีไม่พอใจและทาเสมือนเขาไม่มีตวั ตนเพื่อเป็ นการ
ลงโทษ ซึง่ ความคาดหวังที่ไม่ร้ ูตวั เหล่านี ้นาไปสู่สมั พันธภาพที่ขดั แย้ งกันอยูเ่ สมอระหว่างพี่น้อง 2 คน
ส่วนท่าทีของผู้วิจยั ต่อสัมพันธภาพกับผู้คนรอบข้ างนัน้ ความคิดความเชื่อที่ยึดถือเหล่านันท
้ าให้
เมื่ อ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ห็ น การกระท าของผู้ คนรอบข้ างที่ ส วนทางกั บ ความคิ ด ความเชื่ อ ของตน ผู้ วิ จั ย ก็ มั ก จะ
วิพากษ์ วิจารณ์ปรากฏการณ์ที่เห็นนันอยู
้ เ่ สมอ โดยผู้วิจยั เองไม่ได้ มีเจตนาที่จะตัดสินการกระทาของใครเลย แต่
ทว่าท่าทีเหล่านันมั
้ กเกิดขึ ้นอย่างอัตโนมัติทนั ทีทผี่ ้ วู จิ ยั พบเห็น อย่างเช่น อาการตกใจทันทีที่ผ้ วู ิจยั เห็นกางเกงใน
จีสตริ งของพี่คนหนึ่งที่พกั อยู่ด้วยกันถูกตากไว้ ในห้ องน า้ ความคิดที่วิพากษ์ วิจารณ์ ถึงพี่คนนันก็
้ เกิดขึน้ ทัน ที
“ไม่น่าเชื ่อว่าพี ่เขาจะเลื อกใส่กางเกงในแบบนี ้ พี ่เขาก็ ดเู ป็ นผู้หญิ งเรี ยบร้ อย อ่อนหวานไม่ใช่ ผู้หญิ งแรงหรื อก๋ า
กัน่ อะไรนี ่หน่า” ผู้วิจยั ก็เผลอตัดสินและให้ คณ
ุ ค่าของเพื่อนมนุษย์ผ่านกางเกงในที่เห็นเพียงเท่านัน้
ความเข้ าใจและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ของผู้วิจัยเมื่อได้ เรี ยนรู้ เรื่ องความเป็ นเพศ
(1) การทางานวิจยั นี ้ช่วยสะท้ อนให้ ผ้ วู ิจยั เกิดการตระหนักรู้ เท่าทันและเริ่ มต้ นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ในข้ อจากัดต่างๆ ที่ค้นพบ ทังการกลั
้
บมาทางานกับความอายในร่างกายของตนด้ วยการไปตรวจภายในเพื่อดูแล
ตัวเอง อีกทังวางใจให้
้
ตนเองเป็ นหรื อทาอะไรได้ มากขึ ้น พึงพอใจในร่างกายและความเป็ นตัวเองมากขึ ้น
(2) การฝึ กฝนตัวเองเพื่อให้ เท่าทันกับความคิดความเชื่อภายใน การเท่าทันเสี ยงวิพากษ์ วิจารณ์
คาตัดสินของตนเองบนวิถีชีวิตประจาวัน โดยยินยอมและอนุญาตให้ ทกุ คนเป็ นตัวของตัวเองได้ มากขึ ้น เช่น วัน
หนึง่ ผู้วิจยั ไปซื ้อของที่ร้านใกล้ บ้าน เห็นผู้หญิงวัยกลางคนเธอใส่เสื ้อแต่ no bra เดินออกมาจากร้ าน ผู้วิจยั ตกใจ
ทัน ที ที่ เ ห็ น แต่ เ มื่ อ รู้ สึ ก ตั ว ทุ ก อย่ า งก็ ห ยุ ด ลงแค่ อ าการตกใจซึ่ ง ไม่ ได้ ปล่ อ ยให้ จิต ใจล่ อ งลอยติ ด ตามไป
วิพากษ์ วิจารณ์ผ้ หู ญิงคนนันอี
้ ก ช่วงเวลาสันๆ
้ นันผู
้ ้ วิจยั รู้สึกถึงความมัน่ คงภายในของตนเอง อิสรภาพของใจที่
ไม่ถกู ครอบงาหรื อถูกบงการจากความคิดความเชื่อดังเดิ
้ มของตนเอง หรื อแม้ กระทัง่ เมื่อเรี ยนรู้เรื่ องความเป็ นเพศ
มาได้ ร ะยะหนึ่ง จนมองตนเองว่า มี “gender lens” แล้ ว แต่ก็กลับยึดมั่นในชุดความคิ ดความเชื่อ ใหม่นี ้ ไป
วิพากษ์ วิจารณ์ ตัดสินคนอื่นเหมือนเช่นเคย “ฉันมองเห็นปรากฏการณ์ ต่างๆ ในสังคมด้วย gender lens ได้แล้ว
ภูมิใจในตัวเองจัง แต่ทาไมฉันจึ งเร้ าร้ อนเต็มไปด้วยความโกรธ ความหงุดหงิ ดและเบื ่อหน่ ายต่อผู้คนรอบข้าง
ทาไมทุกอย่ างจึ งดูขวางหูขวางตาน่าหงุดหงิ ดใจไปหมด ทาไมฉันจึ งสามารถโกรธทุกคนบนโลกนี ้ได้ ฉันรู้ สึกอยู่
กับคนอื ่นยากขึ้นเรื ่ อยๆ” ปรากฏการณ์ภายในเช่นนี ้ผู้วิจยั ก็ต้องเท่าทันและทางานกับตัวเองด้ วยเช่นกัน
(3) การนาความรู้ ความเข้ าใจนันกลั
้ บมามองปรากฏการณ์ ความเป็ นเพศที่เกิดขึ ้นในสังคมอย่าง
เท่าทันมากขึ ้น ซึง่ อิทธิ พลความเป็ นเพศนันไม่
้ ใช่แค่เรื่องของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชายในรู ปแบบของ
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การกดขี่ การเอาเปรี ยบหรื อการทาร้ ายกันอันเป็ นความรุ นแรงโดยตรงเพียงเท่านัน้ แต่อิทธิ พลความเป็ นเพศนัน้
ยังมาในรู ปแบบที่มีความละเอียดอ่อนแฝงอยูใ่ นวิถีชีวิตแบบเนียนๆ อันเป็ นท่าทีของมนุษย์ที่ปฏิ บตั ิตอ่ กันโดยไม่
รู้ เท่าทัน เช่นการล้ อเลี ยน การแซวเล่น หรื อการตัดสินใจแทน การบังคับ ควบคุม การกีดกันโอกาสเพราะเหตุ
้
จากความเป็ นเพศหรื อการดูถูกเหยียดหยาม ล้ อ เลี ยนคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งทัง้ หมดนี ้เป็ นอี ก
รู ปแบบหนึง่ ของการใช้ ความรุ นแรงเชิงวัฒนธรรมที่คนในสังคมคาดไม่ถงึ หรื อไม่ได้ มีเจตนามุง่ ประสงค์ร้ายต่อกัน

สรุป
งานวิจยั นี ้ทาให้ ผ้ ูวิจยั มองเห็นว่า “มนุษย์ มีความแตกต่างหลากหลาย” และทาให้ เข้ าใจผู้อื่นถึง
รากเหง้ าของปรากฏการณ์ ทางสังคมเกี่ยวกับความเป็ นเพศว่าแต่ล ะคนนันมี
้ ชุดประสบการณ์ แ ละที่ไปที่มาที่
แตกต่างกันไป ฉะนันการอยู
้
ร่ ่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายเหล่านี ้ เราควรที่จะ
(1) เข้ าใจและยอมรับปรากฏการณ์แห่งความจริ งว่ามนุษย์มีความแตกต่างหลากหลาย
(2) เคารพในความเป็ นมนุษย์ของกันและกันทังตั
้ วเองและคนอื่น
(3) หมัน่ ทบทวนใคร่ครวญตัวเองอยูเ่ สมอเพื่อให้ เท่าทันกับความคิดความเชื่อของตน
(4) พึงระมัดระวังในการใช้ แหล่งอานาจหรื อบทบาทหน้ าที่ของตน
ซึง่ ทัง้ 4 ข้ อนี ้จะช่วยให้ พวกเราอยูร่ ่วมกันบนความเป็ นมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ อย่าง
ผาสุกจนกลายเป็ นพื ้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในความแตกต่างเหล่านัน้ ซึง่ หากเราอยูร่ ่วมบนความแตกต่าง
หลากหลายเหล่านี ้ได้ อย่างแท้ จริ ง ตัวเราจะเติบโตภายใน ความมีตวั ตนและความอหังการของเราจะเล็กลง เรา
จะเป็ นมนุษย์ที่ออ่ นโยนและมีเมตตาทังต่
้ อตัวเองและผู้อื่นได้ มากขึ ้น หรื อเมื่อเรามีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ต่างๆ ทางสังคมเราก็จะปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่นนด้
ั ้ วยความเมตตาและเคารพในความเป็ นตัวเขาได้ มากขึ ้น
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การถอดบทเรียนรูปแบบการส่ งเสริมคุณธรรมของสังคมไทยในปี พ.ศ.2557-2559
Lesson Learned from the Promotion Moral in Thai Society during the 2014-2016
นิติพล ธาระรู ป1* และณัฐวดี ลิ ้มเลิศเจริญวนิช
Nitiphol Thararoop1*and Nutthawadee Limlerjalearnvanit

บทคัดย่ อ
การถอดบทเรี ยนรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 มีวตั ถุประสงค์
เพื่ออธิ บายรู ปแบบบทเรี ยนของการส่งเสริ มคุณธรรมสู่สังคมไทยในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 และเพื่อเสนอแนะ
รู ปแบบการขับเคลื่ อนคุณธรรมสู่สังคมไทยในอนาคต โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหาจากเอกสารทุติยภูมิ
การส่งเสริ มคุณธรรม และแผนด้ านคุณธรรมที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ ระยะเวลาจัดทาตังแต่
้ เดื อนกันยายน ถึงเดือ น
ตุล าคม 2560 ผลการศึ กษา พบว่ า รู ปแบบการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมแบบไหลริ นกับกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรม
และเกิดแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ พ.ศ.2557-2559 ต่อมาการดาเนินการส่งเสริ มคุณธรรมตามแนวทาง
ของแผนฯ เกิดกลุ่มองค์กรภาคีเครื อข่าย การปรับเปลี่ยนรู ปแบบส่งเสริมคุณธรรมลงสู่จงั หวัด และในปี พ.ศ.2559
เกิดการขยายผลขององค์กรภาคีเครื อข่าย การเกิดจังหวัดส่งเสริ มคุณธรรม เพื่อสร้ างความร่ วมมื อสร้ างกลไก
ลดความไม่ดี และกลไกเสริ มสร้ า งความดีข องจัง หวัด และเกิดต้ นแบบการขับเคลื่ อ นคุณธรรมเชิง พื ้นที่ และ
พัฒนาขยายผลไปยังพื ้นที่อื่นๆ

ABSTRACT
Lesson Learned from the Promotion Moral in Thai Society during the Period 2014-2016 aimed
to explain model of the promotion moral in Thai society during the period 2014-2016 and offer
promotion moral model in Thai society in the future. This study was conducted by content analysis
through secondary data, and synthesized research works and plans relating to promote moral in
Thailand. This article was studied during September and October, 2017. The result of the promotion
on moral showed that the promotion moral in 2014 was to dribble moral networks based on National
Moral Plan 2014-2016. After that, the moral movements focused on moral provincial area-based and
also build up moral networks. In 2016, the movement occurred through area continuously and
created the moral provinces. The moral campaign were to build up area network, to break bad and
increase good machinery in the province, and to set up role model for moral area-based approach
before expanding them nationwide.
Key Words: Moral, Lesson, Learned, Assembly
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คานา
ปั จจุบนั สังคมไทยกาลังเผชิญกับปั ญหาที่มีรากฐานมาจากการขาดคุณธรรม ไม่วา่ จะเป็ นสังคมอ่อนแอ
การใช้ ความรุ นแรง ยาเสพติ ด สถาบันครอบครัวอ่อ นแอ และปั ญหาการทุจริ ตที่บั่นทอนสัง คมไทยมาอย่า ง
ยาวนาน เป็ นที่น่า สัง เกตว่า ปั ญ หาเหล่ า นี ไ้ ด้ ถูกหยิ บยกเป็ นวาระการพัฒ นาประเทศในรั ฐบาลหลายสมัย
แต่ปัจจุบนั ปั ญหาดังกล่าวยังคงเกิดขึ ้นเช่นเดิม หรื ออาจเป็ นเพราะรู ปแบบ และทิศทางการแก้ ไขปั ญหาคุณธรรม
ไม่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ บ ริ บ ท ข อ ง ปั ญ ห าคุ ณ ธ รรม ที่ ต่ างกั น โด ย นั บ ตั ง้ แ ต่ ปี พ .ศ .2557 เป็ น ต้ น ม า
ประเทศไทยมีแผนเกี่ยวข้ องกับการสร้ างคุณธรรม โดยตรงจานวน 2 แผน ได้ แก่ แผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ
ฉบับ ทบทวน ปี พ.ศ. 2557-2559 และแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 พ.ศ. 2559 – 2564
ซึง่ เป็ นแผนฯ ที่คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบให้ เป็ นแผนแม่บทการปฏิ บตั ิ เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมในทุกหน่วยงาน
(คณะกรรมการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ , 2559) และท าให้ เ กิ ด องค์ ก รคุ ณ ธรรม เช่ น ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม
โรงเรี ยนคุณธรรม โรงพยาบาลคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุขคุณธรรม เป็ นต้ น
ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมาผู้เขี ยนได้ มีโอกาสร่วมงานในฐานะของฝ่ ายนักวิจยั ติดตาม และประเมินผลให้ กบั
โครงการวิจยั และประเมินผลสมัชชาคุณธรรม และประเมินการดาเนินงานส่งเสริ มจังหวัดคุณธรรมทาให้ ผ้ เู ขียน
ได้ ติดตามรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมกับสัง คมไทยมาโดยตลอด และพบว่าในแต่ละปี มีรูปแบบการส่งเสริ ม
คุณธรรมที่แตกต่างกัน แต่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมในสังคมไทยได้ อย่างแท้ จริ ง อีกทังในช่
้ วงที่ผ่านมา
ไม่เคยมี หน่วยงานใดวิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมในสังคมไทย ดังนัน้ ผู้ เขี ยนจึงมีความประสงค์ ใน
การเขียนบทความฉบับนีข้ ึน้ เพื่อสื่ อสารให้ เห็นถึงรู ปแบบ บทเรี ยนของการส่งเสริ มคุณธรรมสู่สังคมไทยในช่วง
ปี พ.ศ. 2557-2559 และเพื่อเสนอแนะรู ปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สงั คมไทยในอนาคต

ขอบเขตของงานวิจัยและการดาเนินงาน
การเขี ยนบทความฉบับนี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ รวบรวมข้ อ มูลจากเอกสารทุติยภู มิ ได้ แ ก่ 1. โครงการวิ จยั และ
ประเมินผล การขับเคลื่ อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติปี พ.ศ.2557-2559 ขององค์กรภาคีเครื อข่ายภายใต้
การดาเนินการโครงการสมัชชาคุณ ธรรม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557 2. เอกสารโครงการวิจยั ประเมินผล
การด าเนิ น กระบวนการสมั ช ชาคุ ณ ธรรม ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 และ 3. เอกสารโครงการวิจัย และประเมิ นผลการดาเนินงานส่ งเสริ มจัง หวัดคุณ ธรรมของศูน ย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลในทิศทาง รู ปแบบ บทเรี ยนของการ
ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมสู่ สั ง คมไทยช่ว งปี พ.ศ. 2557-2569 อี กทัง้ เอกสารดัง กล่ า วเป็ นงานวิ จัย ที่ศึ กษารู ปแบบ
การส่งเสริ มคุณธรรมในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 จึงมีความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับการใช้ เป็ น
เอกสารทุติยภูมิสาหรับค้ นคว้ า สังเคราะห์ข้อมูลในการเขียนบทความฉบับนี ้ และผู้เขียนใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เนื ้อหาอธิ บาย และตีความข้ อมูล โดยมีระยะเวลาในการเขี ยนบทความตังแต่
้ เดื อนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม
พ.ศ.2560
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ผลการถอดบทเรียน
การถอดบทเรี ยนรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมของสังคมไทยในปี พ.ศ.2557-2559 ผู้อ่านควรเข้ าใจกับ
คาว่า “การส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม” ซึ่ง ในการศึกษาครัง้ นี ้ หมายถึ ง กลไก กระบวนการสร้ างพฤติ กรรมเชิ งบวก
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางลบของบุคคล และองค์กร จึงทาให้ คณ
ุ ธรรมไม่ใช่เรื่ องนามธรรมจับต้ องไม่ได้ และ
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งหลั ก ลอย เช่ น การเปิ ดพื น้ ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ความดี ผ่ า นงานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
สมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ ภาค สมั ช ชาคุ ณ ธรรมระดั บ จั ง หวั ด แนวคิ ด แนวคิ ด บุ รี รั ม ย์ สั น ติ สุ ข 9 ดี
และแนวคิดการค้ นหาปั ญหาทีอ่ ยากแก้ ความดีที่อยากทาของจังหวัดพิจิตร ในโครงการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรมที่
ได้ ถกู นาไปใช้ กบั พื ้นที่ และองค์กรอื่นๆ ในการสร้ างพฤติกรรมเชิงบวกให้ เกิดขึ ้นจนเห็นผลอย่างเป็ นรู ปธรรม โดย
สังเคราะห์ข้อ มูลการส่ งเสริ มคุณ ธรรมในระยะที่ผ่านมาให้ ทราบถึงรู ปแบบ วิ ธีการดาเนินงานให้ มองเห็ นถึง
พัฒนาการของการส่งเสริ มคุณธรรมสู่สงั คมไทย ดังนี ้
1.รู ปแบบ บทเรี ยนของการส่ งเสริ มคุณธรรมสู่สังคมไทยในช่ วงปี พ.ศ.2557
ในช่ ว งปี พ.ศ.2557 รู ป แบบการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมสู่ สั ง คมไทยได้ ด าเนิ น การภายใต้ แผนพั ฒ นา
ความซื่อตรงแห่ง ชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557-2559 แผนฯ ดังกล่ า วประกอบด้ วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้ แ ก่
1. การส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสังคมหลักให้ เป็ นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงด้ านคุณธรรม
ความซื่อตรง โปร่งใสของประเทศ 2. การสร้ างวัฒนธรรม และค่านิยมร่วมด้ านความซื่อตรงโปร่งใสในสังคมไทย
ให้ เป็ นวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ 3. การเสริ มสร้ างเครื อข่ายคุณธรรมความซื่อตรง โปร่ งใสในทุกภาคส่วน
และ 4. การพัฒ นาระบบการบริ หารจัดการ และบูรณาการขับเคลื่ อนความซื่อตรงโปร่ งใสของสังคมไทยให้ มี
เอกภาพ ซึง่ แผนฯ ได้ กาหนดเป็ นกรอบในการส่งเสริ มคุณธรรมกับเครื อข่ายองค์กรภาคี 26 องค์กร ประกอบด้ วย
1. องค์กรภารกิจ (สานักงานจเรตารวจ สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
องค์กรต่อต้ านคอรัปชัน่ (ประเทศไทย) คณะกรรมาธิ การศึกษาตรวจสอบการทุจริ ต และเสริ มสร้ างธรรมาภิบาล
วุฒิ ส ภา สภาพัฒ นาการเมื อง กรุ งเทพมหานคร ส านักงานผู้ ตรวจการแผ่ นดิ น และมูล นิธิสื่ อ สารความดี )
ศูนย์ คุณ ธรรม (องค์ การมหาชน) 2. องค์ ทั่วไป (สานักงานบริ หาร และพัฒ นาองค์ ความรู้ (องค์ การมหาชน)
สมาคมอาสาสมัครนักสื่ อสารชุมชน สถาบันชุมชนท้ องถิ่นพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และสานักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ) และ 3. องค์กรส่งเสริ ม และสนับสนุน (กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนา
สัง คม และความมั่นคงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
กระทรวงศึกษาธิ การ สถาบันพระปกเกล้ า การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ างเสริ มสุขภาพ กรมการศาสนา สานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน สานักงานเครื อ ข่ายองค์กร
งดเหล้ า มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา) (คณะกรรมการส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ, 2559)
ผลจากการดาเนินงานส่งเสริ มคุณธรรมภายใต้ แผนฯ ในช่วงปี พ.ศ.2557 พบว่า องค์กร 22 องค์กร
ได้ นาแผนฯ มาใช้ เป็ นแนวทางการส่งเสริ มคุณธรรม แต่เป็ นการดาเนินงานที่สอดคล้ องกับบทบาท หรื อภารกิจ
เดิมขององค์กรอยูแ่ ล้ ว จึงยังไม่เกิดรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมรู ปแบบใหม่ ส่วนสานักงานประสานการพัฒนา
สังคมสุขภาวะ สานักงานบริ หาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มูลนิธิสื่อสารความดี และสมาคม
อาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน ไม่สามารถดาเนินงานตามแผนฯ ได้ เนื่องจากประสบกับปั ญหาเรื่ องงบประมาณ
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และบุคคลากร และบทบาทภารกิจขององค์กรยังไม่สอดคล้ องกับแผนฯ และไม่สามารถนาแผนฯ มาประยุกต์
ใช้ ได้ (คณะรัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557)
สะท้ อนให้ เห็นว่าแผนพัฒ นาความซื่อ ตรงแห่งชาติ ฉบับทบทวน พ.ศ.2257-2559 รัฐบาล กระทรวง
วัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการร่างแผนมีความคิดว่า แผนพัฒนา
ความซื่อ ตรงแห่งชาติฉ บับทบทวน พ.ศ.2557-2559 เปรี ยบเหมื อนยาหม้ อ ใหญ่ รักษาได้ ทุกโรคจากการขาด
คุณ ธรรม แต่ ไม่ เป็ นเช่ นนัน้ เพราะ แผนฯ ไม่ ได้ ถูก ออกแบบมาครอบคลุ ม กับ ภารกิ จขององค์ ก รเครื อ ข่ า ย
มีลักษณะการสั่งการกับองค์กรในแผนฯ ไม่มีความยืดหยุ่น ไม่สอดคล้ อ งกับสถานการณ์ ปัญหาคุณธรรม หรื อ
กล่ า วได้ ว่า ในช่ ว งปี พ.ศ.2557 การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมสู่ สั ง คมไทยมี ลั ก ษณะจากบนลงล่ า ง (Top-Down)
ทาให้ ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมไม่เกิดประสิทธิผล ไม่มีความยัง่ ยืน เพราะ รากเหง้ าของปั ญหาคุณธรรมอยู่
ที่ชมุ ชน หมูบ่ ้ าน และจังหวัด
อีกทัง้ ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) ได้ เปิ ดพื ้นที่ให้ เครื อข่ายคุณธรรมในจังหวัดต่างๆ ได้ แสดงผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมที่เรี ยกว่า งานสมัชชาคุณธรรม โดยจัดใน 12 จังหวัด ได้ แก่ กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุ พรรณบุรี จังหวัดเลย จัง หวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิษ ณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ จัง หวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดร้ อยเอ็ด จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏร์ ธานี และจังหวัดยะลา และจัดสมัชชาระดับภาค ได้ แก่
ภาคอีสาน จัดสมัชชาหัวข้ อ ฟื ้นฟูคุณธรรมของสังคมไทยสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ภาคกลาง จัดสมัชชา
หัวข้ อ รวมพลังเครื อข่ายฟื น้ ฟูคณ
ุ ธรรมไทยสู่สังคมอาเซียน ภาคเหนือ จัดสมัชชาหัวข้ อ คิดดี ทาดี พูดดี ซื่อตรง
โปร่งใส สังคมดี บ้ านอยูเ่ ย็นเป็ นสุข และ ภาคใต้ จัดสมัชชาหัวข้ อ รวมพลัง ฟื น้ ฟูคุณธรรมของสังคมไทยสร้ าง
ชาติโปร่งใสสู่ชมุ ชนไทยเป็ นสุข (ศูนย์คุณธรรม, 2557) โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานสมัชชาในทุกระดับ คือ
การเปิ ดพื ้นที่ให้ กลุ่มคนทาความดีมารวมตัวกัน ส่งเสริ มกาลังใจในการสร้ างความดี หรื อเรี ยกว่า “การรวมคนก่อ
การดี” อีกทังเป็
้ นการเรี ยนรู้ การดาเนินงานส่งเสริ มคุณธรรมในพื ้นที่ต่างๆ ซึง่ สอดคล้ องกับแผนฯ และเป็ นพื ้นที่
การเรี ยนรู้ รวมพลังเครื อข่ายในพื ้นที่สร้ างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน ศาสนา และสื่อมวลชน เพื่อใช้
เป็ นฐานในการส่งเสริ มงานด้ านคุณธรรมในระยะต่อไป
โดยส รุ ป ในปี พ.ศ.2557 การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ธรรม ได้ ใช้ แผน พั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ
(ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557-2559 เป็ นแนวทางการสร้ างคุณ ธรรมกับองค์ กรภาคี เครื อ ข่ า ย และการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมในระดับจังหวัด และระดับภาค ผู้เขียนจึงเรี ยก การขับเคลื่อนคุณธรรมในระยะนี ้ว่า “การสร้ างคุณธรรม
แบบไหลริ น” เป็ นการเริ่ มก่อตัวของกลุ่มคน หรื อองค์กรที่ทาความดี แต่ยงั ไม่เกิดรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมที่
แก้ ปัญหาคุณธรรมในสังคมไทยได้ อย่างมีประสิทธิ ผล เพราะการดาเนินงานไม่สอดคล้ องกับปั ญหาคุณธรรมที่มี
รากฐานมาจากชุมชน และยึดการดาเนินงานตามระบบราชการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่
2. รู ปแบบ บทเรี ยนของการส่ งเสริ มคุณธรรมสู่สังคมไทยในช่ วงปี พ.ศ.2558
จากรู ปแบบการขับเคลื่อนคุณธรรมในปี พ.ศ.2557 ที่ยงั ไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมได้ อย่างชัดเจน
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2558 รั ฐ บาล และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องได้ ทบทวนแผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ
โดยปรั บปรุ ง ให้ แ ผนฯ มี รูป แบบการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมเชิง พื น้ ที่ จ ังหวัด (area-base) เพราะการแก้ ไขปั ญ หา
คุณธรรมต้ องแก้ ไขจากฐานรากของสังคม โดยมี 4 จังหวัดนาร่อง ได้ แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง
และจังหวัดบุรีรัมย์ จากความเข้ มแข็ ง จุดเด่น เอกลักษณ์ ของพืน้ ที่ อันเป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริ มคุณธรรม
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ทาให้ เห็นว่ารู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมเริ่ มให้ ความสาคัญกับบริ บทของสถานการณ์ คุณธรรมที่แตกต่างกัน
โดยภาครัฐเป็ นผู้อานวยการเชื่อมโยงความดีในพื ้นที่ และเครื อข่ายส่งเสริ มคุณธรรมของตน ดังนี ้
1.จัง หวั ด ราชบุ รี ได้ ใ ช้ รู ป แบบการจั ด ตลาดนั ด ความดี เพื่ อ ร่ ว มกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรม ได้ แก่
ภาครัฐ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชุมชน ศาสนา ท้ องถิ่น ภาคประชาสังคม และสถานประกอบการ ได้ แลกเปลี่ยน
เรี ย นรู้ ภายใต้ เป้ าหมาย ราชบุ รี เ มื อ งแห่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี และก าหนดอัต ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรมจัง หวัด คื อ
ความพอเพียง สามัคคี และมีวินยั โดยเครื อข่ายภายในจังหวัดลงฉันทามติร่วมกัน
2.จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ ได้ ใ ช้ ตัว แบบการบริ หารจัดการรายกรณี จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ (B-CM: Buriram Case
Management Model) ธรรมนู ญ หมู่ บ้ านสั น ติ สุ ข 9 ดี และแผนชี วิ ต หมู่ บ้ านในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
ซึง่ ได้ ผลอย่างดีเยี่ยมเกิดการเปลี่ ยนแปลงทังจั
้ งหวัด ลดสถิติอาชญากรรม และชุมชนต้ นแบบความดี 9 ชุมชน
และขยายครอบคลุมทุกอาเภอ โดยกาหนดเป้าหมายไว้ ว่า บุรีรัมย์สนั ติสุขบนความพอเพียง ครอบครัวเดียวกัน
สายเลื อ ดเดี ย วกั น ลู ก หลานรั ช กาล ที่ 1 แล ะอั ต ลั ก ษณ์ คุ ณ ธรรม ความพ อเพี ย ง ความส ามั ค คี
และความจงรักภักดี
3.จังหวัดพิจิตร ได้ ใช้ ต้นทุนความดีในพื ้นที่ ได้ แก่ โรงเรี ยนคุณธรรม อาเภอคุณธรรม ท้ องถิ่นคุณธรรม
ในการส่งเสริ มคุณธรรม และสร้ างคณะทางาน 11 เครื อข่ายความดี เพื่อส่งเสริ มคุณธรรมในจังหวัด โดยให้ แต่ละ
เครื อ ข่ า ยร่ ว มกัน ค้ นหาปั ญหาที่ อ ยากแก้ ความดี ที่ อ ยากท า และด าเนิ น งานตามบริ บ ทของเครื อ ข่ า ย
ภายใต้ เ ป้าหมายพิจิต รเมื อ งแห่ง ความสุ ข บนพื น้ ฐานแห่ง คนดี และมี อ ัตลัก ษณ์ คุณ ธรรมร่ ว ม คื อ มี น า้ ใจ
รับผิดชอบจิตอาสา
4.จัง หวัดพัท ลุ ง กาหนดเป้ าหมายการขับเคลื่ อ นจัง หวัดคุณ ธรรม คื อ เมื อ งลุ ง เมื อ งบายใจ มี วิน ัย
บนความพอเพียง และมีอตั ลักษณ์คณ
ุ ธรรมร่วม คือ วินยั การจราจร สิ่งแวดล้ อม ความพอเพียง และการอนุรักษ์
ผ้ าไทย กับ 11 พื ้นที่ 1 สถานีตารวจภูธร จนขยายผลสู่ 31 ตาบลคุณธรรม และ 1 โรงพักคุณธรรม
บทเรี ยนสาคัญของการเริ่ มส่งเสริ มคุณธรรมในจังหวัด 4 จังหวัด คุณธรรมนาร่อง สังเกตได้ ว่ารัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องตระหนักว่าการแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมขึน้ อยูก่ บั บริ บทของพื ้นที่ โดยใช้ ต้นทุนทางสังคมหรื อ
ต้ นทุนความดี และส่งเสริ มแก้ ไขปั ญหาที่แตกต่างกัน เช่น จังหวัดราชบุรีมีกลุ่มชาติพนั ธ์ 8 กลุ่มได้ นาความรู้ จาก
สมุดใบลาน อบรมสั่งสอนให้ เด็ก และเยาวชนให้ มีคุณธรรม จังหวัดพัทลุงใช้ โนราห์โรงครู เป็ นสื่ อในการสอน
คุณ ธรรม จัง หวัดบุรีรั มย์ ขับเคลื่ อ นคุณธรรมจากหมู่บ้า นด้ ว ยแนวคิ ดบุรีรั มย์สันติ สุ ข 9 ดี และจังหวัดพิจิ ตร
ขับเคลื่อนคุณธรรมจากต้ นทุนความดี และเครื อข่ายคณะทางาน 11 เครื อข่าย
อี ก ทั ง้ ในปี พ.ศ.2558 ได้ เกิ ด การจัด งานสมั ช ชาคุ ณ ธรรมประเทศไทย ครั ง้ ที่ 7 ภายใต้ แนวคิ ด
รวมพลังขับเคลื่ อนสังคมคุณธรรมสู่การปฏิ รูปประเทศไทย เมื่ อวันที่ 25-26 มี นาคม พ.ศ. 2558 มี หน่วยงาน
ราชการ 13 องค์กร องค์กรอิสระ และหน่วยงานในกากับของรัฐ 9 องค์กร รัฐวิสาหกิจ 1 องค์กร องค์การมหาชน
2 องค์ กร องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (กทม.) 2 องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน/องค์ กรสาธารณะประโยชน์
23 องค์กร องค์กรทางศาสนา 5 องค์กร มีกลุ่มเครื อข่ายทางสังคม 8 กลุ่ม ได้ แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ศาสนา การศึกษา ธุ รกิจ ชุมชน สื่ อมวลชน และเยาวชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรภาค
ประชาสังคมทัว่ ประเทศ ซึง่ เพิ่มขึน้ จากปี พ.ศ.2557 จาก 26 องค์กร เป็ น 52 องค์กรประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการส่งเสริ มคุณธรรมตามบทบาท และภารกิจของตน (ศูนย์คณ
ุ ธรรม, 2558)
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โดยสรุ ป แล้ ว รู ปแบบการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในปี พ.ศ.2558 เป็ นการส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมลงสู่ จ ัง หวัด
แตกต่างจากปี พ.ศ.2557 สะท้ อนให้ เห็นว่า การแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมต้ องทาเริ่ มต้ นจากฐานราก เพราะ ปั ญหา
การขาดคุณธรรม แต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน จึงทาให้ จงั หวัดต้ องคิดค้ นรู ปแบบการแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมที่
สอดคล้ องกั บ บริ บ ทของตนเอง อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรมใน พื น้ ที่ ซึ่ ง เป็ นรู ป แบบที่ มี
ความเฉพาะเจาะจงเป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น และสามารถแก้ ไขปั ญหาคุณธรรมสร้ างการเปลี่ยนแปลงในพื ้นที่ได้
3. รูปแบบ บทเรียนของการส่ งเสริมคุณธรรมสู่สังคมไทยในช่ วงปี พ.ศ.2559
ในช่ ว งปี พ.ศ.2559 เป็ นปี รอยต่ อ ระหว่ า งแผนพั ฒ นาความซื่ อ ตรงแห่ ง ชาติ ฉบั บ ทบทวน
พ.ศ.2557-2559 ที่ กาลั งจะหมดวาระ และแผนแม่บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ง ชาติ ฉ บับ ที่ 1 พ.ศ.2559-2564
ที่นามาใช้ ส่งเสริ มคุณธรรมแทน และเป็ นปี แห่งโอกาสการสร้ างคุณธรรมจากนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตของ
รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา โดยเน้ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม 4 ประการ ได้ แก่ ความพอเพี ย ง
ความมีวินยั ความซื่อสัตย์สุจริ ต และการมีจิตอาสา (คณะกรรมการส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ, 2559)
ดัง นัน้ การขั บเคลื่ อ นคุ ณ ธรรมในระยะนี อ้ ยู่ใ นช่ว งการเปลี่ ยนผ่ า น และรั ฐบาลได้ มี น โยบายการ
ปราบปรามทุจริ ตคอรัปชัน่ ทาให้ การส่งเสริ มคุณธรรมแบ่งออกได้ 2 ระยะ ได้ แก่ 1.ระยะก่อนที่บ้านเมืองจะกลับ
เข้ าสู่ ภาวะปกติ (เมษายน พ.ศ.2558 – มี นาคม พ.ศ.2559) ได้ ดาเนินการสานพลังเครื อ ข่า ยเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็ ง 2.ระยะฟื น้ ฟูสร้ างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิ บาลในระยะยาวดาเนินการพัฒ นาเครื อข่าย
สมัชชาคุณธรรมเชิงพื ้นที่ให้ ครอบคลุมทัง้ 77 จังหวัดเชื่อมโยงบุคคล และองค์กรแกนนาในจังหวัด
ส าหรั บ การงานสมัช ชาคุณ ธรรมแห่ ง ชาติ ครั ง้ ที่ 8 ได้ ถูก จัดขึ น้ ภายใต้ แ นวคิ ด รวมพลัง ประชารั ฐ
ขับเคลื่ อนสังคมคุณธรรม มีวตั ถุประสงค์ 1.เพื่อเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 2. การส ร้ างการรั บ รู้ แผ นแม่ บ ท ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ และ ร่ ว มกั น แปล งสู่ ก ารป ฏิ บั ติ
3. เชื่อ มโยงเครื อข่ ายองค์ กรคุณธรรม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การส่ง เสริ มคุณ ธรรม เช่น จังหวัด ส่ง เสริ ม คุณ ธรรม
โรงเรี ยนคุณ ธรรม มาตรฐานองค์ กรคุณ ธรรมฯ 4. การรณรงค์ให้ สังคมมีความตื่นตัวด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
(นิ ติ พ ล ธาระรู ป และคณะ, 2559) และในส่ ว นของเครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรมได้ ขั บ เคลื่ อ น 3 รู ป แบบ ได้ แก่
1.การขับเคลื่ อนเชิงนโยบาย ซึง่ มีความสอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ สมดุลทัง้
ทางวัตถุ และจิตใจให้ กบั ประชาชน และในระดับพื ้นที่ได้ จดั ทาแผนส่งเสริ มคุณธรรมควบคู่กนั ไปกับระดับชาติ
เช่น แผนส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมจังหวัดราชบุรี ธรรมนูญ 9 ดีของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นต้ น 2.การขับเคลื่อนเชิง
ปฏิ บตั ิ โดยใช้ พลังเครื อข่าย และสื่ อมวลชนนาตามแผนฯ ไปปรับใช้ ให้ สอดคล้ องกับบริ บทของเครื อข่าย เช่น
การสร้ างแกนนาศาสนิ กสัมพันธ์ ใ นโรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ การพัฒ นาโรงเรี ยนให้ เป็ นโรงเรี ย นคุณ ธรรม
3.การขับเคลื่อนด้ วยการเชื่อมโยงร่วมกับภาคีเครื อข่ายเพื่อให้ การเชื่อมร้ อยเครื อข่ายในระดับพื ้นที่ และส่วนกลาง
โดยสรุ ปแล้ ว รู ปแบบการส่ ง เสริ มคุณ ธรรมปี พ.ศ.2559 มี ความยื ดหยุ่นเน้ นการสร้ างคุณ ธรรมด้ ว ย
เครื อ ข่ า ย และสร้ างความเปลี่ ยนแปลงด้ ว ยหลักการระเบิดจากข้ า งใน ในรู ปแบบจัง หวัด ส่ งเสริ ม คุณ ธรรม
ซึง่ ในปี พ.ศ. 2559 ได้ ขยายผลออกเป็ น 6 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี จังหวัดพัทลุง
จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดร้ อยเอ็ด ซึง่ ตื่นตัวในการส่งเสริ มคุณธรรมในพื ้นที่ (ศูนย์คณ
ุ ธรรม, 2559) โดยจังหวัด
เหล่ านี ้ได้ ใช้ ต้นทุนทางสังคม เช่น วัฒ นธรรม ภูมิปัญญาชุมชน เครื อข่ายปราชญ์ ชาวบ้ าน เครื อข่า ยผู้สูงอายุ
หน่วยงานภาครัฐร่ วมกันสร้ างคุณธรรม เพื่อแก้ ไขปั ญหาในจังหวัด และพัฒนาความดีให้ ยิ่งขึน้ ไป เพื่อความสุข
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ของคนในจัง หวัด รู ปแบบดัง กล่ า วนับ ได้ ว่า เป็ นจุด คานงัด ที่ส าคัญ ด้ ว ยการใช้ ห ลัก การระเบิ ดจากข้ างใน
เพื่อ สร้ างกระบวนการมี ส่ว นร่ วมกับทุกภาคส่ วนในจังหวัด และเป็ นรู ปแบบที่ประสานองค์ กรภาคี เ ครื อข่ า ย
คุณธรรมเข้ าไว้ ด้วยกัน เพื่อสร้ างคุณธรรมให้ เกิดขึ ้นในจังหวัด และขยายผลไปสู่จงั หวัดอื่นๆ
แนวทางการส่ งเสริ มคุณธรรมในอนาคต
บทเรี ยนสาหรับการส่งเสริ มคุณธรรมในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 ที่ผ่านมา ได้ แก่ 1. การเกิดมุมมองต่อ
สถานการณ์ปัญหาคุณธรรมที่เปลี่ ยนจากมองแบบองค์รวม ไปสู่การมองปั ญหาคุณธรรมที่ตา่ งกัน ในแต่ละพื ้นที่
2. เจตนารมณ์ ของแผนฯ คือ แผนพัฒ นาความซื่อตรงแห่งชาติ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2557-2559 มีทิศทางการ
ส่งเสริ มคุณธรรมจากการสั่งการ การทาเพื่อตอบตัวชี ้วัด แต่ ปรับเปลี่ ยนเมื่อเกิดแผนแม่บทส่ งเสริ มคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2559-2564 ซึ่งมีทิศทางการขับเคลื่อนที่มีความยืดหยุ่นมากขึน้ และเน้ นการส่งเสริ มให้
พื น้ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ ผนฯ ให้ สอดคล้ องกับ บริ บ ทของพื น้ ที่ จนเกิ ด รู ป แบบการสร้ างคุ ณ ธรรมในพื น้ ที่ เช่ น
แนวคิดบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี การใช้ กระบวนการค้ นหาปั ญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทาของเครื อข่า ยคุณธรรม
จังหวัดพิจิตร เป็ นต้ น 3. การแก้ ไข และส่งเสริ มคุณธรรมมี ดาเนินการเชิงพืน้ ที่ตามหลักการระเบิดจากข้ างใน
ไม่ใช่ตามระบบราชการ การใช้ ต้นทุนความดี สร้ างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ
ในอนาคตรู ปแบบการส่งเสริ มคุณธรรมควร ดาเนินการดังนี ้ 1. แผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 1 เน้ นการขั บ เคลื่ อ น 5 องค์ ก รเส ริ ม คุ ณ ธรรม ได้ แก่ 1.1 องค์ ก รภาครั ฐ 1.2 องค์ ก รอิ ส ระ
1.3 องค์ ก รภาคเอกชน 1.4 องค์ ก ารภาควิ ช าชีพ 1.5 องค์ ก รภาคสื่ อ มวลชน และต้ อ งให้ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
จัดทาแผนให้ สอดคล้ องกับการดาเนินงานตามภารกิจ และหน้ าที่ขององค์กร 2. การสร้ างความเข้ าใจกับพลัง
นโยบายในระดับส่ว นกลาง และในจัง หวัด ได้ แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒ นธรรม และผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ เห็นถึงความสาคัญ และเป็ นพลังทางนโยบาย และจัดทาแผนแม่บทส่งเสริ มคุณธรรมประจาจังหวัด
3. พลังของผู้ก่อการดี การส่งเสริ มคุณธรรมไม่ส ามารถดาเนินงานได้ ด้วยคนใดคนหนึ่ง หรื อกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ง
แต่ ต้อ งประสานการท างานระหว่ า งกัน ให้ ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ จึง ต้ อ งมี ก ารจัด ตัง้ คณะท างานในระดับ ชาติ
หน่วยงาน องค์กร พื ้นที่วางแผนแก้ ไขปั ญหาคุณธรรม 4. การใช้ กลไกประชารัฐเป็ นรู ปแบบในการขับเคลื่ อ น
โดยภาครัฐต้ องมีบทบาทของการเป็ นผู้ให้ ความสะดวก ไม่ใช่ผ้ สู ั่งการ เพื่อให้ เกิดการเสริ มพลัง (Empowerment)
ให้ กบั ภาคประชาชน และบูรณาการภารกิจร่วมของหน่วยงานภาครัฐกับเครื อข่ายคุณธรรม ซึง่ สามารถสร้ างความ
เข้ มแข็ งให้ เกิดขึน้ ในพื ้นที่ได้ และ 5.การพัฒนากลไกการขับเคลื่ อนส่งเสริ มคุณธรรม ได้ แก่ รวมกลุ่มก่อความดี
คิดทาเรื่ องดี ค้ นหาความดี ชื่นชมคนดี การค้ นหาปั ญหาคุณธรรม และดาเนินการแก้ ไข การจัดตังคณะท
้
างาน
คุณธรรม การกาหนดเป้าหมาย ดาเนินการส่งเสริ มคุณธรรมให้ ประสบผลสาเร็ จ

สรุป
ในช่วงปี พ.ศ.2557 การส่ง เสริ มคุณธรรมเป็ นแบบไหลริ นตามแนวทางของแผนพัฒ นาความซื่อ ตรง
แห่ ง ชาติ ฉบั บ ทบทวน พ.ศ.2557-2559 โดยส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมกั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยคุ ณ ธรรมตามแผนฯ
และจัดงานสมัชชาคุณธรรมระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเป็ นพืน้ ที่ให้ ผ้ ู ทาดีมาแสดงผลงาน แลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ต่ อ มาในปี พ.ศ.2558 การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมได้ ขยายกลุ่ ม องค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพิ่ ม ขึ น้
เกิดการปรับเปลี่ยนรู ปแบบส่งเสริ มคุณธรรมลงสูจ่ งั หวัด 4 จังหวัด เกิดจังหวัดส่งเสริ มคุณธรรมขยายผลเพิ่มขึ ้น 2
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จัง หวัด และการมี รู ป แบบการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมให้ กับ จัง หวัด อื่ น ๆ คื อ ตัว แบบของบุ รี รั ม ย์ สั น ติ สุ ข 9 ดี
และตัวแบบของจังหวัดคุณธรรมพิจิตร ซึง่ เป็ นนวัตกรรมการส่งเสริ มคุณธรรมที่สามารถผสานความร่ วมมือของ
องค์กรภาคีเครื อข่ายคุณธรรม การผสานความร่ วมมือแบบประชารัฐในจังหวัด และการสร้ างความเข้ มแข็ งให้
เกิดขึ ้นจากฐานรากชุมชนได้ สาหรับการส่งเสริ มคุณธรรมต่อไปในอนาคตต้ องอาศัยพลังทางนโยบาย การทางาน
ในรู ปแบบของประชารัฐ ภายใต้ เป้าหมายสูงสุด คือ สันติสุขของประชาชน เพื่อสร้ างประเทศไทยให้ เกิดความ
สันติสุขจากฐานรากที่เข้ มแข็งอย่างแท้ จริ ง
Table 1 Model of the promotion moral in Thai society during the period 2014-2016 and future
2014
2015
2016
Future
1. Promoting National
Integrity Plan, 2014-2016,
applied by 26
organizations.
2. Arranging 12 provincial
moral assemblies and 4
regional moral
assemblies.

1. Creating 4 initial Moral
Provinces.
2. Increasing 56 moral
organizations.
3. Moral Declaration of
Intent in National Moral
Assembly.

1. Declaring 1st National Integrity
Plan, 2016-2021.
2. Promoting 4 main morals;
sufficiency, discipline,
integrity, and volunteer Spirit.
3. Restoring Morals, and moral
networks/organizations
with flexibility in linking moral
promotion.
4. Explaining moral provinces.

1. Focusing on 5 main
organization; private, public,
independent , media and
vocational sectors.
2. Comprehending policy
sector.
3.Supporting moral operator.
4. Applying Public-Private
collaboration.
5. Developing moral
promotion model.
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การศึกษาเรื่องลิลติ ตะเลงพ่ ายในหนังสือวรรณคดีวจิ กั ษ์ เล่ ม 5
เพื่อการเตรียมสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
A Study of Lilit Taleng Phay in the Appreciative Literature Book Volume 5
for the Preparation of Thai Literature Teaching in the Upper Secondary Level
อนุศักดิ์ เนตรานนท์ 1*
Anusak Netrananda1*

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 5 เพื่อการเตรี ยม
สอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงบรรยายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ใน
เนื อ้ หาโดยการวิเคราะห์เอกสาร ผลการวิ จยั พบว่า การศึกษาเรื่ อ งลิ ลิตตะเลงพ่า ยเพื่อ การเตรี ยมสอนนัน้ มี
ประเด็นสาคัญ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1. ลิลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์ 2. คุณค่าด้ านวรรณศิลป์ในลิลิต
ตะเลงพ่ า ย และ 3. ลิ ลิ ต ตะเลงพ่ า ยกับ การปลู ก ฝั งค่ า นิ ย มความรั ก ชาติ แ ละความภาคภู มิ ใ จในสถาบั น
พระมหากษัตริ ย์ การศึกษาทัง้ 3 ด้ านนี ้สอดคล้ องกับตัวชี ้วัดของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย พุทธศักราช 2551

ABSTRACT
This research aimed to study Lilit Taleng Phay in the Appreciative Literature Book Volume 5
for the preparation of thai literature teaching in the upper secondary level by using the descriptive
research model to study the content relationship through document analysis. The results showed that
the study of Lilit Taleng Phay for teaching preparation needs to be done in three major aspects: 1. Lilit
Taleng Phay as historical literature 2. The literary values of Lilit Taleng Phay and 3. Lilit Taleng Phay
and the cultivation of patriotism and pride in the monarchy. The three points accord with the
indicators of the Thai Language Learning Curriculum BE 2551.

Key Words: Lilit Taleng Phay, Appreciative Literature Book Volume 5, Preparation of Thai Literature Teaching
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คานา
วรรณคดีมีประโยชน์อย่างไรแก่ชีวติ ทาไมต้ องศึกษาวรรณคดี และวรรณคดีเกี่ยวโยงหรื อมีความสัมพันธ์
อย่างไรกับชีวิต คาถามเหล่านี ้มักถูกถามออกมาจากผู้เรี ยนและคนทัว่ ไปตลอดมา บางคนมองว่าวรรณคดีเป็ น
เรื่ องไร้ สาระ หาประโยชน์อนั ใดต่อการประกอบอาชีพไม่ได้ แต่ความจริ งแล้ ววรรณคดีนนแฝงไปด้
ั้
วยสิ่ งที่ทาให้
ชีวิตของมนุษย์ส มบูรณ์ ขึ น้ ยกระดับของจิตใจให้ งดงามขึน้ เมื่ อมนุษ ย์ได้ สัมผัสความงามด้ านวรรณศิ ลป์และ
คุณค่าของวรรณคดีซงึ่ จัดว่าเป็ นงานประณีตศิลป์ (สุจิตรา จรจิตร, 2547: 15)
เสฐี ยรโกเศศ (2546: 18) กล่าวไว้ วา่ “มนุษย์ อาศัยศิ ลปะเพือ่ แสวงหาความดีงามและความบันเทิ งให้แก่
จิ ตใจตน เป็ นเรื ่ องแสวงหาความรู้ สึก เป็ นความดีงามเกี ่ยวกับความสุขทางใจ” ซึง่ นับเป็ นคาตอบได้ วา่ เหตุใดจึง
ต้ อ งมี การศึกษาวรรณคดี ดัง นัน้ การบรรจุ ให้ มีการเรี ยนการสอนวรรณคดี ไทยในสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง
การศึกษาขัน้ พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยจึงถือเป็ นวิสัยทัศน์ที่กว้ างไกลของ
คณะกรรมการการศึกษาขั น้ พืน้ ฐานที่ มองเห็นว่า วรรณคดี เป็ นมากกว่าเรื่ อ งทางวิ ชาการ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ
คาอธิ บายเรื่ องเรี ยนรู้ อะไรในภาษาไทย ที่ว่า “วิ เคราะห์ วรรณคดี และวรรณกรรมเพื ่อศึกษาข้อมูล แนวความคิ ด
คุณค่าของงานประพันธ์ และเพือ่ ความเพลิ ดเพลิ น เพือ่ ให้เกิ ดความซาบซึ้ งและภูมิใจในบรรพบุรุษที ่ได้สงั่ สมสื บ
ทอดมาจนถึงปั จจุบนั ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2552: 2)
อดีตลิลิตตะเลงพ่ายเป็ นหนังสือที่ กระทรวงศึกษาธิ การกาหนดให้ เรี ยนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปั จจุบนั เป็ นบทเรี ยนในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ต่างกันที่อดีตเรี ยนลิลิตตะเลงพ่ายทังเล่
้ มแต่ปัจจุบนั จะเป็ นการคัดเลือกเฉพาะเนื ้อเรื่ องตอนที่สาคัญมาให้ ศกึ ษา
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ลิลิตตะเลงพ่ายเป็ นวรรณคดีที่ได้ รับการยอมรับให้ เป็ นตัวอย่างของวรรณคดีที่มีความเหมาะสม
ให้ เป็ นบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนในระดับมัธยมศึกษา
เหตุที่ผ้ วู ิจยั เป็ นอาจารย์สอนรายวิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงมีความสนใจที่จะค้ นหา
วิธีการเตรี ยมความพร้ อมในการสอนลิ ลิตตะเลงพ่ายตามตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาไทย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงบรรยาย (Descriptive research) มีวิ ธีการศึกษา คือ ศึกษาบทเรี ยน
เรื่ องลิ ลิตตะเลงพ่ายในหนังสือ เรี ยนรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 5 และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักการศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีไทย โดยศึกษาด้ วยการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis)
ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ศึกษาตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการศึกษาคุณค่าของวรรณคดี 2 ด้ าน คือ คุณค่าด้ านวรรณศิลป์และคุณค่าด้ าน
ค่านิยมจากเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาวรรณคดีไทย
3. ศึกษาบทเรี ยนเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือรายวิชาพื ้นฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 5
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4. วิเคราะห์เรื่ องลิ ลิตตะเลงพ่ายใน 3 ประเด็น ได้ แก่ ลิ ลิตตะเลงพ่ายในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์
คุณค่าด้ านวรรณศิลป์ในลิลิตตะเลงพ่าย และ ลิ ลิตตะเลงพ่ายกับการปลูกฝั งค่านิยมการภาคภูมิใจในสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์
5. ประมวลสรุ ปผลการวิเคราะห์
6. สรุ ปผลการศึกษา

ผลการศึกษา
ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดให้ ศกึ ษาลิลิตตะเลงพ่ายเป็ นตัวอย่างในการศึกษาวรรณคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การประเมินคุณค่าของ
วรรณคดีทงในด้
ั ้ านวรรณศิลป์และในด้ านสังคมและวัฒนธรรม ผู้วิจยั พบว่าการศึกษาลิ ลิตตะเลงพ่ายเพื่อการ
เตรี ยมความพร้ อมในการสอนมี 3 ประเด็น ดังนี ้
1. ลิลิตตะเลงพ่ ายในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์
ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสารประเภทพระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ ได้ แก่ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา
ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิต์ิ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) พระราชพงศาวดาร
กรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) แล้ วเทียบกับเนื ้อเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือเรี ยนวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม
5 พบว่า เนื อ้ เรื่ องของลิ ลิตตะเลงพ่ายที่ตัดตอนมาใช้ เป็ นบทเรี ยนมี ทงส่
ั ้ วนที่เป็ นข้ อเท็จจริ งตามเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ คือ พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และส่วนที่เป็ นเนื ้อเรื่ องแทรกตาม
จินตนาการของกวี ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของเสาวณิต วิงวอน (2540: 30) ที่กล่าวไว้ วา่ สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสมิได้ ทรงบอกว่า ลิ ลิ ตตะเลงพ่ายได้ เค้ า เรื่ องมาจากพงศาวดารฉบับใด แต่จาก
การศึกษาได้ ลงความเห็นว่าเนื ้อความลิลิตตะเลงพ่ายมีส่วนที่ตรงกับพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) มากที่สุด
ผลการศึกษาพบว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ ลิลิตตะเลงพ่ายได้ ตรง
ตามข้ อเท็จจริ งตามพระราชพงศาวดาร ดังตัวอย่างในตารางที่ 1
Table 1 Comparing the story from Royal Annals of Ayutthaya by Phanchanthanumas (Chirm) with
Lilit Taleng Phay
Royal Annals of Ayutthaya
Lilit Taleng Phay
by Phanchanthanumas (Chirm)
[…] พระเจ้ า พี่ เราจะยื น หยุด อยู่ ไยในร่ ม ไม้ เล่ า เชิ ญ
พระพี่พระผู้ผ่าน
ภพอุต ดมเอย
ออกมาทายุทธหัตถีด้วยกันให้ เป็ นเกียรติยศในแผ่นดิน
ไป่ ชอบเชษฐ์ ยืนหยุด
ร่มไม้
เถิ ด ภายหน้ า ไปไม่ มีกษั ตริ ย์ที่จ ะได้ กระทายุ ทธหัต ถี
เชิญราชร่วมคชยุทธ์
เผยอเกียรติ ไว้ แฮ
แล้ ว […]
สืบกว่าสองเราไสร้
สุดสิ ้นฤๅมี
หัศดีรณเรศอ้ าง
อวสาน นี ้นา
นับอนาคตกาล
ห่อนพ้ อง
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Table 1 Comparing the story from Royal Annals of Ayutthaya by Phanchanthanumas (Chirm) with
Lilit Taleng Phay (Continue)
Royal Annals of Ayutthaya
Lilit Taleng Phay
by Phanchanthanumas (Chirm)
ขัตติยายุทธ์ บรรหาร
คชคู่ กันแฮ
คงแต่เผือพี่น้อง
ตราบฟ้าดินกษัย
จากตารางที่ 1 พบว่าพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาเป็ นพื ้นความรู้ในการทาความเข้ าใจเนื ้อเรื่ องด้ วย
โดยเฉพาะพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อ ยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เพื่ อสร้ างความเข้ าใจในเนื ้อเรื่ องลิ ลิ ต
ตะเลงพ่ายให้ ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น ซึ่งนับเป็ นข้ อสาคัญของผู้สอนวรรณคดีท่ีจะต้ องรู้จกั ภูมิหลังของวรรณคดีเพื่อนาไปใช้
ออกแบบการสอนให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั เชื่อมโยงวรรณคดีกบั ความรู้อื่น อาทิ ความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์ เป็ นต้ น
นอกจากเนื ้อเรื่ องลิ ลิตตะเลงพ่ายที่ดาเนินตามพระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) แล้ ว ลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 5 ยังปรากฏเนื ้อเรื่ องที่เป็ นจินตนาการของกวี เช่น บท
ลานางและบทพรรณนาความในพระทัยของพระมหาอุปราชา เนื ้อเรื่ องส่วนนี ้มีลกั ษณะคล้ ายการแต่งในนิราศที่มี
ความคล้ ายคลึงกับบทพรรณนาในลิลิตพระลอซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของเสาวณิ ต วิงวอน (2540: 36) ที่
สรุ ปผลการศึกษาไว้ วา่ บทพรรณนาของพระมหาอุปราชาในลิ ลิตตะเลงพ่ายมีส่วนคล้ ายกับบทพรรณนาในลิลิต
พระลอ ดังตัวอย่างในตารางที่ 2
Table 2 Descriptive comparison poem from Lilit Phalor with Lilit Taleng Phay
Lilit Phalor
Lilit Taleng Phay
เสร็ จผายผันสู่ห้อง เรื อนหลวงโลมลาน้ อง
พระผาดผายสู่ห้อง หาอนุชนวลน้ อง
อยูเ่ จ้ าจงดี แม่ฮา
หนุม่ เหน้ าพระสนม
เรี ยมจะลีลาศเต้ า
อยูแ่ ม่อยูอ่ ย่าเศร้ า
[…]
ไป่ ช้ าคืนสม แม่แล
จาใจจาจากสร้ อย อยูแ่ ม่อย่าละห้ อย
ห่อนช้ าคืนสม แม่แล
จากตารางที่ 2 พบว่าความรอบรู้ในวรรณคดีที่หลากหลายเป็ นความรู้พื ้นฐานในการนาความคล้ ายคลึง
ของบทประพันธ์ มาใช้ เป็ นแนวทางของการสอนให้ ผ้ ู เรี ยนเกิดการสังเกตและสามารถวิเคราะห์อิ ทธิ พลของ
วรรณคดีเรื่ องหนึง่ ที่มีตอ่ วรรณคดีอีกเรื่ องหนึง่ ได้
2. คุณค่ าด้ านวรรณศิลป์ในลิลิตตะเลงพ่ าย
วรรณศิลป์ คือ ศิลปะในการแต่งหนังสือ ศิลปะมีทงที
ั ้ ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับทางกายและเรื่ องเกี่ยวกับทางใจ
ศิลปะในวรรณคดีเป็ นเรื่ องที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ กล่าวคือ เป็ นสุ นทรี ยะที่ สามารถรับรู้ ได้ ด้วยใจเพื่อความ
บันเทิง เสฐี ยรโกเศศ (2546: 23–24) ได้ กล่าวไว้ วา่ วรรณคดี จดั เป็ นศิลปะที่สร้ างความสะดวกสบายและความ
บันเทิงซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ รมยศิลป์ (art of pleasure) คือ เกี่ยวกับความงาม ความไพเราะ มีความเป็ นศิลปะบริ สุทธิ์
มีความเร้ าใจแก่ผ้ ูที่ใช้ จกั ษุ ประสาทและโสตประสาทในการรับรู้ ซึ่งศิลปะในวรรณคดีจะถูกสร้ างขึ ้นด้ วยกวีที่มี
ความสามารถในการใช้ ภาษา
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ผู้วิจยั พบว่าวรรณศิลป์ที่ปรากฏในเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายที่คดั มาเป็ นบทเรี ยนสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2
ด้ าน ได้ แก่ การสรรคาและการใช้ โวหาร
2.1 การสรรคา
การสรรคา คือ การเลือกใช้ คาให้ สื่อความคิด ความเข้ าใจ ความรู้สึก อารมณ์ ได้ อย่างงดงาม เหมาะสม
แก่เนื ้อเรื่ อง ฐานะของบุคคลและบริ บทในเรื่ อง นอกจากนี ้ยังทาให้ เกิดความงามและความไพเราะทางด้ านเสียง
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง
ยามสาย
สาย บ่ หยุดเสน่ห์หาย
ห่างเศร้ า
กี่คืนกี่วนั วาย
วางเทวษ ราแม่
ถวิลทุกขวบค่าเช้ า
หยุดได้ ฉนั ใด
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 53)
จากบทประพันธ์ นี ้จะพบว่ามีการเลือกใช้ คาที่แสดงอารมณ์ ของความพลัดพรากโดยอาศัยการใช้ เสียงที่
พ้ องกันในคาว่า “สาย” กับ “หยุด” ความหมายของ “สายหยุด” ที่เป็ นชื่อของดอกไม้ กับ “สาย” ในความหมาย
ของเวลา และ “หยุด” ที่หมายถึงอาการไม่กระทาต่อ ทังนี
้ ้เป็ นการย ้าในอารมณ์ความรู้สึกของพระมหาอุปราชาที่
ทรงต้ องจากบ้ านเมืองมารบด้ วยความไม่เต็มพระทัยและทรงราพึงถึงนางอันเป็ นที่รักของพระองค์ อีกทังยั
้ งมีการ
ใช้ ถ้อยคา “กี่คืนกี่วนั ” ที่แสดงการเฝ้ารอเวลาที่พระองค์จะ “วางเทวษ” คือคลายจากความทุกข์ ซึง่ พระองค์คิดถึง
เวลาที่ความทุกข์นนจะหมดไปดั
ั้
งความว่า “ถวิลทุกขวบค่าเช้ า หยุดได้ ฉนั ใด”
นอกจากการสรรคาเพื่อแสดงอารมณ์ โศกแล้ ว ลิ ลิตตะเลงพ่ายยังปรากฏบทประพันธ์ ที่สรรคามาใช้ ให้
เกิดจินตภาพของการทายุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาด้ วยความชานาญและ
ห้ าวหาญได้ เป็ นอย่างดี ดังตัวอย่างว่า
สองโจมสองจูจ่ ้ วง
สองขัตติยสองขอชู
กระลึงกระลอกดู
ควาญขับคชแข่งค ้า

บารู
เชิดด ้า
ไวว่อง นักนา
เข่นเขี ้ยวในสนาม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 61)

บทประพันธ์ ข้างต้ นนี ้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงซ ้าคาว่า “สอง” ในลักษณะ
ของการบอกจานวน คือ “สองโจมสองจูจ่ ้ วง” หมายถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาเข้ าจูโ่ จม
ซึง่ กันและกัน และ “สองขัตติยสองขอชู เชิดด ้า” เป็ นการแสดงถึงกริ ยาที่ทงสองพระองค์
ั้
ต่างฝ่ ายต่างยกด้ าม
อาวุธที่ทรงใช้ ฟาดฟั นซึง่ กันและกันด้ วยความว่องไวจนพระศาสตราวุธกระทบกันด้ วยความแรงจนเป็ นประกายดัง
ว่า “กระลึงกระลอกดู ไวว่อง นักนา” อีกทัง้ “ควาญขับคชแข่งค ้า เข่นเขี ย้ วในสนาม” ยังแสดงให้ เห็นถึงภาพ
ควาญของทังสองฝ่
้
ายต่างก็ขบั ช้ างเข้ าต่อสู้กนั อย่างไม่ลดละ
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นอกจากการสรรคามาใช้ จนเกิดจินตภาพแล้ วจะเห็นได้ ว่า พระองค์ยงั ทรงเลื อกใช้ คาที่เป็ นการสัมผัส
พยัญชนะมาร้ อยเรี ยงกันไว้ ได้ อย่างไพเราะ ดังตัวอย่าง “สองโจมสองจูจ่ ้ วง” เล่นสัมผัสเสียง /ส/ และ /จ/, “กระลึง
กระลอก” เล่มสัมผัสเสียง /กร/ และ /ล/ และ “ควาญขับคชแข่ งคา้ เข่ นเขีย้ วในสนาม” เล่นสัมผัสเสียง /ค/ ซึ่ง
มิใ ช่ว่าพระองค์ จะทรงเลื อ กแต่เสี ยงของพยัญ ชนะมาเล่ นสัมผัสเท่า นัน้ หากแต่เสี ยงนัน้ ยัง ต้ องเป็ นคาที่ สื่ อ
ความหมายเหมาะแก่เนื ้อความด้ วย
2.2 การใช้ โวหาร
การใช้ โวหาร คื อ การเลื อ กใช้ วิธี การในการพลิ กแพลงภาษาที่ใ ช้ ให้ แ ปลกออกไปกว่าที่ใ ช้ ปกติ เพื่อ
ก่อให้ เกิดจินตภาพ มีการกระทบความรู้สึกทางใจจนทาให้ เกิดอารมณ์สะเทือนใจ การใช้ โวหารในเรื่ องลิลิตตะเลง
พ่ายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.2.1 โวหารตามที่ปรากฏในเนื ้อความเดิมของพระราชพงศาวดาร คือ สมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ โดยยังคงรักษาการใช้ โวหารเดิมตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร เช่น
[...]สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ได้ ทรงฟั งดีพระทัยนักทรงเครื่ องสาหรับราชรณยุทธ์ สรัพเสร็ จเสด็จยังเกย
คอยฤกษ์ ทอดพระเนตร์ เห็นพระสารี ริกบรมธาตุเสด็จปาฏิหารย์ ช่ วงเท่ าผลส้ มเกลีย้ งมาแต่ทกั ษิ ณ
ทิศ เวียนเป็ นทักขิณาวัฏแล้ วเสด็จผ่านไปอุดรทิศ[…]
(พันจันทนุมาศ, 2479: 172)
บัดเดี๋ยวไททฤษฎี พระศรี สารี ริกบรมธาตุ ไขโอภาสโศภิต
ช่ วงชวลิตพ่ างผล ส้ มเกลีย้ งกลกุก่อง ฟ่ องฟ้าฝ่ ายทักษิ ณ
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 57)
บทประพันธ์ นี ้แม้ จะเป็ นการแต่งโดยใช้ โวหารเปรี ยบเทียบตามเนื ้อความในพระราชพงศาวดารกรุ งศรี
อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ โดยเปรี ยบเทียบลักษณะของพระบรมสารี ริกธาตุที่สกุ สว่างมีขนาดเท่าผลส้ มเกลี ้ยงซึง่
ส้ มเกลี ้ยงนันเป็
้ นชื่อของส้ มชนิดหนึง่ ที่นาเข้ ามาจากประเทศจีนและนิยมปลูกกันมาตังแต่
้ สมัยกรุ งศรี อยุธยา ชาว
จีนนามาปลูกเพื่อใช้ ในการประกอบพิธีกรรม เช่น เทศกาลตรุ ษจีน เป็ นต้ น (พระครู ปลัดอรรถพันธ์ เขมกาโม,
2560) ขนาดของผลส้ มเกลี ้ยงที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบแสดงให้ เห็นถึงสิ่ งที่เป็ นบทอุปมาที่ทาให้ ผ้ อู ่านที่ร้ ูจกั ผลส้ ม
เกลี ้ยงสามารถจินตนาการภาพได้ ผู้สอนสามารถใช้ ตวั อย่างโวหารนี ้ออกแบบการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาลักษณะ
ของการใช้ บทอุปมาอุปไมยได้
2.2.2 โวหารใหม่ตามจินตนาการ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรง
นิพนธ์ โดยแทรกโวหารเข้ าไปโดยที่เดิมในพระราชพงศาวดารไม่ปรากฏการใช้ โวหารในเนื ้อความตอนนัน้ เช่น
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[…]สมเด็ จพระนเศวรเป็ นเจ้ าได้ ที จ้วงฟั นด้ วยพระแสงพลพ่าย ต้ องพระอังษาเบือ้ งขวา พระมหา
อุปราชาตลอดลงมาจนประฉิ มอุราประเทศซบลงกับคอช้ าง และนายมหานุภาพควาญพระคชาธาร
พระนเรศวรเป็ นเจ้ านันต้
้ องปื นเข้ าศึกตาย ขณะเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเป็ นเจ้ าชนช้ างด้ วยพระมหา
อุป ราชานัน้ เจ้ าพระยาปราบไตรจักร์ ซึ่งเป็ นพระคชาธารสมเด็ จ เอกาทศรฐก็ เข้ า ชนด้ วยพลาย
พัดชะเนียงช้ างมังจาชะโร เจ้ าพญาปราบไตรจักร์ ได้ ล่าง พลายพัดชะเนียงเสียทีเปนไป สมเด็จเอกา
ทศรฐจ้ วงฟั นด้ วยพระแสงของ้ าว ต้ องคอมังจาชะโรขาดตาย[…]
(พันจันทนุมาศ, 2479: 180)
หัสดินปิ่ นธเรศไท้
คือสมิทธิ มาตงค์
หนึง่ คือคิริเมขล์มงเศียรส่ายหงายงาคว้ าง

โททรง
หนึง่ อ้ าง
คลอาสน์ มารเอย
ไขว่แคว้ งแทงโถม

[…]
งามสองสุริยราชล ้า
เลอพิศ นาพ่อ
พ่างพัชริ นทร์ ไพจิตร
ศึกสร้ าง
ฤๅรามเริ่ มรณฤทธิ์
รบราพณ์ แลฤๅ
ทุกเทศทุกทิศอ้ าง
อื่นไท้ ไป่ เทียม
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 61)
บทประพันธ์ ทงั ้ 2 บทนี ้ บทหนึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบช้ างทรงของสมเด็จพระนเรศวรว่าเป็ นช้ างสมิท ธิ
มาตงค์และช้ างทรงของพระมหาอุปราชว่าเป็ นช้ างคิริเมขล์ อีกบทเป็ นการเปรี ยบเทียบภาพของการทายุทธหัตถี
กับศึกระหว่างพระอินทร์ กบั ท้ าวไพจิตราสูรและศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ แต่เมื่อศึกษาให้ ลึกซึ ้งในด้ านเทว
ปกรณัมจะพบว่าความเปรี ยบนี ้เป็ นการใช้ เรื่ องราวการทาศึกที่ยิ่งใหญ่ของเทพมาใช้ เป็ นบทอุปมาว่ายุทธหัตถีใน
เรื่ องลิ ลิ ตตะเลงพ่ายเป็ นศึกที่ ยิ่งใหญ่ มาก ทังนี
้ ผ้ ้ ูสอนวรรณคดีควรมี ความรู้ เรื่ องเทวปกรณัมเพิ่มเติ มเพื่อการ
นามาใช้ อธิ บายเหตุผลของการใช้ ความเปรี ยบต่าง ๆ ของกวี
3. ลิลิตตะเลงพ่ ายกับการปลูกฝั งค่ านิยมความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ย์
ลิ ลิ ต ตะเลงพ่า ยนอกจากเป็ นวรรณคดี ที่มี เนื อ้ หาทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ แ ละทรงคุ ณ ค่ า ทางด้ า น
วรรณศิลป์แล้ วยังทรงคุณค่าทางด้ านค่านิยมด้ วย กล่าวคือ ลิลิตตะเลงพ่ายเป็ นวรรณคดีที่เหมาะแก่การส่งเสริ ม
ให้ ผ้ ศู กึ ษามีคา่ นิยมในเรื่ องการมีความรักชาติและภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ย์
การปลูกฝั งความรักชาตินนเกิ
ั ้ ดจากที่ผ้ ูสอนเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนตระหนักถึงความเป็ นมาในเอกราชของชาติ
ไทยด้ วยการเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเห็นถึงพระปรี ชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็ นสิ่งสาคัญ ผู้สอนต้ องเน้ น
ย ้าให้ ผ้ ูเรี ยนทราบด้ วยการอธิ บายถึงประเด็นต่าง ๆ ในพระปรี ชาสามารถหรื อเสริ มด้ วยกิจกรรมคาถามเพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ คิดวิเคราะห์และอภิปราย โดยอาจจะเป็ นการยกตัวอย่างจากเนื ้อเรื่ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ วิเคราะห์ เช่น
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พระพี่พระผู้ผ่าน
ไป่ ชอบเชษฐ์ ยืนหยุด
เชิญราชร่วมคชยุทธ์
สืบกว่าสองเราไสร้

ภพอุต- ดมเอย
ร่มไม้
เผยอเกียรติ ไว้ แฮ
สุดสิ ้นฤๅมี
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน, 2557: 60)

โคลงบทนี ้สามารถนามาเป็ นตัวอย่างให้ นกั เรี ยนได้ วิเคราะห์และนามาอภิปรายถึงพระราชปฏิ ภาณของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อครัง้ ที่พระองค์ทรงตกอยู่ในวงล้ อมของพระมหาอุปราชาซึง่ ทรงทากลศึกให้ ขุนพล
แต่งกายให้ คล้ ายกับพระองค์ โดยสมเด็จพระนเรศวรตรัสแสดงเหตุผลของการทายุทธหัตถีในครัง้ นี ้ว่ายุทธหัตถีใน
ครัง้ นี ้เป็ นการรบที่ทรงพระเกียรติยศยิ่ง แม้ ในอนาคตก็มิอาจที่จะมีใครทายุทธหัตถีได้ สมพระเกียรติเหมือนในครัง้
นันอี
้ ก

สรุป
การเตรี ยมสอนวรรณคดีไทยเรื่ องลิลิตตะเลงพ่ายในหนังสือวรรณคดีวิจกั ษ์ เล่ม 5 ผู้สอนศึกษาความรู้ ที่
เกี่ยวข้ องกับลิ ลิตตะเลงพ่ ายเพื่อให้ สอดคล้ องกับ ตัวชีว้ ดั และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 3 ประเด็น ได้ แก่
1. ลิ ลิ ตตะเลงพ่า ยในฐานะวรรณคดีประวัติศาสตร์ โดยศึกษาประวัติศาสตร์ จากเอกสารต่าง ๆ ให้
กว้ างขวางเพื่อนาความรู้ ไปใช้ ประกอบการออกแบบการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ที่ถกู ต้ อง
2. คุณค่าด้ านวรรณศิลป์ในลิลิตตะเลงพ่าย โดยค้ นคว้ าลักษณะของการใช้ วรรณศิลป์ของกวีให้ ถ่องแท้
และสามารถเชื่อมโยงเหตุผลของการใช้ วรรณศิลป์รู ปแบบต่าง ๆ ของกวีได้ เพื่อนาความรู้ ไปออกแบบการเรี ยน
การสอนให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ที่ถกู ต้ องและกว้ างขวาง
3. ลิลิตตะเลงพ่ายกับการปลูกฝั งค่านิยมความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยศึกษาเนื ้อเรื่ อง
อย่างละเอียดเพื่อนาไปใช้ เป็ นตัวอย่างในการปลูกฝั งค่านิยมให้ แก่ผ้ เู รี ยน
ผลการศึกษาของงานวิจยั นี ้เป็ นสิ่งสาคัญสาหรับครู ภาษาไทยที่จะนาไปออกแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนต่อไป

เอกสารอ้ างอิง
จันทนุมาศ, พัน. 2479. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 64 พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).
พระนคร: โสภณพิพรรฒธนาการ. (พิมพ์ในงานปลงศพคุณหญิงปฏิภาณพิเศษ)
พระครู ปลัดอรรถพันธ์ เขมกาโม. 2560. ประวัติวดั ส้ มเกลี ้ยง. สัมภาษณ์ , 11 กุมภาพันธ์ 2560.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน. 2552. ตัวชีว้ ัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน. 2557. หนั งสือเรี ยน รายวิ ชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย วรรณคดี
วิจักษ์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5. พิมพ์ครัง้ ที่ 7. กรุ งเทพฯ: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.
730

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สุจิตรา จรจิตร. 2547. มนุษย์ กับวรรณกรรม. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
เสฐี ยรโกเศศ (นามแฝง). 2546. การศึกษาวรรณคดีแง่ วรรณศิลป์. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุ งเทพฯ: ศยาม.
เสาวณิ ต วิ งวอน. 2540. วิ เ คราะห์ พ ระนิ พ นธ์ สมเด็ จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระปรมานุ ชิต ชิ โนรส.
กรุ งเทพฯ: วัดพระเชตุพนฯ.

731

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล
Language Techniques in Place Features of Anake Nawigamune
นิยา บิลยะแม1* มาโนช ดินลานสกูล1 และพัชลินจ์ จีนนุ่น1
Niya Bilyamae1*, Manoch Dinlansagoon1 and Phatchalin Jeennoon1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล จากงานเขียนสารคดี
เชิงสถานที่ จานวน 273 เรื่ อง โดยประยุกต์ ใช้ กรอบแนวคิ ดโครงสร้ างการเขี ยนสารคดี ของทวีศักดิ์ ญาณประทีป (2523)
มาลี บุญศิริพนั ธ์ (2535) ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548) ปราณี สุรสิ ทธิ์ (2549) และชลอ รอดลอย (2551) แนวคิดกลวิธีทาง
ภาษาในการเขี ยนสารคดีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาสารคดี หลักภาษาไทยตามทฤษฎี ไวยากรณ์ แนว
ดังเดิ
้ มของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2514) และหลักการวิเคราะห์ข้อความของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) ผลการศึกษาพบว่า
สามารถจาแนกกลวิธีทางภาษาได้ ตามองค์ประกอบภายในโครงสร้ างการเขียนสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล ได้ เป็ น
4 ประเด็น คือ กลวิธีทางภาษาในส่วนการตังชื
้ ่อเรื่ อง กลวิธีทางภาษาในส่วนเกริ่ นนา กลวิธีทางภาษาในส่วนเนื ้อเรื่ อง และ
กลวิธีทางภาษาในส่วนบทสรุ ป ซึ่งปรากฏกลวิธีทางภาษาอย่างหลากหลายตามหน้ าที่ทางการสื่ อสารและมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับองค์ประกอบแต่ละส่วนของสารคดีเชิงสถานที่ ทาให้ เห็นทักษะการใช้ ภาษาของเอนก นาวิกมูล เพื่อสร้ างสรรค์
สารคดีเชิงสถานที่ได้ เป็ นอย่างดี

ABSTRACT
The objective of this research is to study the language techniques in place features of Anake Nawigamune.
The analysis is based on the data collected from 273 articles of place features. The research framework of this study was
developed from place feature writing structure by Thaweesak Yanpratheep (1980), Malee Boonsiriphan (1992), Thanya
Sangkhaphanthanon (2005), Pranee Surasit (2006) and Chalor Rodloi (2008), place feature writing techniques of
documents and research study for features, principles of Thai language in accordance with traditional grammar theory
by Phraya Uppakitsil apasan (1971) and discourse analysis by Chanthima Angkapanichkit (2014). It was found from
the study that language techniques in place features writing structure of Anake Nawigamune can be divided into
four issues: language techniques of title, language techniques of introduction, language techniques of body and
language techniques of conclusion. The diversity of language techniques in place features appears in terms of functions
in communication and language techniques which correspond with each composition of place features. The outcome
distinctly indicates Anake Nawigamune’s language techniques in creating his place features.
Key Words: Language Techniques, Place Features of Anake Nawigamune
*
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คานา
สารคดีเป็ นประเภทงานเขียนที่ได้ รับความนิยมอย่างกว้ างขวาง เพราะตอบโจทย์ความต้ องการของผู้อา่ นที่ประสงค์สาระ
ความรู้ ควบคูค่ วามบันเทิงส่งผลให้ สารคดีแพร่หลายไปสูผ่ ้ ูอา่ นอย่างรวดเร็วจนมีสารคดีให้ เลือกอ่านหลากหลายประเภททังสารคดี
้
ที่พิมพ์เป็ นรู ปเล่มและสารคดีขนาดสัน้ (ชลอ รอดลอย, 2551: 11) ซึง่ การเขียนสารคดีได้ พฒ
ั นาและมีการปรับกลวิธีการสร้ างสรรค์
อยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้อ่านที่ต้องการอ่านงานเขี ยนที่มีลีลาการเล่าเรื่ องน่าสนใจ มีท่วงทานองการเขี ยนครบรส
และให้ สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป็ นปั จจัยกาหนดโลกทัศน์และชีวทัศน์ของผู้เขียน
ในแวดวงนักเขี ยนสารคดีไทย เอนก นาวิกมูล ถื อได้ ว่าเป็ นนักเขี ยนสารคดีชนั ้ ครู ผ้ ูมีแนวการเขี ยนสารคดีที่โดดเด่น
เฉพาะตัว สามารถผลิ ตผลงานอันเป็ นองค์ความรู้ที่สร้ างชื่อเสียงในด้ านงานเขียน งานบันทึกภาพ และงานอนุรักษ์ ของเก่า รวมทัง้
เป็ นผู้กอ่ ตังบ้
้ านพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ เก็บและจัดแสดงสิ่งของเก่า ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้คนยุคก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 มีหลักการทางาน
ที่เน้ นการนาเสนอข้ อมูลใหม่และข้ อมูลเก่า (เอนก นาวิกมูล, 2533: 95) โดยมุ่งการตรวจสอบและชาระข้ อเท็จจริ ง เพื่อแก้ ไขและ
เพิ่มเติมเรื่ องราวที่ไม่สมบูรณ์ให้ ปรากฏคาตอบอย่างถูกต้ อง แล้ วจึงบันทึกเรื่ องราวอันเป็ นองค์ความรู้ตา่ ง ๆ ผ่านงานเขียนสารคดี
เผยแพร่ความรู้ สู่สังคม งานเขี ยนสารคดีของเอนก นาวิกมูล จึงมีคุณค่าด้ านสารคดีต้นแบบให้ แก่นักเขี ยนสารคดีรุ่นใหม่และ
บุคคลทัว่ ไป การทางานของเอนก นาวิกมูล จึงเน้ นเขียนงานสารคดีเป็ นหลักจนปรากฏผลงานสารคดีตงแต่
ั ้ แรกเริ่ ม คือ จัดพิมพ์
พ.ศ. 2518 ถึง ปั จจุบนั พ.ศ. 2558 จานวนทังสิ
้ ้น179 เล่ม ได้ รับรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ตังแต่
้ พ.ศ. 2522 เป็ นต้ นมา เช่น พ.ศ. 2522
ได้ รับรางวัลหนังสื อสารคดีดีเด่น เรื่ องเพลงนอกศตวรรษ พ.ศ. 2534 ได้ รับรางวัลหนังสื อสารคดี ดีเด่น เรื่ องสิ่ งพิมพ์คลาสสิ ค
พ.ศ. 2534 ได้ รับรางวัลผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ มรดกไทยดีเด่น พ.ศ. 2553 ได้ รับรางวัลสารคดีเกียรติยศ พ.ศ. 2554 ได้ รับการยกย่อง
เชิดชูเกี ยรติ เป็ นผู้ใช้ ภาษาไทยดีเด่น เป็ นต้ น ถื อว่า เอนก นาวิกมูล เป็ นผู้ ถ่ายทอดความรู้ ความคิ ด สติ ปัญญา และกระตุ้น
จิตสานึกให้ คนไทยเข้ าใจประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมในอดีตเพื่อส่งต่อเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นไปถึงชนรุ่นหลัง
จากการสารวจข้ อมูลผลงานเขียนสารคดีของเอนก นาวิกมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นงานเขียนสารคดีประเภทบทความที่เคย
เขียนตีพิมพ์ลงคอลัมน์ในนิตยสารและวารสารต่าง ๆ ต่อมาจึงนามารวมเล่มเป็ นหนังสื อ ซึ่งเนื ้อหาบทความสารคดีเน้ นการเขียน
ชาระเรื่ องราวเกร็ ดประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติการถ่ายรู ป โฆษณาสมัยแรก ข้ าวของเครื่ องใช้ เก่า ชีวิตคนไทยในอดีต ประเพณี
สถานที่ เป็ นต้ น โดยสารคดี เชิงสถานที่มีแนวทางการเขี ยนอันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสารคดีทวั่ ไป ดังที่ เอนก นาวิกมูล
(2552:7) กล่าวถึงสารคดีแนวนี ้ว่างานเขียนสารคดีเชิงสถานที่เน้ นการนาเสนอเนื ้อหาในเชิงชาระ ตังข้้ อสังเกต หรื อชี ้จุดอันน่าสนใจ
ของสถานที่ต่าง ๆ ผ่านการศึกษาค้ นคว้ าและลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลจริ งอย่างละเอียด เพื่อนามารายงานให้ ผ้ ูอ่านได้ ทราบข้ อมูล
เกี่ยวกับสถานที่เหล่านันในมุ
้ มมองใหม่และไม่ซ ้ากับงานเขียนสารคดีทอ่ งเที่ยวหรื อประวัติศาสตร์ เล่มอื่น
ผู้วิจยั พบว่า สารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล เน้ นสืบสวนเรื่ องราวเกี่ยวกับสถานที่ด้วยการพาผู้อ่านสารวจไปตาม
สถานที่ตา่ งๆ การชาระตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความเรี ยบง่ายด้ วยการใช้ กลวิธีทางภาษาอย่างพิถีพิถนั เพื่อให้ ผ้ อู า่ นได้ รับทังข้้ อเท็จจริ ง
และทรรศนะต่าง ๆ โดย เอนก นาวิกมูล มีการใช้ กลวิธีทางภาษาอันโดดเด่นในแง่การอธิ บายความเพื่อชาระข้ อเท็จจริ งที่ชดั เจน
ตรงประเด็นแล้ วหากยังมีกลวิธีโน้ มน้ าวความรู้สกึ เพือ่ กระตุ้นจิตสานึกและจุดประกายความคิดของผู้อา่ นได้ ดียิ่งขึ ้น ช่วยให้ ผ้ อู า่ น
เข้ าใจการสื่อความหมายได้ เป็ นอย่างดี จึงนับเป็ นวิธีการทางภาษาอันน่าสนใจ ฉะนัน้ ผู้วิจยั มีความเห็นว่าสารคดีเชิงสถานที่มี
คุณค่าต่อการนามาศึกษา เนื่องด้ วยผลงานสารคดีทกุ ชิ ้น เอนก นาวิกมูล เขียนจากการรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ผ่าน
การวิเคราะห์เพื่อกลั่นกรองข้ อเท็จจริ งอย่างถี่ถ้วนจนผลงานมีความโดดเด่นเฉพาะตัว ซึ่งการศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นเอกลักษณ์ตามวิถีคิดของเอนก นาวิกมูล ที่ประสงค์
นาเสนอสาระความรู้ และถ่ายทอดทรรศนะต่อเรื่ องราวต่าง ๆ โดยใช้ กลวิธีทางภาษาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการนาเสนอเรื่ องราว
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สารคดีเชิงสถานที่ ทังนี
้ ้ยังไม่มีผ้ ูใดนาผลงานสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล มาศึกษาไว้ อย่างชัดเจน ผู้วิจยั จึงหวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าการวิจยั ครัง้ นี ้จะสามารถอธิ บายลักษณะปรากฏการณ์ทางภาษาอันเป็ นจุดเด่นในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล
ได้ อย่างกระจ่าง ตลอดจนสะท้ อนถึงพัฒนาการด้ านกลวิธีการเขียนเชิงสร้ างสรรค์ของสารคดีไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิจยั เริ่ มดาเนินขัน้ ตอนการวิจยั ด้ วยการกาหนดโครงร่ างของงานวิจยั โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อประมวลแนวคิ ดที่ใช้ ส าหรับการวิจยั แล้ วจึงสารวจแหล่ งข้ อมูลที่จะใช้ เป็ นตัวบทในการวิ จยั จากผลงานวรรณกรรมของ
เอนก นาวิกมูล ตังแต่
้ แรกเริ่ มจัดพิมพ์ผลงานกระทั่งปั จจุบนั ในระหว่าง พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2558 ปรากฏจานวนทังสิ
้ น้ 179 เล่ ม
ต่อมาจึงคัดเลือกเฉพาะสารคดีเชิงสถานที่จากแหล่งข้ อมูลประเภทหนังสือรวมสารคดีเชิงสถานที่และหนังสือรวมสารคดีทวั่ ไปที่มี
สารคดีเชิงสถานที่สอดแทรกเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 27 เล่ม สามารถรวบรวมข้ อมูลเนื ้อเรื่ องสารคดีเชิงสถานที่อนั ใช้ เป็ นกลุ่มข้ อมูลหลัก
ของการวิเคราะห์รวมจานวนทังสิ
้ ้น 273 เรื่ อง ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลนันได้
้ อาศัยแนวคิดโครงสร้ างการเขียนสารคดีของทวีศกั ดิ์
ญาณประทีป (2523) มาลี บุญศิริพนั ธ์ (2535) ธัญญา สังขพันธานนท์ (2548) ปราณี สุรสิทธิ์ (2549) และชลอ
รอดลอย (2551) เป็ นฐานความคิดในการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาจาแนกตามองค์ประกอบภายในโครงสร้ าง
การเขี ยนสารคดีเชิงสถานที่ แล้ วจึงนาแนวคิดกลวิธีทางภาษาในการเขี ยนสารคดีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การศึกษาสารคดีมาประยุกต์ ใช้ วิเคราะห์กลวิธี ทางภาษาทังส่
้ วนการตังชื
้ ่อเรื่ อง ส่ วนเกริ่ นนา ส่วนเนื อ้ เรื่ อง และส่วนบทสรุ ป
ตลอดจนได้ นาหลักภาษาไทยตามทฤษฎีไวยากรณ์แนวดังเดิ
้ มของพระยาอุปกิตศิลปสาร(2514)มาประยุกต์ใช้ พิจารณารู ปภาษาทัง้
ส่วนการตังชื
้ ่อเรื่ อง ส่วนเกริ่ นนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง และส่วนบทสรุ ปเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์วา่ ชนิดของรู ปภาษามีหน้ าที่สื่อให้
เห็นเจตนาในการใช้ ภาษาของเอนก นาวิกมูล อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่เป็ นการศึกษาการใช้
ภาษาระดับข้ อความอันพิจารณาว่ากลวิ ธี ทางภาษาในส่ วนเกริ่ นนา ส่ วนเนื อ้ เรื่ อง และส่ วนบทสรุ ปแต่ละย่อหน้ ามี หน้ าที่
ทางการสื่ อสารอย่างไร จึงนาหลักการวิเคราะห์ข้อความของจันทิมา อังคพณิ ชกิจ (2557) มาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวคิดสนับสนุน
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในส่วนเกริ่ นนา ส่วนเนื ้อเรื่ องและส่วนบทสรุ ปอันเน้ นพิจารณาภาษาตามบริ บทภายในตัวบทข้ อความ
เป็ นแนวทางหลักของการวิเคราะห์ โดยนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เพื่อสรุ ปผลการศึกษา
ค้ นคว้ า

ผลและวิจารณ์ ผล
ผลการศึกษากลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล สามารถจาแนกกลวิธีทางภาษาอันโดดเด่นได้ ตาม
องค์ประกอบภายในโครงสร้ างการเขียนสารคดีเชิงสถานที่เป็ น 4 ประเด็น คือ กลวิธีทางภาษาในส่วนการตังชื
้ ่อเรื่ อง กลวิธีทางภาษา
ในส่วนเกริ่ นนา กลวิธีทางภาษาในส่วนเนื ้อเรื่ อง และกลวิธีทางภาษาในส่วนบทสรุ ป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. กลวิธีทางภาษาในส่ วนการตัง้ ชื่อเรื่อง
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื่ องสามารถจาแนกได้ เป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1.1 ลักษณะรู ปภาษาในการตัง้ ชื่อเรื่ อง จาแนกได้ เป็ น 8 ประเภท คือ 1) คานาม 2) นามวลี 3) กริ ยาวลี 4) วิเศษณ์ วลี
5) บุพบทวลี 6) เอกรรถประโยค7) อเนกรรถประโยคและ8) ข้ อความ ผู้วิจยั พบว่า การใช้ คานามและนามวลีตงชื
ั ้ ่อเรื่ อง ส่วนใหญ่เป็ น
การตังชื
้ ่อเรื่ องด้ วยการอ้ างถึงสถานที่โดยตรง เช่น “รัตนมาลา” “ตลาดระแหง ปทุมธานี” เป็ นต้ น การใช้ กริ ยาวลีตงชื
ั ้ ่อเรื่ อง ส่วนใหญ่
ใช้ กริ ยาวลีแสดงจุดมุง่ หมายของเรื่ องราวที่ เอนก นาวิกมูล ต้ องการนาเสนอ เช่น “ไปเกาะสมุย” “พบหลักสอง เพิ่มหลักสาม” เป็ นต้ น
การใช้ วิเศษณ์วลีตงชื
ั ้ ่อเรื่อง ส่วนใหญ่แสดงถึงประวัติหรื อการเล่าเรื่ องราวของสถานที่ เช่น “ก่อนจะเป็ นถนนพระราม 4” “เกือบร้ อยปี
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ของโรงพิมพ์หน้ าวัดเกาะ” เป็ นต้ น การใช้ บุพบทวลี ตงชื
ั ้ ่อเรื่ อง เน้ นการตังชื
้ ่อเรื่ องแสดงถึงสถานที่อนั เป็ นมูลเหตุของเรื่ องราวที่
เกิดขึ ้น เช่น “ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะนิวยอร์ คมหานคร” เป็ นต้ น การใช้ เอกรรถประโยคและอเนกรรถประโยคตังชื
้ ่อเรื่ อง เน้ นการตังชื
้ ่อ
เรื่ องในลั กษณะการเล่ าเรื่ องราวและการตัง้ ค าถาม เช่ น “ร.5 เสด็ จประพาสคลองบางกอกใหญ่ พ.ศ. 2448” “ร.5 กับ ร.6 เคย
ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริ ย์พระปฐมเจดีย์หรื อไม่?” เป็ นต้ นและการใช้ ข้อความตังชื
้ ่อเรื่ องเน้ นการตังชื
้ ่อเรื่ องด้ วยการใช้ คา วลี หรื อ
ประโยคใจความหลักกล่ าวนาเป็ นประเด็นเริ่ มต้ นข้ อความก่อน ในส่ วนหลังจะเป็ นการเสริ มข้ อความส่วนขยายโดยมี การใช้
เครื่ องหมายยัติภังค์ (-) เครื่ องหมายทวิภาค (:) เครื่ องหมายจุลภาค (,) เครื่ องหมายนขลิขิต ( ) และคาสันธานคัน่ ระหว่างคา วลี หรื อ
ประโยคใจความหลักกับข้ อความส่วนขยาย เช่น “รศ.ศักดา ศิริพนั ธุ์ : กว่าจะมีพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ” “ส้ วมโบราณที่ลพบุรี
(2)-วัดลาดสาลี่, วัดพยัคฆาราม, วัดสนามไชย, วัดราษฎร์ ศรัทธาทา” เป็ นต้ น
1.2 รู ปภาษาที่ส่ อื วัตถุประสงค์ ในการตัง้ ชื่อเรื่อง ผลการวิเคราะห์รูปภาษาที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการตังชื
้ ่อเรื่ อง
พบว่า เอนกนาวิกมูล ใช้ กลวิธีทางภาษาในการตังชื
้ ่อเรื่ องที่สื่อวัตถุประสงค์เพื่อบ่งบอกเนื ้อหาสาระของสารคดีเชิงสถานที่ จาแนก
ได้ 14 ประเภทคือ 1) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกสถานที่สาคัญ ประกอบด้ วยการใช้ คานามนามวลี บุพบทวลี และข้ อความ2) การตังชื
้ ่อ
เรื่ องเพื่อบอกเหตุการณ์ สาคัญ ประกอบด้ วย การใช้ นามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์ วลี เอกรรถประโยค อเนกรรถประโยค และข้ อความ
3) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกเป้าหมายการเดินทาง ประกอบด้ วย การใช้ กริ ยาวลีและข้ อความ 4) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกความสัมพันธ์
ประกอบด้ วย การใช้ นามวลีและข้ อความ 5) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประวัติ ประกอบด้ วย การใช้ นามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์ วลี และ
เอกรรถประโยค 6) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกสิ่ งของ ประกอบด้ วย การใช้ คานามและนามวลี 7) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกการค้ นพบ
ประกอบด้ วย การใช้ กริ ยาวลี 8) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกการสารวจ ประกอบด้ วย การใช้ กริ ยาวลี 9) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกทิศทาง
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วยการใช้ นามวลีและเอกรรถประโยค10) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประเภทงาน ประกอบด้ วย การใช้ นามวลี
11) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกชื่อบุคคล ประกอบด้ วย การใช้ คานามและนามวลี 12) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกชื่อสัตว์ ประกอบด้ วย
การใช้ คานาม 13) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกวัฒนธรรมและประเพณี ประกอบด้ วย การใช้ กริ ยาวลี และ 14) การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อแสดง
สภาพปั ญหาประกอบด้ วยการใช้ เอกรรถประโยคผลการวิเคราะห์ยงั สื่อให้ เห็นว่า เอนกนาวิกมูลเน้ นใช้ รูปภาษาลักษณะนามวลีใน
การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกชือ่ สถานที่สาคัญอันเป็ นเอกลักษณ์ของสารคดีเชิงสถานที่ ทาให้ ผ้ อู า่ นทราบทันทีโดยไม่จาเป็ นต้ องตีความ
ให้ ซบั ซ้ อน เช่น “ร้ านขายยาทวีโอสถ ประจวบคี รีขันธ์ ” “ถานเชียงตุง ถานวัดดุสิดาราม จ.พระนครศรี อยุธยา และถานวัดใหญ่
สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี” เป็ นต้ น
นอกจากนี เอนก
้ นาวิกมูล ยังใช้ กลวิธีทางภาษาในการตังชื
้ ่อเรื่ องที่สื่อวัตถุประสงค์เพื่อโน้ มน้ าวใจผู้อา่ นจาแนกได้ เป็ น
3 ประเภทคือ 1) การใช้ รูปภาษาที่พยายามเน้ นลักษณะเด่นของเนื ้อหาสาระผ่านการใช้ นามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์วลี เอกรรถประโยค
และข้ อความตังชื
้ ่อเรื่ อง 2) การกระตุ้นความสงสัยของผู้อ่านผ่านการตังชื
้ ่อเรื่ องแบบกริ ยาวลี เอกรรถประโยค และอเนกรรถประโยค
และ 3) การสร้ างความรู้ สึกผ่านการใช้ นามวลี และกริ ยาวลี ตงชื
ั ้ ่อเรื่ อง เพื่อให้ สะดุดตาและดึงดูดใจผู้อา่ นให้ คล้ อยตาม ทังนี
้ เอนก
้
นาวิกมูล เน้ นการตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อสร้ างจุดเด่นเป็ นจานวนมากที่สุดทังนามวลี
้
กริ ยาวลี วิเศษณ์ วลี เอกรรถประโยค และข้ อความใช้
กลวิธีการเรี ยงคาหรื อวลี การเล่นคา การขยายความ และการใช้ สานวนภาษาแบบเรื่ องสัน้ หรื อนวนิยาย นับเป็ นการใช้ กลวิธีทาง
ภาษาสื่อสัมพันธ์ ไปสู่สาระสาคัญของเรื่ อง เช่น “เสาเก่าเสาแก่” “สาขลาโฉมหน้ าใหม่” “ดงละครบางกอก” เป็ นต้ น อาจกล่าวได้ ว่า
การตังชื
้ ่อเรื่ องสารคดีเชิงสถานที่ในลักษณะบอกเนื ้อหาและโน้ มน้ าวใจผู้อา่ นสัมพันธ์ กบั เนื ้อหาสาระหรื อใจความสาคัญของเรื่ อง
ทาให้ ผ้ อู า่ นทราบข้ อมูลว่าสารคดีเชิงสถานที่แต่ละเรื่ องนาเสนอรายละเอียดของเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับอะไร
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2. กลวิธีทางภาษาในส่ วนเกริ่ นนา
การเกริ่ นนาเรื่ องเป็ นย่อหน้ าเริ่ มต้ นข้ อความเพื่อเชื่อมโยงความคิดของผู้อา่ นเข้ าสู่เนื ้อหา ช่วยให้ ผ้ ูอา่ นเข้ าใจเรื่ องราวที่
เอนก นาวิกมูล ต้ องการนาเสนอเป็ นเบื ้องต้ นก่อนจะขยายความรายละเอียดอื่น ๆ ในส่วนเนื ้อเรื่ องต่อไป สามารถจาแนกกลวิธี
ทางภาษาในส่วนเกริ่ นนาได้ เป็ น14 ประเภทคือ 1) การเกริ่ นนาแบบเล่าเรื่ องราว 2) การเกริ่ นนาแบบอธิ บายความ 3) การเกริ่ นนาแบบ
กล่าวอ้ างถึง 4) การเกริ่ นนาแบบกล่าวถึงภูมิหลัง 5) การเกริ่ นนาแบบเสนอประเด็นสาคัญ 6) การเกริ่ นนาแบบระบุวตั ถุประสงค์
7) การเกริ่ นนาแบบแสดงทรรศนะ 8) การเกริ่ นนาแบบโน้ มน้ าวใจผู้อา่ น 9) การเกริ่ นนาแบบบรรยายความ 10) การเกริ่ นนาแบบระบุ
เหตุผล 11) การเกริ่ นนาแบบตังประเด็
้
นข้ อสงสัย 12) การเกริ่ นนาแบบแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร 13) การเกริ่ นนาแบบเสนอแนะแนวทาง
ปฏิบตั ิ และ 14) การเกริ่ นนาแบบเสนอสภาพปั ญหา ดังตัวอย่าง การเกริ่ นนาแบบระบุวตั ถุประสงค์ในการเดินทางไปสารวจชุมชน
บ้ านสาขลา ตาบลนาเกลือ อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ “จุดประสงค์ในการไปสาขลาเมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2550 ก็ คือคิดถึงสาขลา อยากรู้ ว่าถนนจากเขตทะเลเทียน กรุ งเทพฯ ตัดไปถึงตัวสาขลาแล้ วหรื อยัง จะได้ ไม่เสี ยเวลาฝ่ า
การจราจรไปทางถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุลฯกับอยากไปดูวดั ซึง่ ว่ากันว่าเคยอยูบ่ นบก แต่บดั นี ้ถูกน ้าทะเลล้ อมกรอบจนกลายเป็ น
วัดในทะเลไปเสี ยแล้ ว เป็ นเรื่ องน่าฉงนและน่าสะพรึงกลัวไม่น้อย” (เอนก นาวิกมูล, 2555: 99) จากข้ อความพบว่า เอนก นาวิกมูล
กล่าวขึ ้นต้ นเกริ่ นนาด้ วยการใช้ คานามแสดงความมุง่ หมายว่า “จุดประสงค์” ระบุเจตนาถึงการเดินทางไปชุมชนบ้ านสาขลา แล้ วจึง
ขยายความอธิบายเจตนาทีอ่ ยากไปสารวจบ้ านสาขลาว่านอกเหนือจากความคิดถึงยังต้ องการรับรู้ความเป็ นไปของบ้ านสาขลาผ่าน
ประสบการณ์ตรงใน 2 ประเด็น คือ “อยากรู้ว่าถนนจากเขตทะเลเทียน กรุ งเทพฯ ตัดไปถึงตัวสาขลาแล้ วหรื อยัง” และ “อยากไปดูวดั
ซึง่ ว่ากันว่าเคยอยูบ่ นบกแต่บดั นี ้ถูกน ้าทะเลล้ อมกรอบจนกลายเป็ นวัดในทะเลไปเสียแล้ ว”จะเห็นว่ามีการระบุเจตนาการเดินทางไป
บ้ านสาขลาโดยใช้ กริ ยาวลี แสดงความปรารถนาว่า “อยากรู้ ว่า” และ “อยากไปดู” ซึ่งการระบุเจตนาของเอนก นาวิ กมูล ได้ สื่ อ
ความต้ องการอย่างตรงไปตรงมา ส่งผลให้ ผ้ ู อ่านเข้ าใจวัตถุประสงค์ทางการสื่ อสารว่าเอนก นาวิกมูล มี ความปรารถนาอย่างไร
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะอธิ บายในส่วนเนื ้อเรื่ องเป็ นลาดับถัดไป
สาหรับอีกตัวอย่างหนึ่ง เป็ นการเกริ่ นนาแบบตัง้ ประเด็นข้ อสงสัยให้ ผ้ ู อ่านร่ วมขบคิดเกี่ยวกับปมความเป็ นมาและ
การหายสาบสูญของเกาะหน้ าวัดอรุ ณราชวราราม “หน้ าวัดอรุ ณราชวรารามครัง้ หนึง่ เคยมีเกาะเล็ ก ๆ อยูเ่ กาะหนึง่ ครัน้ เวลาผ่านไป
ผ่านไปเกาะเล็กๆ แห่งนันก็
้ จมหายไปกับสายน ้าปั จจุบนั นี ้เรายังสืบไม่ได้ วา่ เกาะหน้ าวัดอรุณเกิดขึ ้นเมื่อใดและจมหายไปเมื่อปี ใด
รู้ แต่วา่ เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เกาะดังกล่าวยังมีปรากฏให้ เห็นอยู”่ (เอนก นาวิกมูล, 2549: 119) ข้ อความนี ้สะท้ อนให้ เห็นว่าสมัยก่อน
หน้ าวัดอรุ ณราชวรารามเคยมีเกาะกลางน ้าเล็ก ๆ อยูเ่ กาะหนึง่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกาะนันก็
้ จมหายไปกับแม่น ้า เอนก นาวิกมูล จึง
ตังค
้ าถามเป็ นประเด็นข้ อสงสัยจากเรื่ องราวที่ยงั ไม่สามารถค้ นพบคาตอบอย่างกระจ่างว่า “ปั จจุบนั นี ้เรายังสืบไม่ได้ วา่ เกาะหน้ า
วัดอรุ ณเกิดขึน้ เมื่อใด และจมหายไปเมื่อปี ใด” โดยมีการนาเสนอสาระความรู้ เพิ่มเติมอันเป็ นประโยชน์ต่อการชาระข้ อเท็จจริ งว่า
“รู้ แต่ว่าเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เกาะดังกล่าวยังมีปรากฏให้ เห็นอยู”่ ซึง่ การเกริ่ นนาแบบตังประเด็
้
นข้ อสงสัยจะทาให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจถึง
ประเด็นปั ญหาที่ เอนก นาวิกมูล ต้ องการค้ นคว้ าเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริ ง แล้ วจึงเชื่อมโยงสู่การชาระข้ อเท็จจริ งจนสามารถแสวงหา
คาตอบที่แน่นอนและชัดเจนในส่วนเนื ้อเรื่ องต่อไป
3. กลวิธีทางภาษาในส่ วนเนือ้ เรื่ อง
การนาเสนอเนื ้อเรื่ องเป็ นส่วนที่แสดงเนื ้อความของสารคดีเชิงสถานทีโ่ ดยการเชื่อมโยงย่อหน้ าหลายย่อหน้ าอย่างสัมพันธ์
เป็ นเรื่ องเดียวกัน ส่วนนี ้ประกอบด้ วย การแสดงสาระความรู้ ข้ อเท็จจริ ง ทรรศนะ ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกของผู้เขี ยนผ่าน
กลวิธีทางภาษาอย่างหลากหลายเพื่อให้ ดงึ ดูดใจผู้อา่ น การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในส่วนเนื ้อเรื่ องมุง่ พิจารณาถึงหน้ าที่การสื่ อ
ความหมายของรู ปภาษาที่ปรากฏในบริ บทเป็ นประการสาคัญโดยจะพิจารณาข้ อความที่ปรากฏระหว่างส่วนเกริ่ นนากับส่วนบทสรุป
เป็ นหลัก สามารถจาแนกกลวิธีทางภาษาในส่วนเนื ้อเรื่ องออกเป็ น 22 ประเภท คือ 1) การระบุวตั ถุประสงค์ 2) การกล่าวถึงภูมิหลัง
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3) การระบุข้อสังเกต 4) การระบุเงื่ อนไข 5) การระบุเหตุผล 6) การระบุจดุ น่าสนใจ 7) การคาดคะเนคาตอบ 8) การแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร
9) การเสนอสภาพปั ญหา 10) การเสนอแนะแนวทางปฏิ บั ติ 11) การแสดงปฏิ สั มพั นธ์ ทางสั งคม 12) การใช้ อุ ปลั กษณ์
13) การแปลความ 14) การสรุ ปความ 15) การบรรยายความ 16) การอธิ บายความ 17) การขยายความ 18) การแสดงทรรศนะ
19) การโน้ มน้ าวใจผู้อ่าน 20) การกล่าวอ้ างถึง 21) การตังประเด็
้
นข้ อสงสัย และ 22) การระบุผลการชาระข้ อเท็จจริ ง ดังตัวอย่าง
การแสดงทรรศนะเชิงบริ ภาษที่ เอนก นาวิกมูล ได้ บริ ภาษเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของทับขวัญอันเป็ นพระตาหนักเรื อนไทยตังอยู
้ ่
บริ เวณพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ซึง่ ปั จจุบนั มีสภาพทรุ ดโทรมและไม่มีหน่วยงานใดเข้ ามารับผิ ดชอบ “เป็ นที่น่า
ประหลาดใจและน่าสังเวชที่มหาวิทยาลัยศิลปากรหรื อจังหวัดนครปฐมไม่อาจจัดการกับภาพที่นา่ ทุเรศนี ้ได้ ทัง้ ๆ ที่เวลาได้ ล่วงเลย
มาเป็ นเวลานานและผู้ที่ได้ ไปนครปฐมได้ เห็นภาพเช่นที่วา่ นี ้มาหลายปี ไม่มีการรื อ้ ทิ ้ง หรื อไม่มีการซ่อมแซมให้ เป็ นเรื่ องเป็ นราวเลย
ควรนับเป็ นเรื่ องอัปยศของวงการศิ ลปวัฒนธรรมได้ ” (เอนก นาวิกมูล, 2546: 280) ข้ อความนี เ้ ป็ นการประชดประชันด้ วยการใช้
กริ ยาวลีวา่ “น่าประหลาดใจและน่าสังเวช” และ “น่าทุเรศ” เน้ นย ้าน ้าหนักการบริ ภาษให้ รุนแรงยิ่งขึ ้น เพื่อให้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หรื อจังหวัดนครปฐมรู้ สึกสูญเสี ยหน้ าที่ไม่สามารถหาแนวทางปรับปรุ งความชารุ ดของทับขวัญได้ ถือเป็ นการขาดจิตสานึกต่อ
หน้ าที่สะท้ อนความล้ มเหลวด้ านการอนุรักษ์ มรดกไทยดังกล่าวว่า “ควรนับเป็ นเรื่ องอัปยศของวงการศิลปวัฒนธรรมได้ ” สังเกตว่ามี
การใช้ นามวลีวา่ “เรื่ องอัปยศ” แสดงการบริ ภาษต่อความทรุ ดโทรมของทับขวัญค่อนข้ างกระแทกความรู้สึกอย่างเจ็บปวดและสร้ าง
ความอับอายแก่ผ้ ู รั บผิ ดชอบปั ญหา คื อ “มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรหรื อจังหวัดนครปฐม” ที่ ควรตื่ นตัวจัดการแก้ ไขปั ญหา
สภาพแวดล้ อมของทับขวัญอย่างจริ งจังอาจกล่าวได้ วา่ การแสดงทรรศนะเชิงบริ ภาษจะทาให้ ผ้ ูอา่ นร่วมรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
ส่ วนอี กตัวอย่าง เป็ นการชาระข้ อเท็จจริ งด้ านการศึกษาเสาประทีปในสถานที่ต่าง ๆ ทัง้ การส ารวจข้ อมูลจากวัด
พระปฐมเจดี ย์ จังหวัดนครปฐม วัดมหาพฤฒาราม กรุ งเทพมหานคร วัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี และวัดอนงคาราม
กรุ งเทพมหานคร เพื่อนาข้ อมูลมาตรวจสอบต่อยอดสู่การคาดคะเนคาตอบว่าเสาประทีปในวัดพระปฐมเจดีย์ วัดมหาพฤฒาราม
วัดพระแท่นดงรัง และ วัดอนงคารามนันสร้
้ างเมื่ อสมัยใด “จากการศึกษาเสาประทีปในที่ต่าง ๆ ดังแสดงมา เมื่อเห็นความถี่ว่า
การปฏิ สังขรณ์ หรื อสร้ างสิ่ งก่อสร้ างในวัดพระปฐมเจดีย์ วัดมหาพฤฒาราม วัดพระแท่นดงรัง ส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงรัชกาลที่ 4
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2394-2411) อีกวัดอนงคารามซึ่งสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก็ได้ รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 4 ก็ทาให้
อยากสั นนิ ษฐานว่าเสาประที ปใน 4 วัดดังกล่ าวคงสร้ างในสมัยรั ชกาลที่ 4” (เอนก นาวิ กมู ล, 2555: 170) จากข้ อความนี ้
เอนก นาวิ กมูล ได้ อธิ บายถึงผลการชาระข้ อเท็จจริ งเรื่ องการศึกษาเสาประทีปว่า วัดพระปฐมเจดี ย์ วัดมหาพฤฒาราม และ
วัดพระแท่นดงรังมีการปฏิสงั ขรณ์หรื อก่อสร้ างสิ่ งใหม่ ๆ ปรากฏในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนวัดอนงคารามก็ได้ รับพระราชทานนาม
จากรัชกาลที่ 4 เมื่อพิจารณาผลการชาระข้ อเท็จจริ งดังกล่าวสามารถคาดคะเนยุคสมัยในการสร้ างเสาประทีปของวัดพระปฐมเจดีย์
วัดมหาพฤฒาราม วัดพระแท่นดงรัง และวัดอนงคารามผ่านการใช้ สนั ธานวลีเชื่อมโยงไปสู่การคาดคะเนคาตอบ คือ “ก็ทาให้ อยาก
สันนิษฐานว่า” อธิ บายผลการคาดคะเนคาตอบว่า เสาประทีปที่ปรากฏทัง้ 4 วัด อาจสร้ างในสมัยรัชกาลที่ 4 ฉะนัน้ การคาดคะเน
คาตอบจากหลักฐานที่ค้นพบย่อมสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ข้อเท็จจริ งมีความเป็ นไปได้ มากกว่าการคาดคะเนคาตอบอันปราศจาก
หลักฐานยืนยันอย่างแน่ชดั
4. กลวิธีทางภาษาในส่ วนบทสรุ ป
บทสรุ ปเป็ นย่อหน้ าที่ปรากฏส่วนสุดท้ ายของสารคดีเชิงสถานที่เชือ่ มต่อจากส่วนเนื ้อเรื่ องเพื่อกล่าวปิ ดท้ ายกระบวนความ
ของเนื ้อหาที่เขียนมาทังหมด
้ สามารถจาแนกกลวิธีทางภาษาในส่วนบทสรุ ปได้ เป็ น 11 ประเภท คือ 1) การปิ ดเรื่ องแบบโน้ มน้ าวใจ
ผู้อา่ น 2) การปิ ดเรื่ องแบบแสดงทรรศนะ 3) การปิ ดเรื่ องแบบตังประเด็
้
นข้ อสงสัย 4) การปิ ดเรื่ องแบบสรุ ปความ 5) การปิ ดเรื่ องแบบ
ระบุวตั ถุประสงค์ 6) การปิ ดเรื่ องแบบแสดงปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม7) การปิ ดเรื่ องแบบระบุผลการชาระข้ อเท็จจริ ง 8) การปิ ดเรื่ องแบบ
เสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิ 9) การปิ ดเรื่ องแบบเสนอสภาพปั ญหา 10) การปิ ดเรื่ องแบบแสดงความคาดหวัง และ 11) การปิ ดเรื่ องแบบ
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ระบุข้อสังเกตดังตัวอย่างการปิ ดเรื่ องเพื่อชาระข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการปั กเสาบอกเขตแบ่งพื ้นที่ของกรุ งเทพมหานครออกเป็ นส่วน ๆ
ว่ามีการปั กตังแต่
้ เมื่อไร โดยนาไปสู่การตรวจสอบจนปรากฏผลการชาระข้ อเท็จจริ ง “แสดงว่าการปั กเสาบอกเขตพระนครนันน่
้ าจะ
เป็ นคติที่มีมาแต่เก่าก่อนแล้ ว จึงได้ เหลือคาว่าประโคนเป็ นชื่อวัดบอกร่องรอยในนิราศภูเขาทอง แต่เวลานันสุ
้ นทรภู่บอกว่าได้ ยิน
แต่ค าบอกเล่ าที่ มาของชื่อวัดเท่ านัน้ ตัวเสาจริ ง ๆ ไม่ร้ ู อยู่ ที่ไหน” (เอนก นาวิ กมู ล, 2552: 106) จากข้ อความแสดงให้ เห็ นว่า
เมื่อตรวจสอบหลักฐานจากนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ทาให้ ทราบผลการชาระข้ อเท็จจริ งผ่านการใช้ รูปภาษา คือ “แสดงว่า” อธิ บาย
การค้ นพบคาตอบว่าการปั กเสาบอกเขตพระนครเป็ นแนวคิดอันมีมาแต่โบราณ ซึง่ ผลการชาระข้ อเท็จจริ งดังกล่าวจะเป็ นคาตอบใน
เบื ้องต้ นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ขยายผลการค้ นคว้ าให้ ละเอียดรอบด้ านยิ่งขึน้ อาจกล่าวได้ วา่ การปิ ดเรื่ องแบบระบุผลการชาระ
ข้ อเท็จจริ งจะช่วยคลี่คลายความสงสัยแก่ผ้ อู า่ นต่อประเด็นที่ เอนก นาวิกมูล พยายามชาระข้ อเท็จจริ งมาตังแต่
้ ต้นเรื่ อง
นอกจากนี ้ยังปรากฏตัวอย่างการปิ ดเรื่ องแบบเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิเพื่อแก้ ไขปั ญหาสภาพแวดล้ อมของชุมชนละแวก
วัดบางพลี ใหญ่ ใน จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปัจจุบันกาลังเผชิญสภาวะเสื่ อมโทรม “เป็ นไปได้ หรื อไม่ว่าวัดจะเพลาการสร้ าง
สิ่งก่อสร้ างใหญ่ ๆ โต ๆ ที่ไม่จาเป็ นลง แล้ วร่วมกับทางการเฉลี่ยปั จจัยออกไปพัฒนาพื ้นที่รอบวัดให้ ดดู ีขึ ้นบ้ าง อย่างน้ อยก็ปลูก
ต้ นไม้ ให้ ร่มรื่ นทาทางเดินให้ ดี จัดระบบเก็บกวาดขยะเก็บสิ่งของที่ดรู กรุ งรังให้ ทกุ จุดดูสะอาดขึ ้น จะได้ เป็ นจุดท่องเที่ยวอันยัง่ ยืน
ของอาเภอบางพลี โดยไม่จาเป็ นต้ องรอให้ ถึงวันโยนบัวรับบัวเพียงวันเดียว” (เอนก นาวิกมูล, 2548: 135) เมื่อพิจารณาข้ อความ
ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ วา่ มูลเหตุของปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับชุมชนบริ เวณวัดบางพลีใหญ่ในมาจากวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสสังคมยุคใหม่ ซึ่งเป็ นการพัฒนาทางสังคมอันเน้ นปรั บเปลี่ ยนวิถีชีวิ ตไปสู่ สังคมที่เจริ ญกว่า โดยสะท้ อนผ่าน
การพัฒนาวัดบางพลีใหญ่ในให้ มีความก้ าวหน้ าและสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ประดับวัดไว้ อย่างมากมาย แต่ขาดการอนุรักษ์ วิถีชีวิต
แบบเก่าและไม่รักษาสภาพแวดล้ อมให้ นา่ อยู่ เอนกนาวิกมูลจึงเสนอแนะแนวทางว่าวัดบางพลีใหญ่ในควรลดการก่อสร้ างสิ่งต่าง ๆ
ที่เกินความจาเป็ นแล้ วร่วมมือกับหน่วยงานราชการเร่งหาแนวทางจัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาชุมชน รอบวัดให้ มีความร่มรื่ น
สะอาด และเป็ นระเบียบ เพราะต่อไปจะได้ เป็ นอีกหนึง่ แหล่งท่องเที่ยวของอาเภอบางพลีอนั เหมาะแก่การมาพักผ่อน จึงกล่าวได้ วา่
การปิ ดเรื่ องแบบเสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิถือเป็ นการชี ้นาวิธีแก้ ไขปั ญหาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นสาคัญ

สรุป
การศึกษาลักษณะกลวิธีทางภาษาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล แสดงให้ เห็นปรากฏการณ์ ทางภาษาระดับ
ข้ อความอันสามารถแยกองค์ ประกอบภายในโครงสร้ างการเขี ยนสารคดี เชิงสถานที่ ได้ เป็ น 4 ส่ วน คื อ ส่ วนการตัง้ ชื่ อเรื่ อง
ส่วนเกริ่ นนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง และส่วนบทสรุ ป
ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในส่ วนการตัง้ ชื่อเรื่ องสารคดีเชิงสถานที่จะเห็นถึงการนาหลักการ
พิจารณาลักษณะรู ปภาษาตามการปรากฏและหน้ าที่ของรู ปภาษาตามบริ บทการใช้ มาวิเคราะห์กลวิธีการตังชื
้ ่อเรื่ อง ทาให้ ทราบ
แนวทางการตังชื้ ่อเรื่ องสารคดีเชิงสถานที่วา่ เอนก นาวิกมูล เน้ นใช้ รูปภาษาในการตังชื
้ ่อเรื่ องจาแนกออกเป็ น 8 ประเภท คือ คานาม
นามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์ วลี บุพบทวลี เอกรรถประโยค อเนกรรถประโยค และข้ อความ ซึ่งผลการวิเคราะห์รูปภาษายังสะท้ อน
วัตถุประสงค์การตังชื
้ ่อเรื่ องจาแนกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกเนื ้อหาและการตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อโน้ มน้ าวใจผู้อ่าน
โดยส่ วนใหญ่ เน้ นการตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกเนื อ้ หาอย่างหลากหลายรวมทังสิ
้ น้ 14 ประเภทตามลักษณะการปรากฏรู ปภาษา คื อ
การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกสถานที่สาคัญ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกเหตุการณ์ สาคัญ การตัง้ ชื่อเรื่ องเพื่อบอกเป้าหมายการเดิ นทาง
การตัง้ ชื่อเรื่ องเพื่อบอกความสัมพันธ์ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประวัติ การตัง้ ชื่อเรื่ องเพื่อบอกสิ่ งของ การตัง้ ชื่อเรื่ องเพื่อบอก
การค้ นพบ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกการสารวจ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลง การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประเภทงาน
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การตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อบอกชื่ อบุ คคล การตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อบอกชื่ อสั ตว์ การตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อบอกวัฒนธรรมและประเพณี และ
การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อแสดงสภาพปั ญหา ส่วนการตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อโน้ มน้ าวใจผู้อา่ นจาแนกได้ เป็ น 3 ประเภทตามลักษณะการปรากฏ
รู ปภาษา คื อ การตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อสร้ างจุ ดเด่น การตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อสร้ างความสงสัย และการตัง้ ชื่ อเรื่ องเพื่ อสร้ างความรู้ สึ ก
ตลอดจนยังพบว่าการตังชื
้ ่อเรื่ องในหนังสือรวมสารคดีเชิงสถานที่จะปะปนด้ วยลักษณะการตังชื
้ ่อเรื่ องเกี่ยวกับสถานที่และประเภท
อื่นรวมกัน เช่น การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกสถานที่สาคัญ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกเหตุการณ์ สาคัญ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประวัติ
การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกชื่อบุคคล การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกชื่อสัตว์ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกสิ่งของ การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกประเภทงาน
การตังชื
้ ่อเรื่ องเพื่อบอกวัฒนธรรมและประเพณี เป็ นต้ น เนื่องจากการเขี ยนสารคดีเชิงสถานที่จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ไปถึงเรื่ องราวอื่น ๆ เพื่อขยายประเด็นของเรื่ องให้ ครอบคลุมทุกแง่มมุ เพื่อส่งเสริ มให้ การนาเสนอเนื ้อหาสาระปรากฏข้ อเท็จจริ ง
อย่างชัดเจน ทาให้ เกิดสัมพันธภาพและเอกภาพแก่เนื ้อหาสาระสารคดีเชิงสถานที่ยิ่งขึ ้น
ผู้วิจยั ยังพบอีกว่า เมื่อนาผลการวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในส่วนเกริ่ นนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง และส่วนบทสรุ ปของสารคดีเชิง
สถานที่มาพิจารณาร่วมกันจะเห็นลักษณะกลวิธีทางภาษาที่สัมพันธ์ กนั ทังส่
้ วนเกริ่ นนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง และส่วนบทสรุ ป เพื่อสื่ อ
ความรู้ ความคิด อารมณ์ และความรู้ สึกไปยังผู้อา่ น โดยสามารถจาแนกลักษณะกลวิธีทางภาษาได้ เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ น
การนาเสนอข้ อเท็จจริงประกอบด้ วยการเล่าเรื่ องราว การอธิบายความการขยายความ การสรุ ปความ การแปลความ การกล่าวอ้ างถึง
การกล่าวถึงภูมิหลัง การเสนอประเด็นสาคัญ การบรรยายความ การแจ้ งข้ อมูลข่าวสาร การเสนอสภาพปั ญหา การระบุจดุ น่าสนใจ
และการระบุผลการชาระข้ อเท็จจริ ง เป็ นลักษณะกลวิธีทางภาษาที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระความรู้ตา่ ง ๆ
ให้ ผ้ อู า่ นรับทราบส่วนกลุ่มที่สองเป็ นการนาเสนอข้ อคิดเห็น ประกอบด้ วย การระบุวตั ถุประสงค์ การระบุข้อสังเกต การระบุเงื่อนไข
การระบุเหตุผลการใช้ อปุ ลักษณ์ การแสดงทรรศนะการโน้ มน้ าวใจผู้อา่ นการตังประเด็
้
นข้ อสงสัยการคาดคะเนคาตอบการเสนอแนะ
แนวทางปฏิบตั ิ การแสดงปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม และการแสดงความคาดหวัง มีวตั ถุประสงค์ในเชิงปลุกเร้ าหรื อกระตุ้นความคิด
อารมณ์ และความรู้ สึกของผู้อ่านให้ สนใจใคร่ ร้ ู และคิดใคร่ ครวญตามสิ่ งที่นาเสนอ โดยเน้ นเปิ ดเผยทัศนคติส่วนตัวไปสู่ผ้ ูอ่าน
ทาให้ ผ้ อู ่านเห็นภาพและเข้ าใจมุมมองทางความคิดของเอนก นาวิกมูล อย่างชัดเจน ทังนี
้ ้การนาเสนอเนื ้อหาสาระของสารคดีเชิง
สถานทีจ่ ะมีองค์ประกอบสาคัญคือ การนาเสนอข้ อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็น เพราะสนับสนุนให้ การนาเสนอเนื ้อเรื่ องมีความสมบูรณ์
ตรงตามเป้าหมายการเขียนงานผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์มาเป็ นอย่างดี จึงกล่าวได้ วา่ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ นาเสนอข้ อเท็จจริ ง
และข้ อคิดเห็นมีบทบาทสาคัญเทียบเท่ากัน
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยพบว่าในระยะหลัง (พ.ศ. 2539-พ.ศ. 2551 เป็ นต้ นมา) เอนก นาวิกมูล เน้ นใช้ กลวิ ธีทางภาษาแบบ
การเขียนเชิงวิเคราะห์เรื่ องราวเกี่ยวกับการสารวจและเที่ยวชมสถานที่ ซึง่ จะชาระข้ อเท็จจริ งแต่ละประเด็นเพื่อนาไปสู่กระบวนการ
ตรวจสอบและพิสจู น์คาตอบจนกระจ่างชัดมากกว่าการเขียนแบบเรื่ องเล่าจากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว โดยในการเขียนเชิง
วิเคราะห์ข้อเท็จจริ งจะมีหลักการสนับสนุนและจัดลาดับการนาเสนอข้ อเท็จจริ งและข้ อคิดเห็นอย่างเป็ นระบบเช่น การใช้ กลวิธีทาง
ภาษาด้ วยการกล่าวอ้ างถึง การเสนอสภาพปั ญหาการระบุจดุ น่าสนใจการระบุเงื่อนไขการตังประเด็
้
นข้ อสงสัย การคาดคะเนคาตอบ
การระบุผลการชาระข้ อเท็จจริ ง เป็ นต้ น ซึ่งแตกต่างจากการเขี ยนสารคดี ท่องเที่ยวโดยทัว่ ไป ดังงานวิ จยั ของดวงเนตร์ มี แย้ ม
(2544: 270) ได้ อธิ บายให้ ความรู้ ว่า ตัง้ แต่ พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2540 สารคดีท่องเที่ยวต่างประเทศเน้ นเล่าเรื่ องราวประสบการณ์
การท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็ นประการส าคัญ ตลอดจนงานวิจัยของกันยารัตน์ ผ่องสุ ข (2553: 185) ชี ้ให้ เห็นว่า แนวโน้ ม
การเขียนสารคดีท่องเที่ยวระยะหลัง พ.ศ. 2540 เน้ นนาเสนอประสบการณ์การเดินทางของผู้เขี ยนแต่ละคนผ่านลีลาการเล่าเรื่ องที่
น่าสนใจ ฉะนัน้ สารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูล จึงเป็ นอีกหนึง่ แนวทางการเขียนสารคดีอนั มีเอกลักษณ์เฉพาะและอาจแสดง
ให้ เห็นถึงพัฒนาการด้ านความก้ าวหน้ าใน การเขี ยนสารคดีไทย ดังแนวคิดของเอนก นาวิกมูล (2552: 7) ซึ่งสะท้ อนอุดมการณ์
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การทางานว่า งานเขียนสารคดีเชิงสถานที่มงุ่ นาเสนอเนื ้อหาในเชิงชาระ ตังข้้ อสังเกต หรื อชี ้จุดอันน่าสนใจของสถานที่ต่าง ๆ ด้ วย
การศึกษาค้ นคว้ าและลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลจริ งอย่างละเอียด เพื่อนามารายงานให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสถานที่ผ่านมุมมอง
ใหม่และไม่ซ ้ากับงานเขียนสารคดีทอ่ งเทีย่ วเล่มใด

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณในความเมตตาและความกรุ ณาของผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ประธานที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รวมทังผู
้ ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชลิ นจ์ จีนนุ่น กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้ คาแนะนาอันมีค่าและเป็ น
ประโยชน์สาหรับการแก้ ไขปรับปรุงบทความวิจยั ครัง้ นี ้จนประสบผลสาเร็ จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ตลอดจนขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย
ทักษิ ณที่ได้ เอื ้อเฟื อ้ มอบทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ ส่งผลให้ กระบวนการทางานวิจยั มีความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ ว

เอกสารอ้างอิง
กันยารัตน์ ผ่ องสุ ข. 2553. เนื อ้ หาและกลวิ ธีทางภาษาในงานเขี ยนสารคดีท่องเที่ยวของ “นิ ว้ กลม”. วิ ทยานิพนธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทิมา อังคพณิชกิจ. 2557. การวิเคราะห์ ข้อความ. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชลอ รอดลอย. 2551. การเขียนสารคดี. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ดวงเนตร์ มีแย้ ม. 2544. การศึกษาพัฒนาการของการเขียนสารคดีท่องเที่ยวต่ างประเทศตัง้ แต่ พุ ทธศักราช 2475
จนถึงพุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์ อกั ษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ทวีศกั ดิ์ ญาณประทีป. 2523. การเขียนสารคดี. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ธัญญา สังขพันธานนท์. 2548. การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปราณี สุรสิทธิ์ . 2549. การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์ . กรุ งเทพฯ : แสงดาว.
มาลี บุญศิริพนั ธ์ . 2535. การเขียนสารคดีสาหรั บสื่อสิ่งพิมพ์ . กรุ งเทพฯ : ประกายพรึก.
อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2514. หลักภาษาไทย. กรุ งเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
เอนก นาวิกมูล. 2533. “เอนก นาวิกมูล คนเก็บอดีตและปั จจุบนั เพื่ออนาคต.” สารคดี (เมษายน): 94.
เอนก นาวิกมูล. 2546. ถิ่นฐานบ้ านช่ อง. กรุ งเทพฯ : พิมพ์คา.
เอนก นาวิกมูล. 2548. เยือนย่ านร้ านตลาด. กรุ งเทพฯ : มติชน.
เอนก นาวิกมูล. 2549. วังบ้ านฐานถิ่น. กรุ งเทพฯ : แสงดาว.
เอนก นาวิกมูล. 2552. นานาสถาน. กรุ งเทพฯ : แสงดาว.
เอนก นาวิกมูล. 2552. หลัก-ฐาน-บ้ าน-เมือง. กรุ งเทพฯ : แสงดาว.
เอนก นาวิกมูล. 2555. เพชรบุรี-รางกระทุ่ม-สาขลา-พระแท่ น. กรุ งเทพฯ : แสงดาว.

740

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครือข่ ายจิตอาสาในจังหวัดพิจติ ร
An Elderly Care Model among Caregiving Volunteers in Phichit Province
อัมพิกา เบ้ าพรม1*
Ampika Baoproom1*

บทคัดย่ อ
รู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัดพิจิตรใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหาจาก
เอกสารทุ ติ ย ภู มิ โ ครงการวิ จั ย โมเดลจั ง หวั ด คุ ณ ธรรมปี 2559 ของศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน)
จากการสัมภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ า งกับผู้ ให้ ข้ อ มูล หลัก (Key Informants) ได้ แ ก่ พัฒ นาสังคมจังหวัดพิจิ ตร
จานวน 1 ท่าน เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจานวน 2 ท่าน ตัวแทนเครื อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สงู อายุในชุมชน
จ านวน 1 ท่ า น และตั ว แทนผู้ สู ง อายุ จ านวน 1 ท่ า น มี ร ะยะเวลาในการศึ ก ษา ตั ง้ แต่ เ ดื อ น เมษายน
ถึงเดือนกันยายน ปี 2560
ผ ล ก ารศึ ก ษ า พ บ ว่ า รู ป แบ บ ก ารดู แ ล ผู้ สู งอ า ยุ ด้ วย เค รื อ ข่ าย จิ ต อ าส าจั ง ห วั ด พิ จิ ต ร
ได้ แ ก่ 1.การค้ น หาความจริ ง ของพื น้ ที่ 2.การเตรี ย มความพร้ อม 3.การปฏิ บัติ 4.การติ ด ตามประเมิ น ผล
และการประยุกต์ใช้ แนวทางกับพื ้นที่อื่นๆ ต้ องใช้ พลังทางนโยบายจากผู้วา่ ราชการจัง หวัด หลักการทางานแบบ
ระเบิดจากข้ างใน การมีส่วนร่วม การทางานอย่างเป็ นเครื อข่าย

ABSTRACT
An elderly care model among caregiving volunteers in Phichit province was studied by content analysis approach with secondary data from the research project of Moral Province in 2016, the
Moral Center (Public Organization).The structured interview approach was used to collect the data
from key informants, i.e., 1 social development officer, 2 public health officers and 1 representative of
elders network. This research was in during April and September, 2017.
The findings showed that elderly care model among caregiving volunteers in Phichit province
consists of 1. Search spatial facts 2. preparation 3. implementation and 4. monitoring and evaluation.
In addition, these findings should be supported by the provincial governor and consider the principle
of explosion from within in terms of implementation.

Key Words: Phichit Province, Volunteer, Aged Society
*Corresponding author; e-mail address: 570112010047@dpu.ac.th
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คานา
ในปี 2564 ประเทศไทยกาลังเข้ าสู่ การเป็ นสังคมผู้ สูงอายุอย่า งสมบูรณ์ (Complete Aged Society)
และจะเข้ า สู่ สัง คมผู้ สู ง อายุร ะดับสุ ดยอด (Super Aged Society) คื อ มี ผ้ ู สู ง อายุร้ อยละ 30 ของประชากร
ในปี 2578 อย่างไรก็ดีระบบการดูแลผู้สงู อายุในประเทศไทยยังไม่มีความพร้ อม และไม่มีศกั ยภาพเพียงพอต่อการ
เข้ าสู่สังคมผู้ สูงอายุ เช่น โครงสร้ างขัน้ พื ้นฐาน ระบบการขนส่ง สาธารณะ สิ่ งอานวยความสะดวก รวมไปถึง
ผู้สูงอายุของประเทศไทยบางส่วนไม่สามารถพัฒนาเป็ นสินทรัพย์ และส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพมีรายได้ ต่ากว่า
เส้ นความยากจน ในอดีตภาครัฐได้ มีระบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน หรื อ “บ้ านกลาง” โดยให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น และจิตอาสาภาคประชาชนช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ซึง่ เป็ นการบริ หารงานตามระบบราชการ
จึงไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้ อย่างมีประสิ ทธิ ผล ขาดการบูรณาการกับหน่วยงาน และองค์ กรภาค
ประชาสังคมต่างๆ ในจังหวัด
จัง หวัดพิ จิต รได้ มี ความตระหนัก และมี ร ะบบรองรั บ ต่อ การเข้ าสู่ ส ถานการณ์ สัง คมผู้ สู งอายุ เช่ น
การจัด ตัง้ โรงเรี ย นผู้ สู ง อายุ ว ัง หว้ า ปั จฉิ ม มาวิ ช ชาลั ย 88 พรรษา การมอบปั ญญาบั ต รให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
การมี กิจกรรมพัฒ นาคุณภาพชีวิ ตผู้ สู งอายุ (จัง หวัดพิจิตร, 2560) โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การมี ระบบการดูแ ล
ผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาภายในชุมชน ซึง่ เป็ นรู ปแบบการปฏิบตั ิงานที่สามารถประสาน เชื่อมโยงหน่วยงาน
องค์ กรภาคประชาสัง คมภายในจัง หวัดเข้ า ไว้ ด้วยกัน ในการดูแลผู้สู งอายุในชุมชนด้ วยการทางานอย่างเป็ น
เครื อข่าย การใช้ ต้นทุนความดีให้ เกิดประโยชน์ และสนับสนุนจากพลังนโยบายภายในจังหวัด
ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้ ดิฉันขอนาเสนอบทความเรื่ อง รู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาใน
จั ง หวั ด พิ จิ ต รเพื่ อ อธิ บ ายรู ป แบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนด้ วยเครื อ ข่ า ยจิ ต อาสาจั ง หวั ด พิ จิ ต ร
และเพื่อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ ระบบการดูแลผู้สงู อายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาจังหวัดพิจติ รกับ พื ้นที่อนื่ ๆ

ขอบเขตของงานวิจัยและการดาเนินงาน
การเขียนบทความฉบับนี ้ได้ วิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ได้ แก่ 1.เอกสารโครงการวิจยั โมเดลจังหวัดคุณธรรม
ปี 2559 ของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อสังเคราะห์ข้อ มูลหลักการขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัด
พิจิตร บทบาทการดาเนินงานของเครื อข่ายผู้สูงอายุ และผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้น 2.เอกสารรู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุใน
สังคมไทย เพื่อศึกษาข้ อมูลรู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา นอกจากการรวบรวมข้ อมูล
ทุ ติย ภู มิ ดิ ฉัน ได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยการการสั ม ภาษณ์ แบบมี โครงสร้ างในประเด็ น หลัก การ
กระบวนการ ผลที่เกิดขึ ้น จุดเด่น และข้ อควรพัฒนาของรู ปแบบการดูแลผู้สงู อายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัด
พิจิตรกับผู้ ให้ ข้ อ มูล หลัก (Key Informants) ได้ แ ก่ นัก พัฒ นาสัง คมจังหวัดพิจิต รจานวน 1 ท่ า น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรจานวน 2 ท่าน ตัวแทนเครื อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจานวน 1 ท่าน และ
ตัวแทนผู้สูงอายุจานวน 1 ท่าน เมื่อรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ดิฉนั ใช้ การวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงเนื ้อหา (Content Analysis) อธิ บาย ตีความข้ อมูล เพื่อเขี ยนบทความ โดยมีระยะเวลาในการศึกษา
ตังแต่
้ เดือน เมษายน ถึงเดือนกันยายน ปี 2560
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ระบบการดูแลผู้สงู อายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในชุมชนจังหวัดพิจิตรได้ รับการส่งเสริ มจากแนวคิดจังหวัด
คุณธรรมของศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีรูปแบบ (นิติพล ธาระรู ป และคณะ, 2559) ดังนี ้
แนวคิดจังหวัดคุณธรรมของจังหวัดพิจิตรมีเป้าหมาย คือ เมืองแห่งความสุข บนพื ้นฐานของคนดี มีน ้าใจ
รับผิ ดชอบ จิตอาสา กระบวนการการขับเคลื่ อ นได้ เริ่ มจาก การค้ นหาปั ญ หาที่อ ยากแก้ ความดี ที่อ ยากท า
โดยมี ผ้ ู ว่า ราชการจัง หวัด และส่ ว นราชการให้ ความเห็ น ชอบ และสนับ สนุ น ประกอบด้ ว ยคณะท างาน
11 เครื อข่ าย ได้ แ ก่ 1.คณะทางานเครื อข่ ายโรงเรี ยนคุณ ธรรม 2.คณะทางานเครื อข่ ายสาธารณสุ ข คุณ ธรรม
3.คณะท างานเครื อ ข่ า ยเกษตรคุ ณ ธรรม 4. คณะท างานเครื อ ข่ า ยองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น คุ ณ ธรรม
5.คณ ะท างานเครื อ ข่ า ยนั ก สื่ อส ารคุ ณ ธรรม 6.คณ ะท างานเครื อ ข่ า ยเด็ ก แล ะเยาวชนคุ ณ ธรรม
7.คณะทางานเครื อ ข่ า ยผู้ สู ง อายุคุณ ธรรม 8.คณะท างานเครื อ ข่ า ยองค์ กรชุมชนคุณ ธรรม 9. คณะท างาน
เครื อข่ายคนพิการคุณธรรม 10.คณะทางานเครื อข่ายอาเภอคุณธรรม และ 11.คณะทางานเครื อข่ายด้ านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมคุณธรรม
สังเกตได้ ว่ากระบวนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมพิจิตรมี การดาเนินงานเป็ นเครื อข่าย ภายในเครื อข่าย
ประกอบด้ วยคณะทางานที่มาจากภาคส่ว นต่างๆ เช่น เครื อ ข่ายโรงเรี ยนคุณธรรม ประกอบด้ วย ผู้ บริ หาร
โรงเรี ย น อาจารย์ นัก เรี ย น ผู้ ปกครอง เป็ นต้ น ส าหรั บ เครื อ ข่ า ยที่ เป็ นเครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คม เช่ น
เครื อข่ายนักสื่ อสารคุณธรรม เครื อข่ายเกษตรคุณธรรม เครื อข่ายผู้สูงอายุ เครื อข่ายเหล่านี ้มีคณะทางานมาจาก
ภาคประชาชนเป็ นจิ ต อาสาที่ อ าศั ย อยู่ ใ นชุ ม ชนเป็ นหลั ก (ศู น ย์ คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน), 2559)
ดัง นัน้ เครื อ ข่ ายจิต อาสาในบทความฉบับนี ้ หมายถึง บุคคลที่ อ ยู่ใ นเครื อข่ ายจังหวัดคุณ ธรรมที่ดาเนิ น การ
เกี่ยวข้ องกับการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็ นข้ าราชการ ประชาชน เพราะ การทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนส่วน
ใหญ่ต้องทานอกเวลาราชการ ไม่มีรายได้ ตอบแทน จึงนับเป็ นการทางานด้ วยจิตอาสา เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่อยาก
แก้ และได้ ทาความดีที่อยากทาร่วมกัน โดยเครื อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุใน 1 ชุมชน ประกอบด้ วย ตัวแทนจาก
ภาคประชาชน ตัวแทนจาก รพ.สต. ตัวแทนจากส่วนราชการในจังหวัด เช่น นักพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของ
มนุษย์ เป็ นต้ น
สาหรับเครื อข่ายของผู้สูงอายุ ได้ มีปัญหาที่อยากแก้ ได้ แก่ 1.การไม่ได้ รับการจัดสรรงบประมาณให้ กบั
ผู้สูงอายุ 2. ระเบียบของหน่วยงานไม่เอื ้อต่อการดูแลผู้สูงอายุ 3. แผนงาน โครงการของผู้สูงอายุไม่บรู ณาการกัน
ส่วนความดีที่อยากทา ได้ แ ก่ 1.การค้ นหาจิตอาสาเพื่อสร้ างความเข้ มแข็ ง 2.การบูรณาการแผนร่ วมกัน ของ
หน่วยงานต่างๆ และ 3.การพัฒ นาให้ มีกองทุนผู้สูงอายุ (นิติพล ธาระรู ป และคณะ, 2559) ซึ่งระบบการดูแล
ผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในชุมชนจังหวัดพิจิตร ได้ เกิดขึน้ ภายใต้ การทาความดีที่อยากทาของเครื อข่าย
ผู้สูงอายุ
รู ปแบบการดูแลผู้สงู อายุด้วยเครื อข่ ายจิตอาสาจังหวัดพิจิตร
1.การค้ นหาความจริ งของพื ้นที่
ตัวแทนเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ได้ บอกเล่าถึงการศึกษาสถานการณ์ของพื ้นที่วา่
“รพ.สต. ได้ มีการเก็บข้ อมูลสุขภาพผู้ป่วยอยูแ่ ล้ ว แต่พอมีโครงการนี ้ยิ่งได้ ข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุเชิงลึก
มากขึ ้น ทาให้ พี่ร้ ูสภาพชุมชน ได้ พดู คุยกับชาวบ้ าน” (ตัวแทนเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล, 2560)
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จากคาบอกเล่าได้ อ ธิ บายการดาเนินงานค้ นหาความจริ งของพื ้นที่ ความว่า ต้ อ งเริ่ มจากการศึกษา
สถานการณ์ผ้ สู ูงอายุภายในจังหวัดพิจิตร เช่น จานวนผู้สูงอายุ จานวนผู้สูงอายุที่ได้ รับเบี ้ยยังชีพ จานวนผู้สูงอายุ
พิการที่จดทะเบียนจานวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลาพัง ถูกทอดทิ ้ง ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่
เป็ นเด็ก ผู้ป่วยเรื อ้ รัง พิการ และจิตเวช เป็ นต้ น โดยข้ อมูลในส่วนนี ้สานักงานสถิติจงั หวัดจะเป็ นผู้จดั เก็บ และ
ส ารวจข้ อ มู ล อื่ น ๆ เช่ น การดูแ ลพื น้ ฐานของผู้ สู ง อายุ การจัด ระบบบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ และได้ มาตรฐาน
อีกทังตั
้ วแทนเครื อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ได้ เล่าว่า
“พี่ใช้ แผนที่เดินดิน เดินสารวจเก็บข้ อมูลในชุมชน เพราะ พี่อยูใ่ นชุมชน พี่ร้ ูหมดว่าบ้ านไหนมีคนแก่ มีคน
ดูแลไหม สุขภาพกาย และใจเขาเป็ นอย่างไร” (ตัวแทนเครื อข่ายจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน, 2560)
การจัดทาแผนที่เดินดินเป็ นเครื่องมือสาหรับการลงพื ้นที่ตรวจเยี่ยม และการบันทึกจัดเก็บข้ อมูลผู้สูงอายุ
ในชุมชนอย่างเป็ นระบบ โดยร่ วมมือกับ รพ.สต. ในการลงพื ้นที่ในการสารวจ สะท้ อนให้ เห็นถึงการบูรณาการ
ภารกิจของ รพ.สต. เข้ ากับชุมชน เพราะ รพ.สต. จะได้ ข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และได้ ประโยชน์ในการตรวจเยี่ยม
ชุมชน และการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีร่วมกับชุมชน
2.การเตรี ยมความพร้ อม
ตัวแทนกลุ่มงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพิจิตร ได้ บอกเล่าถึงการเตรี ยมความพร้ อมว่า
“คนทางานต้ องมาจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ เกิดการประสานงานกัน และต้ องมี คาสั่งแต่งตังจากทาง
้
จังหวัด โดยสามารถดาเนินงานร่ วมกับแนวคิดจังหวัดคุณธรรมได้ เพราะ ลักษณะงานมีความสอดคล้ องกัน ”
(ตัวแทนกลุ่มงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดพิจิตร, 2560)
สาหรับการเตรี ยมความพร้ อมมีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
2.1 การจัดตัง้ คณะทางานดูแ ลผู้ สู งอายุในชุมชน ประกอบด้ วย เครื อ ข่ า ยจิตอาสา ภาคประชาชน
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง เช่น อบต. อาเภอ โดยมีคาสัง่ แต่งตังจากทาง
้
จัง หวัด เพื่ อ ก าหนดคณะท างานในการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน โดยเสนอชื่อ จากบุ ค คลที่ ท างานในชุม ชน
(แบบล่างขึ ้นบน) ไม่ใช่การแต่งตังจากการสั
้
ง่ การเพื่อควบคุมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (แบบบนลงล่าง)
2.2 การวางแผน และร่วมกันกาหนดเป้าหมายระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน คือ ผู้สูงอายุสุขภาพดีเป็ น
หลัก ชัยภาคี ร่ วมใจสร้ างสัง คมไม่ท อดทิ ง้ กัน และวางระบบการด าเนิน งานกับ เครื อ ข่ า ยจิตอาสาในชุมชน
โดยให้ ความสาคัญกับผู้สงู อายุทกุ กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ชว่ ยเหลือตนเองได้ (กลุ่มปกติ) กลุ่มผู้สูงอายุที่พอจะ
ช่วยเหลือตนเองได้ ในระดับหนึง่ (กลุ่มเสี่ยง) และกลุ่มผู้สูงอายุที่ชว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ (กลุ่มป่ วย)
2.3 การอบรมเครื อ ข่ ายจิตอาสาเพื่อ ดูแ ลผู้ สูง อายุในชุมชน โดยอบรมหลักการตรวจเยี่ ยมสุข ภาพ
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) ให้ กบั เครื อข่ายจิตอาสา และการรายงานผลให้ กบั
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
2.4 การจัดเตรี ยมพื ้นที่ในชุมชนสาหรับให้ ผ้ ูสูงอายุทากิจกรรม หรื อการกาหนดกิจกรรมสาหรับพัฒนา
ศักยภาพของผู้ สู ง อายุ เพื่อ ให้ ผ้ ู สู งอายุร้ ู สึ กมี คุณ ค่า ในตัว เอง เช่น การพัฒ นาฝี มื อ แรงงาน การจัดตัง้ กลุ่ ม
หัตถกรรม การทาอุปกรณ์ยืดกล้ ามเนื ้อสาหรับผู้สูงอายุ เป็ นต้ น
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3.การปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิเริ่ มด้ วยการให้ เครื อข่ายจิตอาสาในชุมชนเยี่ยมบ้ านร่วมกับรพ.สต. เช่น การตรวจความดัน
โลหิ ต การประเมิ น ภาวะเครี ย ด ภาวะซึ ม เศร้ า การแนะน าการออกก าลั ง กาย เป็ นต้ น เดื อ นละ 1 ครั ง้
และส่งผลการตรวจเยี่ยมให้ กบั รพ.สต.ในพื ้นที่เพื่อรายงานข้ อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน สาหรับกิจกรรม
ของผู้สูงอายุได้ มีกิจกรรมพัฒ นาศักยภาพ เช่น กิ จกรรมเข้ าร่วมประชุมกับจังหวัด อาเภอ และองค์กรชุมชน
การทาโครงการพัฒนาสังคม อีกทังมี
้ โครงการที่นา่ สนใจ คือ โครงการเป็ นคนดีกอ่ น 4 โมงเย็น
“โครงการเป็ นคนดีกอ่ น 4 โมงเย็น เป็ นกุศโลบายให้ คนรู้จกั ทาความดี ทางานสาธารณะประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมระหว่างที่ยงั มีชีวิต เพราะ เมื่อเสียชีวิตต้ องให้ ญาติ หรื อประธานชุมชนได้ อ่านประกาศความดีกอ่ นการ
ฌาปนกิจในเวลา 4 โมงเย็นได้ อย่างภาคภูมิใจ” (ตัวแทนผู้สูงอายุ, 2560)
อีกทังมี
้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพให้ กบั ผู้ สูงอายุในชุมชน เช่น การปลูกหม่อนเลี ย้ งไหม การทาการเกษตร
อินทรี ย์ การทอผ้ า การจักสาน และการทากิจกรรมอบรมสัง่ สอนให้ กบั เยาวชนในชุมชน
4.การติดตามประเมินผล
ระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล โดยให้ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพประจ าต าบล (รพ.สต.)
ร่วมกับชุมชน และองค์กรภาคีเครื อข่ายติดตามประเมินผล ในเรื่ องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การใช้ งบประมาณ
การตอบสนองตามยุทธศาสตร์ ของจังหวัด และรายงานผลกับที่ประชุมจังหวัด โดยมีผ้ ู ว่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธาน อี กทัง้ บทบาทที่ส าคัญ ของผู้ว่าราชการจังหวัด คื อ การเป็ นผู้ใ ห้ คาแนะนา ให้ กาลังใจกับเครื อ ข่า ย
คณะทางาน และองค์กรภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ไม่ใช่บทบาทการเป็ นผู้สงั่ การ
จุดเด่ นของระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ ายจิตอาสาในชุมชนจังหวัดพิจิตร
ระบบกลไกของการดูแ ลผู้ สู งอายุในชุมชนด้ วยเครื อ ข่ ายจิตอาสาได้ ประยุกต์ การทางานแบบระบบ
ราชการ และสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า งรั ฐ และประชาชน ผสมผสานการท างานได้ อย่ า งกลมกลื น
โดยมีจดุ เด่น ดังนี ้
1.จังหวัด และภาคประชาสังคมจังหวัดพิจติ รได้ เห็นความสาคัญของสถานการณ์การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
จึงได้ ใช้ ต้นทุนความดี คือ เครื อข่ายจิตอาสา เครื อข่ายองค์กรภาครัฐ เครื อข่ายผู้สูงอายุ ร่ วมกันวางแผน และ
ดาเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้ วยเครื อข่ายจิตอาสา ร่ วมกับผู้วา่ ราชการจังหวัด และหัวหน้ าส่วน
ราชการเป็ นพลังนโยบายที่คอยสนับสนุน การดาเนินงานกับเครื อข่า ยจิตอาสา ทังในด้
้ านของการให้ คาปรึ กษา
ลงพืน้ ที่ตรวจเยี่ ยม การติดตามความก้ าวหน้ า ในที่ประชุมเครื อ ข่ายคุณธรรม ซึ่งทาให้ ระบบรู ปแบบการดูแ ล
ผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดพิจิตรสามารถดาเนินการได้ ตอ่ เนื่อง
2.ระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสา สามารถดาเนินได้ อย่างต่อเนื่อง เพราะ แนวคิดจังหวัด
คุณธรรม ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็ นจังหวัดคคุณธรรมนาร่อง 1 ใน 4 จังหวัดของประเทศ โดยเครื อข่าย 11 เครื อข่ายได้
ร่ วมกันค้ นหาปั ญหาที่อ ยากแก้ ความดี ที่อ ยากทา ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่ส ร้ างการมี ส่ว นร่ วมระหว่างภาครัฐ และ
ประชาชนได้ อย่างกลมกลื น จึงเปรี ยบได้ กับแนวคิดจังหวัดคุณธรรมเป็ นหัวรถจักรที่ชักจูงขบวนงานการดูแ ล
ผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสา และขบวนงานอื่นๆ ของจังหวัดพิจิตรให้ ไปในทิศทางเดียวกัน
3.ระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยเครื อ ข่ า ยจิต อาสาเป็ นการบริ หารงานแบบแนวตัง้ จากการสั่ ง การ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น การจัดตังคณะท
้
างาน การสนับสนุนงบประมาณ และการบริ หารงานในแนวนอน
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จากการดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุของเครื อข่ายจิตอาสา การประสานงานกับ รพ.สต. การรายงานการดาเนินงาน
กับผู้วา่ ราชการจังหวัด
4.ระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสามีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ เป็ นสิ นทรัพย์ของ
ชุ ม ชน เช่ น การจัด ตั ง้ กลุ่ ม หั ต ถกรรม การทอผ้ า การท าการเกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ น าผลผลิ ต ไปเลี ย้ งชี พ
และส่งขายสร้ างรายได้ การอบรมสั่งสอนเด็ก และเยาวชนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้นอกจากเกิดประโยชน์
โดยตรงกับผู้สูงอายุ ยังเกิดประโยชน์กบั หน่วยงานภาครัฐที่ต้องการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ เช่น งานของกรม
พัฒนาชุมชน งานของกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้ น
แนวทางสาหรั บพืน้ ที่อ่ นื ๆ ในการประยุกต์ ใช้ ระบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ ายจิตอาสาในชุมชน
ดิฉนั ขออธิ บายคุณลักษณะที่สาคัญของรู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัดพิจิตร
เพื่อเป็ นแนวทางการประยุกต์ให้ กบั พื ้นที่อื่นๆ ต่อไป ดังนี ้
1.พลังทางนโยบาย
พลังทางนโยบายจากผู้วา่ ราชการจังหวัดเป็ นพลังที่สาคัญต้ องมองเห็นสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
จังหวัด เช่น ระบบการรักษาพยาบาล ระบบการเงิ นชุมชน เป็ นต้ น ดิฉันเห็นว่า ผู้วา่ ราชการจังหวัดต้ องเป็ นผู้ที่มี
วิสยั ทัศน์ในการทางานแบบระเบิดจากข้ างใน คือ การสร้ างฐานรากให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็งสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้ เพื่อ สร้ า งการเปลี่ ยนแปลงจากชุมชน และผู้ ว่า ราชการจั งหวัดต้ อ งมีบทบาทของการเป็ นผู้ แนะนา รั บฟั ง
ความเห็นของประชาชนมากกว่าผู้สงั่ การ เพราะ เป็ นการทางานร่ วมกับภาคประชาสังคมที่ต้องทางานอย่างเป็ น
องค์รวม ส่งเสริ มให้ ภาคส่วนต่างๆ ได้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบร่วมกัน (Empowerment)
อีกทังทิ
้ ศทางนโยบายในระดับนานาชาติ ระดับชาติที่สามารถสร้ างแรงสนันสนุนต่อการผลักดันการ
ทางานด้ านผู้สูงอายุมีส่วนสาคัญ เพราะ เป็ นโอกาสที่สามารถทาให้ ระบบการดูแลผู้สูงอายุดาเนินการได้ ดังนี ้
1.แผนปฏิ บั ติก ารนานาชาติ เ กี่ ย วกับ ผู้ สู ง อายุ (Madrid International Plan of Action on Ageing MIPAA) ว่าด้ วยเรื่ องผู้สงู อายุ ซึง่ มีประเด็นในการพัฒนาผู้สงู อายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2550) ได้ แก่ 1.ผู้สูงอายุ
กับการพัฒนา 2.การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมีสุขภาวะ และ 3.การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เกื ้อหนุนและเหมาะสม
2.รั ฐ บาลพลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โอชา มี น โยบายการเตรี ย มความพร้ อมเข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
โดยจัดเตรี ยมระบบการดูแลในบ้ าน สถานพักฟื น้ และโรงพยาบาลที่เป็ นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชน และครอบครัว รวมทังการพั
้
ฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
3.แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ด้ านสาธารณสุข (พ.ศ.2559-2579) ดูแลผู้สูงอายุด้วยยุทธศาสตร์ 3S คือ
1.Strong การส่งเสริ มสุขภาพผู้สงู อายุให้ แข็งแรง การพัฒนาระบบบริ การผู้สงู อายุที่เข้ าถึงง่ายไร้ รอยต่อจากสถาน
บริ การสู่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบลจัดบริ การสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ รวมทังการพั
้
ฒนา
ระบบส่งเสริ มสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 2.Security การสนับสนุนการออมและการมีงานทาของผู้สูงอายุ
การคุ้มครองผู้สูงอายุไม่ให้ ถกู ทอดทิ ้งและโดนทาร้ าย และ 3.Social Participation การส่งเสริ มพื ้นที่ต้นแบบการ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และส่งเสริ มพัฒนาชมรมผู้สู งอายุให้ มีคณ
ุ ภาพมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
ดู แ ลผู้ สู ง อายุใ นทุ ก ระดับ ในรู ป แบบประชารั ฐ เพื่ อ ผู้ สู ง วัย มี คุ ณ ภาพชีวิ ต ที่ ดี อ ยู่ ใ นสั ง คมอย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี , 2560)
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4.แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) มีวิสยั ทัศน์ของแผน คือ ผู้สูงอายุเป็ นหลักชัยของ
สังคม แผนดังกล่าวมี 5 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเตรี ยมความพร้ อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุ
ที่มีคณ
ุ ภาพ 2. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริ มผู้สูงอายุ 3. ยุทธศาสตร์ ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนางานด้ านผู้สูงอายุระดับชาติ และ 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
ประมวล และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ เป็ นต้ น
สังเกตได้ วา่ รู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้ วยจิตอาสาจังหวัดพิจิตรสามารถดาเนินการได้ เพราะ
ความร่วมมือแบบประชารัฐ โดยการมีส่วนราชการให้ การสนับสนุน เพราะ รู ปแบบดังกล่าวไม่สามารถทาได้ จาก
ภาคชุมชน หรื อภาครัฐเพียงลาพัง เพราะ ภาคชุมชน ภาคประชาสังคมต้ องอาศัยพลังนโยบายจากภาครัฐ และ
ภาครัฐต้ องอาศัยความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานจากภาคประชาชน เช่น การสนับสนุนด้ านงบประมาณในการ
ดาเนินงาน การประสานความร่ วมมือกับส่วนราชการ เช่น ความร่ วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล
สานักงานจังหวัด สถิติจงั หวัด สาธารณสุขจังหวัด
2.การทางานอย่างเป็ นเครื อข่าย
จั ง หวั ด พิ จิ ต รใช้ รู ป แบบเครื อ ข่ า ยในการสานพลั ง ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า งๆ ภายในจั ง หวั ด
เพื่อการผลักดัน ขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ ไขปั ญหาที่อยากแก้ การได้ ทาความดีที่อยากทาร่วมกัน ซึง่ เป็ นรู ปแบบ
ที่เกื ้อหนุนการทางานระหว่างภาครัฐ และภาคประชาสังคมในจังหวัดได้ ดีที่สุด
สาหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ต้องการสานพลังเครื อข่าย เพื่อร่วมกันทางานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน สามารถทาได้
โดยการตัง้ เครื อ ข่ า ยขึ น้ ใหม่ เ หมื อ นกับ กรณี จ ัง หวัด พิ จิต ร โดยเครื อ ข่ า ยที่ ตั ง้ ขึ น้ มาใหม่ นัน้ ต้ อ งมี เหตุ ผ ล
ในการรวมตัวที่เกิดจากความต้ องการ ความตระหนักในการแก้ ไขปั ญหา หรื อต้ องการพัฒนาในประเด็นปั ญหา
อย่างแท้ จริ งไม่ใช่การรวมตัวกันตามคาสัง่ แต่งตังจากทางจั
้
งหวัด หรื อรวมกลุ่มกันเพื่อใช้ งบประมาณจากภาครัฐ
อย่า งไม่โปร่ งใส ส าหรั บจังหวัดอื่นที่มีกลุ่ มเครื อข่ ายอยู่เดิม เช่น กลุ่ มผู้ สูง อายุในจังหวัด เช่น ชมรมผู้สู งอายุ
ชมรมคนรักในหลวง สามารถนาประเด็นด้ านระบบการดูแลผู้สู งอายุในชุมชนไปขับเคลื่ อ น และขยายความ
ร่วมมื อไปสู่ เครื อข่ายอื่นได้ โดยใช้ หลักการรวมกันเข้ าไม่กนั คนออก การบูรณาการภารกิจของเครื อข่ายเข้ าไว้
ด้ วยกันเพื่อให้ เครื อข่ายเกิดความเข้ มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้
3.การติดตามประเมินผลเพื่อการเรี ยนรู้ และพัฒนา
การประเมินผลการดาเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้ วยเครื อข่ายจิตอาสา ต้ องยึดเป้าหมาย คือ
ความสุ ข และคุณ ภาพชีวิตที่ดีข องผู้สู ง อายุมากกว่าการรายงานจานวนพืน้ ที่ จานวนผู้สู ง อายุ ความคุ้มค่า
ในการดาเนินงาน เพราะ ตัว ชี ้วัดเหล่ า นี ไ้ ม่ส ะท้ อนผลสัมฤทธิ์ ข องรู ป แบบดัง กล่ าว ดังนัน้ ส าหรับพื น้ ที่ อื่น ๆ
ที่ต้องการนารู ปแบบการดูแลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาไปดาเนิน งานต้ องระวังการทางานเพื่อตอบตัวชี ้วัด
แต่ไม่สามารถตอบโจทย์ หรื อแก้ ไขปั ญหาในพื ้นที่ได้

สรุป
ระบบการดูแลเครื อข่ายผู้สูงอายุในชุมชนด้ วยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัดพิจิตร เกิดจากเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ของจิ ต อาสา ภาคประชาชน ภาคประชาสั ง คมและการมี ห น่ ว ยงาน ภาครั ฐ ให้ การสนั บ สนุ น
ภายใต้ แนวคิดจังหวัดคุณธรรม ซึ่งดาเนินงานโดย 1.การค้ นหาความจริ งของพื ้นที่ 2.การเตรี ยมความพร้ อ ม
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3.การปฏิบตั ิ และ 4.การติดตามประเมินผล อีกทังระบบการดู
้
แลผู้สูงอายุด้วยเครื อข่ายจิตอาสาในจังหวัดพิจิตร
สามารถดาเนินการได้ เพราะ การเอาใจใส่ การตระหนักถึงสถานการณ์ การเข้ าสู่สงั คมผู้สูงอายุของภาครัฐ ภาค
ประชาสังคมจังหวัดพิจิตร และได้ ร่วมกันคิด ร่ วมกันทาเพื่อสร้ างระบบการดูแลผู้งอายุในชุมชน สาหรับจังหวัด
อื่นๆ ที่ต้องการนารู ปแบบดังกล่าวไปใช้ ต้องสร้ างความเข้ าใจกับพลังทางนโยบาย คือ ผู้วา่ ราชการจังหวัดต้ องเห็น
ความสาคัญ ต้ องศึกษาสถานการณ์ และสารวจโครงสร้ างพื ้นฐานที่เอื ้อต่อผู้สูงอายุในพื ้นที่ รวมไปถึงการศึกษา
นโยบายนานาชาติ นโยบายของประเทศ ยุทธศาสตร์ จังหวัด แผนพัฒ นาจัง หวัดเพื่อแสวงหาโอกาสในการ
ปฏิบตั ิงาน ชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมต้ องสามารถบูรณาการภารกิจทางานเชื่อมโยงอย่างเป็ นเครื อข่าย ซึ่ง
ต้ องอาศัยพลังทางนโยบายภายในจังหวัดเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน และสิ่งที่สาคัญ คือ การทางานเพื่อส่วนรวมต้ อง
ยึดหลักประสิทธิ ผล และผลประโยชน์สาธารณะไม่ควรทางานเพื่อแค่ได้ ใช้ งบประมาณของรัฐ เพื่อสร้ างผลงาน
ให้ กบั ตนเอง และเพื่อตอบตัวชี ้วัด เพราะ การทางานในลักษณะดังกล่าวไม่สามารถสร้ างคุณประโยชน์ให้ เกิดขึน้
ในสังคมได้ อย่างแท้ จริ ง และเกิดความยัง่ ยืน
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิ พลต่อการทาการตลาดดิจิทลั ทัศนคติ
ความคิดเห็น ปั จจัยด้ านคุณลักษณะต่อ การทาการตลาดดิจิทลั และการตัดสิ นใจทาการตลาดดิจิทลั โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพและวิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบธุรกิจที่ทาการตลาด
ดิจิทลั
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิ ทลั เกิ ดจากความต้ อ งการที่จะแข่งขันได้ จาก
ระบบตลาดที่แ ข่งขันมากขึน้ ทาให้ ผ้ ู ประกอบธุ รกิจปรับตัว เข้ าหาผู้ บริ โภค ซึ่งผู้บริ โภคคือ ผู้ที่กาหนดตลาดใน
ปั จจุบนั การทาการตลาดดิจิทลั ผู้ประกอบธุรกิจเข้ าใจและยอมรับกระบวนการทาการตลาดดิจิทลั ที่มากขึน้ เพื่อ
เป็ นการพัฒนาธุรกิจทีส่ ่งผลต่อการเข้ าถึงลูกค้ าและการลดต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยทางธุรกิจ อีกทังยั
้ งสามารถนาไปสูก่ าร
วางแผนเพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจให้ มีประสิทธิ ภาพที่มากขึ ้น

ABSTRACT
The objective of this research was to study factors affecting digital marketing, the attitudes
toward the features of digital marketing and the decision to do digital marketing. Qualitative research
methods were used, and the data were collected through in-depth interviews with entrepreneurs
seeking to do digital marketing.
The research found that factor affecting digital marketing was driven by the need to compete
in the more competitive market that forces entrepreneurs to adjust themselves to consumers, who
defined the current market. Entrepreneurs understand and accept the processes of digital marketing
more in order to develop business that influences customer accessibility and reduction of business
costs. and contribute to planning in order to increase the business competitiveness more effectively.
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คานา
ปั จจุบนั การแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ ว ทังทางด้
้
านสินค้ าและบริ การ ทาให้ ธุรกิจ
และองค์กรต่างๆ ต้ องมีการปรับกลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ธุ รกิจทุกธุ รกิจที่ประสบความสาเร็ จส่วนใหญ่ ให้ ความสาคัญกับการพัฒ นาไปสู่ การทาการตลาด
แบบดิจิทลั เพื่อนาความรู้และแนวคิดใหม่ๆ มาสร้ างสรรค์และปรับใช้ ในการพัฒนาสิ นค้ าและบริ การซึ่งการทา
การตลาดดิ จิทัล ไม่ ได้ จากัด อยู่เ ฉพาะการพัฒ นาสิ นค้ า ใหม่ๆ เท่า นัน้ แต่ร วมไปถึง การให้ บ ริ การใหม่ แ ละ
กระบวนการขันตอนการบริ
้
หารจัดการแบบสร้ างสรรค์
ในยุคที่ผ้ ูบริ โภคมีความเชี่ยวชาญในการเข้ าถึงสื่ อและคอนเทนต์ เพื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลตามที่ตนเอง
ต้ องการนัน้ จึงเกิดปรากฏการณ์การสร้ างรู ปแบบเฉพาะตนของผู้บริ โภคยุคดิจิทลั ดังนันการเข้
้
าสู่ยคุ สังคมดิจิทลั
โดยอาศัยการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์ มต่างๆ ในสมาร์ ทโฟน กลายเป็ นทางเลือกสาคัญอันดับต้ นของผู้บริ โภคอายุ
18-49 ปี Gen X และ Gen Y ที่มีส ถิติเสพสื่ อดิ จิทัล เป็ นอย่างมากในชีวิ ตประจาวัน (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2560:ออนไลน์) จะเห็นได้ ว่าหลายแบรนด์ใช้ ดิจิทลั เข้ ามาผสมผสานในการทาตลาด โดยการสื่ อสารในรู ปแบบ
ดิจทิ ลั เป็ นการคิดในรู ปแบบเลโก้ ที่การสื่ อสารแบบขันตอน
้
จาก 1 ไป 2 และ 3 นา Message มาเชื่อมต่อกันเพื่อ
รวมกันเป็ นเรื่ องเดียว ซึ่งการผสมผสานของการสื่ อสารรู ปแบบเดิมและดิจิ ทลั มีเดียจึงเป็ นความท้ าทายในการ
นามาใช้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม โดยทุกแบรนด์จะต้ องมีไอเดียแบรนด์ของตัวเอง (http://marketeer.co.th.,
2014:.Online) ดังแนวคิดทฤษฎีเรื่ องการตลาดดิจิทลั ที่ให้ ความหมายว่า การตลาดดิจิทลั คือ การตลาดที่พฒ
ั นา
มาจากการตลาดสมัยก่อน โดยเป็ นการทาการตลาดแทบทังหมดผ่
้
านสื่อดิจิทลั เป็ นรู ปแบบใหม่ของการตลาดที่
ใช้ ช่อ งทางดิจิทัล เพื่อสื่ อ สารกับผู้ บริ โภคแม้ ว่า จะเป็ นสื่ อใหม่แ ต่ยงั คงใช้ หลักการการตลาดดังเดิ
้ ม เพียงแต่
เปลี่ ยนแปลงช่อ งทางในการติ ดต่ อ สื่ อ สารกับ ผู้ บ ริ โภคและการเก็ บ ข้ อ มู ล ข องผู้ บ ริ โภค โดย Wertime และ
Fenwick (2008) ได้ ให้ ความหมายของ การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ว่าคือ “พัฒ นาการของตลาดใน
อนาคตเกิ ดขึ้นเมื ่อบริ ษัทดาเนิ นงานทางการตลาดส่ วนใหญ่ ผ่านช่ องทางสื ่อสารดิ จิทลั สื ่อดิ จิทลั เป็ นสื ่อที ่มีรหัส
ระบุตวั ผู้ใช้ได้ จึ งทาให้นกั การตลาดสามารถสือ่ สารแบบสองทาง (Two-way Communication) กับลูกค้าได้อย่าง
ต่อเนื ่องเป็ นรายบุคคล ข้อมูลที ่ได้จากการสื ่อสารกับลูกค้าแต่ละคนในแต่ละครั้งเป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ซึ่ งอาจจะ
เป็ นประโยชน์ กบั ลูกค้าคนต่อไป ต่อเนื ่องและสอดคล้องกันเหมื อนการทางานของเครื อข่ายเซลล์ ประสาทสัง่ การ
นักการตลาดสามารถน าข้ อ มู ล ที ่ ท ราบแบบเรี ยลไทม์ นี้ ร วมทั้ง ความคิ ดเห็ น ที ่ รับ ตรงจากลู กค้า มาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ สูงสุดแก่ ผู้บริ โภคในโอกาสต่อ ๆ ไป” หรื อ วิธีการในการส่งเสริ มสิ นค้ าและบริ การโดยอาศัยช่องทาง
ฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคในเวลาที่รวดเร็ ว มีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการ มีความเป็ นส่วนตัว และ
ใช้ ต้นทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพ (Reitzen, J,2007: ออนไลน์)
จากการวิ เคราะห์ดงั กล่าวแสดงให้ เห็นถึงแนวโน้ ม การใช้ การตลาดแบบดิจิทลั ที่ยงั มีการเติ บโตของ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเป็ นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจในการใช้ สื่อดิจิทลั เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ า และ
เพื่ อ ปรับตัว ให้ ทันต่อ การแข่ง ขันในอนาคต ดัง นัน้ ผู้ วิจัยจึงเล็ ง เห็น ถึงความส าคัญ ในการศึกษาครัง้ นี ้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ปั จจัยสาคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั และปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิ พลต่อการทาการตลาดดิจิทลั
2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็นต่อปั จจัยด้ านคุณลักษณะต่อการทาการตลาดดิจิทลั
3. เพื่อศึกษาการตัดสินใจการทาการตลาดดิจทิ ลั

อุปกรณ์ และวิธีการ
Factors Feature
1. Relative Advantage
2. Compatibility
3. Complexity

Digital Marketing Decisions

Attitudes to Digital Marketing

Figure 1 Framework
ขัน้ ตอนการวิจัย
การศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่ งผลต่อ การทาการตลาดดิจิทัล ผู้ วิ จยั ได้ ใช้ วิธี การศึกษาเชิง คุณ ภาพ
(Qualitative research) โดยผู้ วิจัยได้ กาหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิ ธีวิ จยั หรื อ กระบวนวิ ธี การวิ จ ัย
ดังกล่าวมาใช้ ในการดาเนินการศึกษา โดยสรุ ปดังต่อไปนี ้
การวิจยั เชิงเอกสาร (documentary research)
ส าหรั บ การก าหนดระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย (methodology) โดยใช้ ก ระบวนวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(qualitative research) ด้ วยกระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary research) โดยการทบทวน
แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
การสัมภาษณ์ (in-depth interview)
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธี การวิจัย (methodology) โดยการใช้ กระบวนวิ ธีการวิจัยเชิง คุณ ภาพ
(qualitative research) ด้ วยการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ างลักษณะเป็ นการสัมภาษณ์
โดยใช้ คาถามเหมือนกันทุกคน เป็ นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิ ด ซึง่ เป็ นกระบวนวิธีการวิจยั (methodology) ที่มี
ความยืดหยุน่ และเปิ ดกว้ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ส าหรั บการกาหนดระเบียบวิธี การวิ จัยโดยการใช้ กระบวนวิ ธี การวิ จัยเชิงคุณ ภาพครั ง้ นี ไ้ ด้ กาหนด
ประชากรกลุ่ มเป้าหมายไว้ คื อ ผู้ที่ประกอบธุ รกิจที่ ทาการตลาดดิจิทลั ทัง้ สิ น้ 15 คน โดยดาเนินกระบวนการ
คัดเลื อกกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) เนื่องจากผู้วิจยั มีข้อจากัดในเรื่ องของ
ระยะเวลาการศึกษา จึงใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือการสัมภาษณ์โดยกาหนดตัว
ผู้ตอบเป็ นการเฉพาะเจาะจง เพราะผู้ตอบเป็ นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับ ความต้ องการของผู้วิจยั ซึ่งบุคคล
ประเภทนี ้เรี ยกว่า “ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ” อันเป็ นการเลือกตัวอย่างที่ผ้ ศู กึ ษาได้ ดาเนินการพิจารณาเลือกตัวอย่างด้ วย
ตนเองเพื่อที่จะได้ นาข้ อมูลที่ได้ รับจากกระบวนวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาดาเนินการประมวลผลข้ อมูลอันนาไปสู่
ข้ อค้ นพบต่อไป
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ ใช้ การสัมภาษณ์ กงึ่ โครงสร้ าง (Semi-Structure Interview)
กับผู้ ใ ห้ ข้อ มูล หลักเพื่อ ให้ ได้ ข้ อ มูล เกี่ ยวกับความคิ ดเห็นและมุมมองที่เกี่ ยวข้ อ งกับปั จจัยที่ส่ งผลต่อ การท า
การตลาดดิจิทลั โดยใช้ คาถามเหมือนกันทุกคน และการศึกษาจากข้ อมูลที่มีผ้ ูบนั ทึกไว้ โดยลักษณะข้ อมูลที่ใช้
ในการศึกษาครัง้ นี ้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. ข้ อมูล ปฐมภู มิ เก็ บรวบรวมข้ อ มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure Interview)
จากผู้ให้ ข้อมูลหลัก การสัมภาษณ์ มีลักษณะคล้ ายกับการใช้ แบบสอบถาม โดยกาหนดเป็ นคาถามปลายเปิ ด
คาถามต่างๆ
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารทางวิชาการต่างๆ และสืบค้ นข้ อมูลจาก
Internet ที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับ การทา
การตลาดดิจิทลั เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้ มีประสิทธิ ภาพและเข้ าถึงความต้ องการของผู้บริ โภค
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
1.ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากเอกสาร รายงาน และข้ อมูลที่ได้ จากการค้ นคว้ า
ทางอินเทอร์ เน็ต
2.ช้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ที่ประกอบ
ธุรกิจทีท่ าการตลาดดิจิทลั โดยมีขนตอนในการเก็
ั้
บข้ อมูลดังนี ้
2.1 ผู้วิจยั เลื อกใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบซึง่ หน้ า อธิ บายวัตถุประสงค์และขออนุญาตสัมภาษณ์
โดยการบันทึกเทป
2.2 ผู้วิจยั สัมภาษณ์โดยกาหนดประเด็นคาถามเพื่อการศึกษาวิจยั ดังนี ้
2.2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการทาธุรกิจและการตลาดดิจิทลั
2.2.2 ปั จจัยด้ านคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั
2.2.3 ทัศนคติตอ่ การทาการตลาดดิจิทลั
2.2.4 กระบวนการการตัดสินใจการทาการตลาดดิจิทลั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ วิ จัย ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะข้ อมูลเบื ้องต้ นและปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั โดยการ
วิเคราะห์ข้ อมูล หลังจากทาการเก็ บข้ อ มูล เรี ยบร้ อยแล้ ว สรุ ปผลการวิ เคราะห์ข้ อมูล จากการสัมภาษณ์ แ ละ
สังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการวิจยั ถึงปั จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเอกสารข้ อมูล
การเก็บข้ อมูล จากการสัมภาษณ์ แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา สามารถสรุ ปเป็ นประเด็น ข้ อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับการทาธุ รกิจและการตลาดดิจิทลั ปั จจัยด้ านคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั ทัศนคติต่อ
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การทาการตลาดดิจิทลั และกระบวนการการตัดสินใจการทาการตลาดดิจิทลั จาก Key Informants ทัง้ 15 คนได้
ข้ อคิดเห็นดังนี ้
Table 1 Shows the analysis of data from the interview
Issue
Key Informants
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. General information about the
              
business and digital marketing.
2. Feature-factor that affect the
              
digital marketing.
2.1 Relative Advantage
              
2.2 Compatibility
              
2.3 Complexity
              
3. Attitudes to Digital Marketing.               
4. The digital marketing process
              
decisions.
4.1. Knowledge
              
4.2. Motivating
              
4.3. Decisions
              
4.4. Apply
              
4.5. Confirm
              
ผลการสังเคราะห์ข้อมูล แบ่งได้ เป็ น 4 ตอนดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับการทาธุรกิจและการตลาดดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า การนาการตลาดดิจิทลั มา
ใช้ ในธุ ร กิ จถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่เหมาะสมเป็ นอย่า งมาก เนื่ อ งจากพฤติ กรรมของผู้ บริ โภคที่เปลี่ ยนไป การเข้ า ถึง
เทคโนโลยี รวมถึงการตลาดแบบดิจิ ทลั สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ ตรงมากกว่าการใช้ การตลาดแบบ
ดังเดิ
้ ม และยังสามารถนาเสนอเนื ้อหาได้ หลากหลายรู ปแบบ อีกทังการลงทุ
้
นในการทาการตลาดดิจิทลั ก็ถือว่า
เป็ นการลงทุนที่ค่อนข้ างต่ากว่าการตลาดดังเดิ
้ ม และการทาการตลาดดิจิทลั มีข้อดีในด้ านของการเข้ าถึงลูกค้ า
ได้ มากขึ ้นและกว้ างขวางซึง่ ถือว่าเป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ กบั ธุรกิจได้ เป็ นอย่างมาก
2. ปั จจัยด้ านคุณลักษณะที่ส่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั ปั จจัยด้ านประโยชน์เชิงเปรี ยบทียบพบว่า
การทาการตลาดดิจิทัลกับธุ รกิ จที่ ทาอยู่นนถื
ั ้ อว่า เป็ นการทาการตลาดที่สามารถแสดงจุดเด่นของสิ นค้ าหรื อ
บริ การให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างชัดเจนและสามารถเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ โดยตรงจึงถือว่าการทาการตลาด
ดิจิทลั ถือเป็ นประโยชน์ในเชิงเปรี ยบเทียบเมื่อเทียบกับการใช้ การตลาดแบบดังเดิ
้ ม ในด้ านของคุณลัก ษณะที่เข้ า
กันได้ พบว่า ระบบและกระบวนการการทาการตลาดดิจิทลั ถือเป็ นสิ่งสาคัญมากในการดาเนินธุ รกิจ แต่หากมอง
ถึงความครอบคลุมการดาเนินธุ รกิจพบว่าการเข้ ากับได้ ของธุรกิจกับการทาการตลาดดิจิทลั ยังไม่ครอบคลุมกับ

753

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การทาธุรกิจในทุกส่วนแต่ถือว่าเป็ นการเริ่ มต้ นในการใช้ การตลาดดิจิทลั ที่จะส่งผลให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ มากขึน้
และการมองในภาพของความยุ่งยากซับซ้ อนในการทาการตลาดดิจิทลั พบว่า การนาการตลาดดิจิทลั มาใช้ กบั
ธุ รกิ จนันไม่
้ มีความยุ่ง ยากและซับซ้ อนเพียงแต่ว่าการทาการตลาดดิ จิทัลจะต้ อ งมี การตื่นตัวและการเรี ยนรู้
ตลอดเวลาเพื่อศึกษาแนวโน้ มทางการตลาดที่เปลี่ยนไปในปั จจุบนั
3. ทัศนคติต่อการทาการตลาดดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า การทาการตลาดดิจิทลั ส่งผลต่อการดาเนิน
กลยุทธ์ แก่ธุรกิจในเรื่ องของการทาให้ ร้ ูถึงความต้ องการของลูกค้ า การรู้ จกั ตลาด การวางแผนสินค้ าและบริ การ
เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจที่ดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั อีกทังการท
้
าการตลาดดิจิทลั
ยังเป็ นการตลาดที่พบว่ามีประสิ ทธิ ภาพต่อธุ รกิจมากกว่าการตลาดแบบดังเดิ
้ มเป็ นอย่างมากในเรื่ องของความ
คล่องตัว การลดค่าใช้ จ่ายและการทาธุรกิจสามารถเติบโตได้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ ถือว่าการทาการตลาดดิจิทลั เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การทาธุรกิจ
4. กระบวนการการตัดสินใจการทาการตลาดดิจิทลั ผลการศึกษาพบว่า ด้ านกระบวนการ ในด้ านความรู้
พบว่าการทาการตลาดดิจิทลั ต้ องอาศัยการใช้ ความรู้ทงและต้
ั้
องใช้ ระยะเวลาในการเรี ยนรู้การทาการตลาดดิจิทลั
เป็ นอย่า งมากเพื่อ ที่จะสื่ อ สารให้ ตรงกับกลุ่ มเป้าหมายมากที่สุ ด ด้ า นการจูงใจ พบว่า มี แ รงจูง ใจในการท า
การตลาดดิจิทลั เป็ นอย่างมากเนื่องจากเป็ นประสบการณ์ที่สามารถนาไปใช้ ในการสร้ างธุรกิจอื่นและพัฒนาธุรกิจ
เดิมให้ ประสบความสาเร็ จมากยิ่ งขึน้ ด้ านการตัดสิ นใจ พบว่า ตัดสิ นใจยอมรับกระบวนการทาการการตลาด
ดิจิทลั ในบางส่ วนเนื่องจากต้ องนามาวิเคราะห์แ ละประยุกต์ ให้ เหมาะสมกับธุ รกิ จที่ดาเนินงานอยู่ ด้ า นการ
นาไปใช้ พบว่าจากการนาการตลาดดิจิทลั ไปใช้ กบั ธุรกิจส่งผลไปในทิศทางที่ดีเนื่องจากมีข้อดีที่สามารถจับต้ อง
ได้ อย่างเห็นได้ ชดั ในเรื่ องของกลุ่มลูกค้ า ตลาด รวมทังการแข่
้
งขัน และในด้ านของการยืนยันการใช้ กระบวนการ
การทาการตลาดดิจิทลั พบว่ายืนยันการยอมรับกระบวนการเพื่อนาไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาดและ
การประยุกต์ใช้

สรุป
จากการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่สง่ ผลต่อการทาการตลาดดิจทิ ลั สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ทัศนคติตอ่ การทาการตลาดดิจิทลั พบว่า ผู้ประกอบธุ รกิจมีทศั นคติที่ดีตอ่ การทาการตลาดดิจิทลั ใน
ด้ านการตอบสนองความต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย ความคุ้มค่าในการลงทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อธุรกิจอื่นในตลาด ซึง่ มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิภาดา พิทยาวิรุฬห์และณักษ์ กุลสร์ (2557) วิจยั ครัง้
นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาการตอบสนองต่อสื่ อดิจทิ ลั ของผู้บริ โภคในการเข้ าถึงข้ อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจัยคื อ ผู้ บริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่ใช้ งานสื่ อ ดิ จิทัล ประเภทต่างๆ ในการเข้ า ถึงข้ อมูล ประกอบด้ ว ย
โทรศัพท์มือถือ โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ โดยมีความถี่ในการใช้ สื่อดิจิทลั 4 วันต่อสัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้ สื่อดิจิทลั
ประเภทโซเชียลมี เดียในการเข้ าถึง ข้ อ มูล มากที่สุ ด ในช่ ว งเวลาเย็ น/หัว ค่ า ระหว่าง 18.01- 24.00 น. โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้ นหา/แลกเปลี่ยนข้ อมูลของสินค้ า/บริ การ เพราะสามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
บุคคลที่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการเลือกใช้ สื่อดิจิทลั คือตนเอง โดยผู้บริ โภคมีการรับรู้ ข้อมูลผ่านสื่ อดิจิทลั ในระดับ
มาก มีรูปแบบการดาเนินชีวิตในด้ านความคิดเห็นมากที่สุด ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าการตลาดดิจิทลั มีความสาคัญ
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อย่างยิ่งในการเข้ าใจถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค และถือเป็ นเครื่ องมือให้ สามารถ
นาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ การตลาดให้ ตรงตามความต้ องการของผู้บริ โภคกลุ่มต่างๆ ได้ ดียิ่งขัน้
2. กระบวนการการตัดสินใจทาการตลาดดิจิทลั พบว่า ด้ านความรู้ ด้ านการจูงใจ ด้ านการตัดสินใจ ด้ าน
การนาไปใช้ ด้ านการยืนยัน มีความสัมพันธ์ กบั ความพึงพอใจของผู้ประกอบธุ รกิจในการทาการตลาดดิจิทลั ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสิทธิ ณัฐ บัวขจร (2556) และเป็ นไปตามทฤษฎี ของ Rogers (1995) ที่ศกึ ษาลักษณะ
ของบุคคลและนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชัน่ บนระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสของผู้บริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีลกั ษณะของผู้รับนวัตกรรมกลุ่มผู้ที่ยอมรับนวัตกรรมได้ ง่าย ลักษณะของนวัตกรรมด้ าน
ประโยชน์ที่ได้ รับจากการใช้ งานในเชิงเปรี ยบเทียบกับสินค้ าที่มีอยูเ่ ดิม (Relative Advantage) มีความสัมพันธ์ กบั
พฤติ กรรมการใช้ แอพพลิ เคชั่นบนระบบปฏิ บัติการไอโอเอสของผู้ บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร แล ะยัง พบว่า
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเทอดรัฐ แววศักดิ์ (2556) ที่ได้ ศกึ ษาการยอมรับนวัตกรรมที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อแอพพลิเคชัน่ สาหรับสมาร์ ทโฟนของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึง่ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ
ผู้บริ โภคที่ซือ้ แอพพลิ เคชัน่ ส าหรับสมาร์ ทโฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่าการยอมรับนวัตกรรมในด้ า น
สอดคล้ องกับความต้ องการและการยอมรับนวัตกรรมในด้ านสามารถทดลองการใช้ ได้ โดยรวม ดังนันการตลาด
้
ดิจิทลั จึงเป็ นช่องทางการตลาดที่มีความสาคัญเพิ่มมากขึ ้นสอดรับกับการดาเนินชีวิตของคนในยุคปั จจุบนั ที่นิยม
ความสะดวก รวดเร็ ว ประกอบกับ การตลาดผ่ า นช่อ งทางเดิ มเริ่ มลดความส าคัญ ลง ยิ่ งท าให้ บทบาทและ
ความสาคัญของการตลาดผ่านสื่อดิจิทลั เจริ ญเติบโตอย่างก้ าวกระโดด

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุทสี่ ่งผลต่อการทาการตลาดดิจิทลั มีข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง
ในด้ านการทาการตลาดดิจิทลั ได้ ดงั นี ้
1. จากการศึกษาพบว่าความหลากหลายของผู้บริ โภคในปั จจุบนั นันมี
้ มาก การทาการตลาดดิจิทลั ควร
พิจารณาถึง ความแตกต่างของกลุ่ มเป้าหมาย รู ปแบบการใช้ งาน องค์ ประกอบการตัดสิ นใจซือ้ เพื่อ กาหนด
แนวทางและการวางแผนการตลาดในแต่ละธุ รกิจให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริ โภค ดังนันผู
้ ้ บริ ห าร
เจ้ าของกิจการควรให้ ความสนใจการตลาดด้ านช่องทางการจาหน่ายเป็ นหลัก โดยการปรับปรุ งข้ อมูล รวมทังการ
้
สัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การให้ ทนั สมัย รวดเร็ วในการค้ นหาและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
2. จากการศึกษาพบว่าการทาการตลาดดิจิทลั ยังไม่ครอบคลุมต่อการทาธุรกิจ ดังนันผู
้ ้ ประกอบธุรกิจจึง
มีความจาเป็ นที่จะต้ อ งศึกษาและทาความเข้ าใจการทาการตลาดดิ จิทัล ในทุกช่องทางโดยการทา Content
marketing การท า Pay Per Click หรื อ Search Engine marketing เพื่ อ ให้ ครอบคลุ ม กับ ธุ ร กิ จที่ ด าเนิ น การ
เพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด
3. ผู้ประกอบธุรกิจควรใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดมาดึงดูดความสนใจของผู้บริ โภคให้ เกิดความต้ องการใน
การใช้ สื่อ ดิจิทัลมากขึน้ เพื่อให้ ผ้ ู บริ โภคมี ความถี่ในการใช้ สื่ อดิจิทลั เพิ่ม ขึน้ ด้ วย ดังนัน้ เจ้ าของกิจการควรวาง
กลยุทธ์ ทางการตลาดโดยเน้ นการทาการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และสื่อดิจิทลั เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ และ
มีส่วนร่วมมากที่สุด

755

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาการนานวัตกรรมเข้ ามาใช้ ควบคูก่ บั การทาการตลาดดิจิทลั เพื่อนามาพัฒนาธุรกิจและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิ ภาพทางการตลาดให้ แก่ธุรกิจ
2. ศึกษาการพยากรณ์ การเติบโตของการทาการตลาดดิจิทลั เพื่อนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒ นา
ธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม
3. ควรมีการศึกษาภาพลักษณ์ ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีตอ่ สื่อดิจิทลั เพื่อให้ ได้ ผลวิจยั ที่ครอบคลุม
ในทุกประเด็นและนามาใช้ เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งคุณภาพการนาเสนอข้ อมูลชนิดต่างๆ ต่อไป
4. ผู้ประกอบการควรมีการปรับปรุ งและพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อดิจิทลั อยูเ่ สมอเพื่อให้
สอดคล้ องกับการดาเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว
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การตัง้ ชื่อเรือประมงพืน้ บ้ านกลุ่มคนมลายูชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่ าง
The Naming of Malay Local Fishing Boats in the Eastern Coastal Area
of Lower Southern Thailand
สุเมตตา ประสาทแก้ ว 1* จริ ญญา ธรรมโชโต1 และอนันต์ อารีย์พงศ์ 1
Sumedta Prasatkaew1*, Jarinya Thammachoto1 and Anan Areephong1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาที่มาของภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของคนมลายูชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างในบริ บททัว่ ไปและการจาแนกตามรุ่นอายุ จากการสัมภาษณ์ เจ้ าของเรื อประมง 413 คน
และ 11 ตระกูล ได้ ข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ในบริ บททัว่ ไปจานวน 314 ชื่อ และการจาแนกตามรุ่ นอายุ 80 ชื่ อ
ผลจากการศึกษาพบว่า ในบริ บททัว่ ไป ภาษาไทยถูกนามาใช้ ในการตังชื
้ ่อเรื อมากที่สุด เมื่อจาแนกตามรุ่นอายุพบว่า
ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาไทยถูกนามาใช้ ในในการตังชื
้ ่อเรื อมากที่สุดในรุ่ นปู่ ย่า รุ่ นพ่อแม่ และรุ่ นลู ก
ตามลาดับ การศึกษานี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้ านที่มาของภาษาเฉพาะรุ่นอายุและความสัมพันธ์ ของคน
เชื ้อสายชาติพนั ธุ์มลายูตอ่ ภาษาและเชื ้อชาติอื่น ๆ

ABSTRACT
This study aims to examine the origins of the language that has been used to name local
fishing boats in general context and classified age groups. The data utilized for the research analysis
includes 314 names of local fishing boats in general context and 80 names in classified age groups
obtained from interviewing 314 local owners of traditional fishing boats and 11 families. The study
demonstrates that the origins of the language used to name local fishing boats are predominantly
from Thai language. The study also shows that the Malay language, the Arabic language and the Thai
language are mostly used by the grandparent, the parent and the children generations, respectively.
This study demonstrates linguistic transitions between each age group and reflects that the Malay
people have linguistic relations with other races.

Key Words: Naming, Local Fishing Boats, Malayu People, Eastern Coastal Area of the Lower Southern Thailand
*
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คานา
การตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของกลุ่มคนมลายูมีการตังชื
้ ่อหลากหลายภาษา เนื่องจากชาวประมงจังหวัด
ปั ตตานีส่วนมากมีเชื ้อสายชาติพันธุ์ มลายูและนับถือศาสนาอิสลาม การตังชื
้ ่อเรื อประมงจึงมีทงการใช้
ั้
ภาษา
มลายูถิ่น และภาษาที่ได้ รั บ อิ ทธิ พลจากภาษาอื่น ๆ การตังชื
้ ่อเรื อ ประมงพืน้ บ้ านจึง สะท้ อ นให้ เห็นว่าจัง หวัด
ปั ตตานีมีความหลากหลายทางด้ านการใช้ ภาษา เช่น ภาษาไทย (ท.) ฟ้าหลังฝน แหลมทอง ภาษามลายู (ม.)
ปาตีมอ บาเละฮีแล ภาษาอาหรับ (อา.) กัซตูรี อุลญา ภาษาบาลี (ป.) นาวา ภาษาสันสกฤต (ส.) มาลัย อัศวิน
ภาษาเขมร (ข.) เด็ กชายเล ทะเลทอง ภาษาอัง กฤษ (อ.) ไอดี ฟิตรี แป๊ บซี่ ภาษาจีน (จ.) โบตัน๋ ซาเล้ ง และ
ภาษาญี่ ปนุ่ (ญ.) อูมามิ ซูซูกิ จากตัวอย่างข้ างต้ นสะท้ อนภาษาที่มีความหลากหลายของการตังชื
้ ่อเรื อประมง
พื ้นบ้ านคนมลายู และสะท้ อนให้ เห็นว่าคนมลายูมีความสัมพันธ์ กบั ภาษาอื่น ๆ ดังที่ วัลยา ช้ างขวัญยืน และคณะ
(2553: 102) กล่าวว่า เมื่อภาษาหนึ่งมี คาจากภาษาอื่น ๆ เข้ าไปปนอยู่มากย่อมเป็ นร่ องรอยให้ สืบค้ น ประวัติ
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้ าของภาษาทังสองและค
้
าที่ถกู ยืมมาใช้ ในภาษาอื่นยังใช้ เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ได้
นอกจากความหลากหลายทางด้ านภาษาแล้ ว การตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของคนมลายู ชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างยังสะท้ อนการเปลี่ยนแปลงของภาษาในแต่ละรุ่นอายุอีกด้ วย รุ่ นปู่ ย่าพบว่าใช้ ภาษา
มลายูมากที่สุด รุ่นพ่อแม่พบว่าใช้ ภาษาอาหรับมากที่สดุ และรุ่นลูกพบว่าใช้ ภาษาไทยมากทีส่ ุด สะท้ อนให้ เห็นว่า
ภาษาเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ (2552: 132 ) กล่าวว่า การใช้ ภาษาที่ตา่ งกัน
ตามอายุของผู้พูดมีความคล้ ายคลึงกับการใช้ ภาษาที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาจริ ง กล่าวคือ ยิ่งคนมีอายุมาก
เท่าใดก็จะยิ่งใช้ รูปภาษาที่ใกล้ เคียงกับรู ปที่ใช้ ในอดีตมากเท่านัน้ อาจกล่าวอีกนัยหนึง่ ได้ วา่ คนยิ่งอายุน้อยเท่าใด
ก็ยิ่งใช้ รูปภาษาที่ใกล้ เคียงกับรู ปภาษาในอนาคตมากเท่านัน้
จากลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั เห็นถึงความสาคัญของการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านกลุ่มคนมลายู
ชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างในด้ านที่มาของภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านทังในบริ
้
บททัว่ ไป และ
การจาแนกตามรุ่ นอายุ ในบริ บททัว่ ไปเป็ นการกล่า วถึงภาพรวม ที่มาของภาษาทัง้ หมดที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อ ประมง
พื ้นบ้ าน และการจาแนกตามรุ่นอายุ กล่าวถึงการใช้ ภาษาใน 3 รุ่นอายุ ได้ แก่ รุ่ นปู่ ย่า รุ่ นพ่อแม่ และรุ่นลูก เพื่อ
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของที่มาของภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ าน และชื่อที่สะท้ อนความสัมพันธ์ ที่มาของ
ภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ าน

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ขอบเขตพื ้นที่และขอบเขตข้ อมูล ดังนี ้
1.1 ขอบเขตพืน้ ที่
พื ้นที่การวิจยั บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่าง โดยใช้ จงั หวัดปั ตตานีเป็ นกรณีศกึ ษาและ
เลือกพื ้นที่ที่มีการลงทะเบียนรายชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านมากทีส่ ุด โดยศึกษาข้ อมูลจากสานักงานกรมเจ้ าท่าจังหวัด
ปั ตตานี พืน้ ที่การวิจัยครัง้ นี ้ประกอบไปด้ ว ย 5 อาเภอ และ 5 ตาบล ดังนี ้ อ าเภอเมื อ งปั ตตานีท่ี ตาบลบานา
อ าเภอหนองจิ ก ที่ ต าบลบางตาวา อ าเภอปะนะเระที่ ต าบลปะนะเระ อ าเภอยะหริ่ ง ที่ ต าบลแหลมโพธิ์

759

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และอาเภอสายบุรีท่ีตาบลตะลุบัน เนื่องจากทัง้ 5 พืน้ ที่ นี ้ มี การลงทะเบียนเรื อประมงพื ้นบ้ า นมากที่สุดของ
สานักงานกรมเจ้ าท่าจังหวัดปั ตตานี
1.2 ขอบเขตข้ อมูล
ข้ อมูลรายชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มบริ บททัว่ ไปและกลุ่มจาแนกตามรุ่ น
อายุ กลุ่มบริ บททัว่ ไปเป็ นการเก็บข้ อมูลรายชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของคนมลายูในภาพรวม มีจานวน 314 ชื่อ
และกลุ่มจาแนกตามรุ่นอายุเป็ นการเก็บข้ อมูลตามสายตระกูลแบ่งออกเป็ น 3 รุ่นอายุ คือ รุ่ นปู่ ย่า รุ่นพ่อแม่ และ
รุ่นลูก มีจานวน 11 ตระกูล ได้ ข้อมูลรายชื่อเรื อประมงทังหมด
้
80 ชื่อ รวมข้ อมูลรายชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านทังหมด
้
ในบริ บททัว่ ไปและการจาแนกตามรุ่นอายุจานวน 394 ชื่อ
2. วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั กาหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเป็ น 4 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1 สารวจเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ระยะที่ 2 ติดต่อขอข้ อมูลรายชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านทังหมดของจั
้
งหวัดปั ตตานี จากสานักงานกรมเจ้ าท่า
จังหวัดปั ตตานี และคัดเลื อกข้ อมูลรายชื่อเรื อประมงในพื ้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุด เพื่อเป็ นฐานข้ อมูลใน
การสัมภาษณ์เจ้ าของเรื อประมง
ระยะที่ 3 เก็บรวบรวมข้ อมูล ภาคสนามในพื ้นที่ที่ได้ กาหนดไว้ ด้ วยการสัมภาษณ์ เจ้ าของเรื อประมง 2
กลุ่ม ได้ แก่ 1. กลุ่มบริ บททัว่ ไป เป็ นการสัมภาษณ์ เจ้ าของเรื อประมงพื ้นบ้ านในภาพรวม เพื่อได้ มองเห็นข้ อมูล
รายชื่อเรื อประมงในภาพรวมทังหมด
้
2. กลุ่มการจาแนกตามรุ่นอายุ เป็ นการสัมภาษณ์เจ้ าของเรื อประมงพื ้นบ้ าน
3 รุ่นอายุ ได้ แก่ รุ่นปู่ ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก เพื่อให้ มองเห็นการเปลี่ ยนแปลงของภาษาในแต่ละรุ่นอายุที่นิยมตัง้
ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ าน โดยเจ้ าของเรื อประมงพื ้นบ้ าน หรื อผู้บอกข้ อมูลมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
ผู้บอกข้ อมูลในบริ บททัว่ ไป เป็ นผู้บอกข้ อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื อประมง ในภาพรวมของเรื อประมงพื ้นบ้ าน
ของกลุ่มคนมลายูชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่าง มีจานวนทังหมด
้
314 คน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. เป็ นผู้ที่เกิด เติบโต และอาศัยในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
2. ต้ องเป็ นผู้ที่ทาอาชีพประมง โดยไม่กาหนดระดับการศึกษา
3. ผู้ที่เป็ นเจ้ าของเรื อประมงสามารถบอกที่มาและความหมายของการตังชื
้ ่อเรื อ ประมงได้
4. มีอวัยวะในการออกเสียงเป็ นปกติและเต็มใจให้ ความร่วมมือในการบอกข้ อมูล
ผู้บอกข้ อ มูล จาแนกตามรุ่ นอายุ เป็ นการสัมภาษณ์ เจ้ า ของเรื อประมงพืน้ บ้ านตามสายตระกู ล ใน
งานวิจยั นี ้สัมภาษณ์ผ้ บู อกข้ อมูลทังหมด
้
11 ตระกูล ได้ แก่ “ตระกูลแวแหละ” “ตระกูลบือเฮง” “ตระกูลเจะมูซอ”
“ตระกูล ดาราแม” “ตระกูล ดอเลาะ” “ตระกูล อาแด” “ตระกูล เจะดอเลาะ” “ตระกูล ตาเห” “ตระกูล อาแว”
“ตระกูลเปาะฮะ” และ “ตระกูลเจะแฮ” ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
1. เป็ นผู้ที่เกิด เติบโต และอาศัยในพื ้นที่จงั หวัดปั ตตานี
2. ต้ องเป็ นผู้ที่ทาอาชีพประมง โดยไม่กาหนดระดับการศึกษา
3. การประกอบอาชีพประมงของผู้บอกข้ อมูล ต้ องมีการสื บทอดอาชีพประมงอย่างน้ อย 3 รุ่ น
อายุ ได้ แก่ รุ่นปู่ ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก
4. ผู้บอกข้ อมูลในแต่ละรุ่นของสายตระกูลมีเรื อประมงเป็ นของตัวเองและมีการตังชื
้ ่อเรือประมง
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5. ผู้ที่เป็ นเจ้ าของเรื อประมงสามารถบอกที่มาและความหมายของการตังชื
้ ่อเรื อประมงได้
6. มีอวัยวะในการออกเสียงเป็ นปกติและเต็มใจให้ ความร่วมมือในการบอกข้ อมูล
ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้ อมูล เพื่อดูวา่ ข้ อมูลที่ได้ นนถู
ั ้ กต้ อง ครบถ้ วนหรื อไม่
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัย
การวิเคราะห์ที่มาของภาษา เป็ นการจาแนกภาษาที่ใช้ ในการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของกลุ่มคนมลายู
ชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่าง โดยใช้ กรอบแนวคิดทฤษฎีทางกลวิธีทางภาษา เพื่อศึกษาที่มาของภาษา
ที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ าน ว่าการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านนันมี
้ ที่มาจากภาษาอะไร โดยกล่าวถึง ข้ อสังเกตทาง
ภาษาและอิ ทธิ พลของภาษาต่างประเทศ ว่ามี ภ าษาอะไรบ้ า งในการตัง้ ชื่อ เรื อประมงพืน้ บ้ าน แบ่งออกเป็ น
4 ประเด็น ได้ แก่ การตังชื
้ ่อที่มาจากภาษาไทย การตังชื
้ ่อที่มาจากภาษาต่างประเทศ การตังชื
้ ่อที่มาจากภาษาไทย
ปนภาษาต่างประเทศ และการตังชื
้ ่อที่มาจากภาษาต่างประเทศต่างภาษากัน

ผลและการวิจารณ์ ผล
จากการศึกษาที่มาของภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านกลุ่มคนมลายูชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้
ตอนล่างทังในบริ
้
บททัว่ ไปและจาแนกตามรุ่ นอายุ พบว่ามีการตังชื
้ ่อจากภาษาที่มาจากภาษาเดียวและหลาย
ภาษา สามารถจาแนกได้ 4 ประเภท ได้ แก่ ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านที่มาจากภาษาไทย ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านที่มา
จากภาษาต่างประเทศ ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านที่มาจากภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ และชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ าน
ที่มาจากภาษาต่างประเทศต่างภาษากัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านในบริ บททั่วไป
ที่มาของภาษาในการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านในบริ บททัว่ ไป เป็ นการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านของกลุ่ม
คนมลายูชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างในภาพรวม ภาษาที่พบใช้ มากที่สุด คือ ภาษาไทย รองลงมาคือ
ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านที่มาจากภาษาไทย
เป็ นการตังชื
้ ่อที่มีที่มาจากภาษาไทย ตัวอย่างเช่น แหลมทอง ฟ้าหลังฝน ฟ้าใส ทองคา เพียงฟ้า
แสงทอง เป็ นต้ น
1.2 ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านที่มาจากภาษาต่ างประเทศ
ในงานวิจยั นี ้พบชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านที่มาจากภาษาต่างประเทศจานวน 7 ภาษา ได้ แก่ ภาษา
อาหรั บ ภาษมลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาญี่ ปุ่น และภาษาจีน พบชื่อ เรื อประมง
พื ้นบ้ านที่ตงจากภาษาอาหรั
ั้
บมากที่สดุ รองลงมา คือ ภาษามลายู และภาษาอังกฤษ ตามลาดับ ตัวอย่างชื่อที่มา
จากภาษาต่างประเทศ
ชื่อที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น สลามัต ชูโกร อิคลาศ กัสตูรี เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษามลายู เช่น อาเนาะยู อาเนาะบีรู อาเนาะกีเกต เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น แป๊ ปซี่ โอเล่ สปอนเซอร์ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาญี่ปนุ่ เช่น อูมามิ ซูซูกิ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาจีน เช่น โบตัน๋ ซาเล้ ง เป็ นต้ น
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ชื่อที่มาจากภาษาสันสกฤต เช่น อัศวิน มาลัย อนุรักษ์ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาบาลี เช่น นาวา
1.3 ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านที่มาจากภาษาไทยปนภาษาต่ างประเทศ
เป็ นการนาคาที่มาจากภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศ โดยคาภาษาไทยอยูพ่ ยางค์ต้นหรื อท้ าย
ก็ ได้ ซึ่ง งานวิ จัยนี พ้ บ 11 ประเภท คื อ (ภาษาไทย + ภาษาบาลี -สั นสกฤต) (ภาษาไทย + ภาษาอาหรั บ )
(ภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต) (ภาษาไทย + ภาษาเขมร) (ภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ) (ภาษาไทย + ภาษา
มลายู) (ภาษาไทย + ภาษาบาลี) (ภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต + ภาษาบาลี) (ภาษาไทย + ภาษาเขมร + ภาษา
บาลี-สันสกฤต) และ(ภาษาไทย +ภาษาอาหรับ + ภาษาเขมร) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ชื่อที่มาจากภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต เช่น แสงจันทร์ = แสง (ท.) + จันทร์ (ส.)
ชื่อที่มาจากภาษาไทย + ภาษาบาลี-สันสกฤต เช่น แสงวารี = แสง (ท. )+ วารี (ป.,ส.)
ชื่อที่มาจากภาษาไทย + ภาษาเขมร เช่น โชคทะเลไทย = โชค (ข.) + ทะเล (ข.) + (ท.) ไทย
ชื่อที่มาจากภาษาไทย + ภาษาบาลี + ภาษาสันสกฤต เช่น ดาวพระศุกร์ = ดาว (ท .) + พ ระ (ป .) +
ศุกร์ (ส.)
1.4 ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านที่มาจากภาษาต่ างประเทศต่ างภาษากัน
เป็ นการตังชื
้ ่อเรื อประมงพืน้ บ้ านที่ใช้ คาที่มาจากภาษาต่างประเทศปนกับภาษาต่างประเทศ
ซึง่ งานวิจยั นี ้พบการตังชื
้ ่อเรื อประมงพืน้ บ้ าน 6 ประเภท ได้ แก่ (ภาษาบาลี -สันสกฤต + ภาษามลายู) (ภาษา
อาหรับ + ภาษามลายู) (ภาษาบาลี-สันสกฤต +ภาษาบาลี) (ภาษามลายู + ภาษาอังกฤษ) (ภาษาเขมร + ภาษา
อาหรับ) และ (ภาษาอังกฤษ + ภาษาอาหรับ) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ชื่อที่มาจากภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู เช่น ศรี บหุ งา = ศรี (ส.) + บุหงา (ม.) ศรี บดู ี = ศรี (ส.) +บูดี
(ม.) เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาอาหรับ + ภาษามลายู เช่น รอมัตบูดี = รอมัต (อา.) + บูดี (ม.) มูซากลามอ = มูซา
(อา.) + กลามอ (ม.) เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษ + ภาษาอาหรับ เช่น ไอดีฟิตรี = ไอดี (อ.) + ฟิ ตรี (อา.) เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาเขมร + ภาษาอาหรับ เช่น นุรนาโชค = นุร (อา.) + นาโชค (ข.) โชคฟริ ดาว = โชค
(ข.) + ฟริ ดาว (อา.) เป็ นต้ น
2. ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านจาแนกตามรุ่นอายุ
ที่มาของภาษาที่ใช้ ตงชื
ั ้ อ่ เรือประมงพื ้นบ้ านจาแนกตามรุ่นอายุ เป็ นการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านในแต่ละ
สายตระกูล ในงานวิจยั นี ้ประกอบไปด้ วย 11 ตระกูล มีชื่อเรื อประมงทังหมด
้
80 ชื่อ สามารถจาแนกออกเป็ น 3
รุ่นอายุ ได้ แก่ รุ่นปู่ ย่า รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก ซึง่ ในแต่ละรุ่นอายุนนมี
ั ้ ที่มาของภาษาที่มีความหลากหลาย ดังต่อไปนี ้
2.1 ที่มาของภาษาที่ใช้ ตงั ้ ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านรุ่ นปู่ ย่ า
ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านในรุ่นปู่ ย่า มีการใช้ ภาษาท้ องถิ่นมากที่สุด นัน่ ก็คือ ภาษามลายู รองลงมาคือ
ภาษาไทย และภาษาอาหรั บ ตามล าดับ และยัง พบการใช้ ภ าษาบาลี -สันสกฤต รวมไปถึงการใช้ ภาษาแบบ
ผสมผสาน คือ (ภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต) (ภาษาไทย+ ภาษาบาลี-สันสกฤต) (ภาษาเขมร + ภาษาอาหรับ )
และ(ภาษาไทย + ภาษาอาหรับ) ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
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ชื่อที่มาจากภาษามลายู เช่น ปาตาตีมอ ปาตาตาเระ บาเละฮีแล เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาไทย เช่น อ่าวทอง แหลมทอง ฟ้าหลังฝน เป็ นต้ น
ชือ่ ที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น อิคลาศ ชูโกร มาดีนะ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาเขมร + ภาษาอาหรับ เช่น โชคฟริ ตดาว = โชค (ข.) + ฟริ ตดาว (อา.) เป็ นต้ น
ชื่อ ที่มาจากภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต + ภาษาเขมร เช่น ขุมทรัพย์ทะเลใต้ = ขุมและใต้ (ท.) +
ทรัพย์ (ส.) + ทะเล (ข.) เป็ นต้ น
2.2 ที่มาของภาษาที่ใช้ ตัง้ ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านรุ่นพ่ อแม่
ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านในรุ่ นพ่อแม่ มีการใช้ ภาษาอาหรับมากที่สุด รองลงมา คือ ภาษาไทย และ
ภาษามลายู ตามล าดับ และพบการใช้ ภ าษาแบบผสมผสาน คื อ (ภาษาบาลี -สัน สกฤต + ภาษามลายู )
(ภาษาอาหรั บ + ภาษามลายู ) (ภาษาไทย + ภาษามลายู ) และ (ภาษาไทย + ภาษาบาลี -สั น สกฤต)
ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ชื่อที่มาจากภาษาอาหรับ เช่น อุญยา มูฮาหมัด ฮาริ ส เป็ นต้ น
ชือ่ ที่มาจากภาษาไทย เช่น ดอกแก้ ว ปลายทอง ทองคา เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษามลายู เช่น บูโด อาเนาะยู เบอจายอ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาสันสกฤต + ภาษามลายู เช่น ศรี บดู ี = ศรี (ส.) + บูดี (ม.) เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาอาหรับ + ภาษามลายู เช่น ริ สกีตฮู ลั = ริ สกี (อา.) + ตูฮลั (ม.) เป็ นต้ น
2.3 ที่มาของภาษาที่ใช้ ตัง้ ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านรุ่ นลูก
ชื่อเรื อประมงพื ้นบ้ านในรุ่ นลูก มีการใช้ ภาษาไทยมากที่สุด รองลงมา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษา
มลายู และภาษาอาหรับ ตามลาดับ และพบการใช้ ภาษาแบบผสมผสาน คือ (ภาษาไทย + ภาษาสันสกฤต)
(ภาษาบาลี -สันสกฤต + ภาษามลายู) ( ภาษามลายู + ภาษาอังกฤษ) และ (ภาษาอังกฤษ + ภาษาอาหรับ) ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
ชื่อที่มาจากภาษาไทย เช่น ม้ าบิน รักเดียวใจเดียว หวานใจ เป็ นต้ น
ชือ่ ที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่น แปบซี่ แรมโบ้ เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษามลายู เช่น อาเนาะบีลิส สลาตัน เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษามลายู + ภาษาอังกฤษ เช่น ปาตา beautiful = ปาตา (ม.) + beautiful (อ.) เป็ นต้ น
ชื่อที่มาจากภาษาอังกฤษ + ภาษาอาหรับ ไอดีฟิตรี = ไอดี (อ.) + ฟิ ตรี (อา.) เป็ นต้ น
จากการศึกษาพบว่าการตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านรุ่นปู่ ย่าใช้ ภาษามลายูมากที่สุดเนื่องจากภาษามลายู
เป็ นภาษาท้ องถิ่นที่ใช้ ในชีวิตประจาวันในกลุ่มชาติพนั ธุ์มลายู การตังชื
้ ่อภาษามลายูจงึ เป็ นชื่อที่เรี ยกง่าย และมี
การเข้ าใจความหมายได้ ดีเฉพาะกลุม่ การตังชื
้ ่อเรื อประมงพื ้นบ้ านรุ่นปู่ ย่า เป็ นตัวแทนการตังชื
้ ่อในอดีตกาล ผู้ตงั ้
ชื่อ บางคนก็ ได้ เสี ยชี วิ ตไปแล้ ว ดัง ที่ อมรา ประสิ ท ธิ์ รั ฐ สิ น ธุ์ (2556: 39) กล่ าวว่า เราสามารถมองเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาได้ จากการแปรของภาษาในคนที่ตา่ งรุ่ นอายุกนั ภาษาของผู้พดู ที่มีอายุมากที่สุดสามารถ
เปรี ยบได้ กบั ภาษาของอดีต จึงสะท้ อนค่านิยมในอดีตได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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รุ่ นพ่อ แม่ พบการใช้ ภ าษาอาหรั บ มากที่สุ ด เนื่องจากภาษาอาหรับเป็ นภาษาหนึ่งที่มีความส าคัญ
ทางด้ านศาสนาอิส ลาม เพราะใช้ ในพิธี การละหมาด นิยมนามาตังชื
้ ่อบุคคล และมีความหมายไปในทางที่ ดี
ที่สมั พันธ์ ทางด้ านความเชื่อในศาสนาอิสลามอีกด้ วย ดังที่ มูฮาหมัดมันซูร หมัดเร๊ าะ (2551) ได้ กล่าวไว้ วา่ มุสลิม
ส่วนใหญ่เลือกที่จะตังชื
้ ่อบุตรหลานของตนเป็ นภาษาอาหรับโดยเฉพาะชื่อบรรดาศาสนทูตและบรรดาศอหาบะฮฺ
(ผู้เป็ นเพื่อนของศาสดาที่ศรัทธาในอิสลาม) ดังนันชื
้ ่อคนส่วนใหญ่จะเป็ นชื่อภาษาอาหรับ ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นสิริ มงคล
แก่ลูกหลานของตน สะท้ อนให้ เห็นว่ารุ่นพ่อแม่ให้ ความสาคัญกับการตังชื
้ ่อเป็ นภาษาอาหรับและสะท้ อนอิทธิ พล
การใช้ ภาษาอาหรับของคนมลายูอีกด้ วย
รุ่นลูก พบการใช้ ภ าษาไทยมากที่สุด เนื่องจากชื่อที่มาจากภาษาไทยสามารถจดจาได้ ง่ายและเข้ าใจ
ความหมายได้ ง่ าย ไม่ซับซ้ อน เช่น รักเดี ยวใจเดียว หวานใจ เป็ นต้ น และอี กประเด็นที่น่าสนใจในการตัง้ ชื่ อ
เรื อประมงพื ้นบ้ านรุ่นลูก มีการตังชื
้ ่อภาษาอังกฤษรองลงมาจากภาษาไทย ต่างจากรุ่นปู่ ย่า รุ่นพ่อแม่ นิยมตังชื
้ ่อ
ภาษามลายูและภาษาอาหรับ เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทที่สาคัญในประเทศไทย เป็ นภาษาหนึ่งที่มีอิทธิ พล
ต่อภาษาไทย เพราะชาติตะวันตกมีความเจริ ญด้ านวิทยาศาสตร์ ด้ านการแพทย์ ด้ านการศึกษา และวิทยาการ
สมัยใหม่ จึงมักนาคาภาษาอังกฤษเข้ ามาใช้ ปนกับภาษาไทย จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ์ (2546: 19) และภาษาทีใ่ ช้
ตังชื
้ ่อในรุ่นลูกยังสะท้ อนการใช้ ภาษาของคนรุ่นใหม่หรื อภาษาอนาคต ดังที่ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556: 39) ได้
กล่าวว่า ภาษาของคนรุ่นอายุน้อยถือว่าเป็ นภาษาของอนาคต
การศึกษาข้ างต้ นสะท้ อ นให้ เห็นว่าที่มาของการตังชื
้ ่อเรื อประมงพืน้ บ้ านกลุ่ มคนมลายูชายฝั่ งทะเล
ตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างมีการใช้ ภาษาที่หลากหลาย อาทิ ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาจีน และ
ในบางชื่อมีการใช้ มากกว่าหนึง่ ภาษา ได้ แก่ ภาษไทยปนภาษาอาหรับ ภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ ภาษามลายู
ปนภาษาไทย ภาษาอาหรับปนภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น การใช้ ภาษาต่าง ๆ ที่หลากหลายในการตังชื
้ ่อเรื อประมง
พื ้นบ้ านเหล่ านี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมผสมผสานของกลุ่ มคนมลายู ชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้
ตอนล่าง ที่สงั คมต้ องพึง่ ภาษาทีเ่ ป็ นสื่อปฏิสมั พันธ์ ตา่ ง ๆ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าพฤติกรรมทางภาษากับพฤติกรรมทาง
สังคมเกี่ ยวข้ อ งกันอย่างมาก การแสดงออกทางภาษาจึงเป็ นเครื่ องบ่ง ชี ้ความจริ งทางสังคม เช่น ความเป็ น
ทางการ ถิ่นกาเนิด ชันสั
้ งคม เป็ นต้ น อมรา ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ (2556: 3)

สรุป
การตังชื
้ ่อเรื่ อประมงพื ้นบ้ านกลุ่มคนมลายูชายฝั่ งทะเลตะวันออกภาคใต้ ตอนล่างสะท้ อนลักษณะที่มา
ของภาษาที่ใช้ ตงั ้ ชื่อเรื อประมงพืน้ บ้ านในภาพรวมและการเปลี่ ยนแปลงตามรุ่ นอายุได้ อย่างชัดเจน กล่าวคื อ
ในภาพรวมหรื อ บริ บททั่วไป พบที่มาของภาษาที่ใช้ ตงั ้ ชื่อ เรื อ ประมงพืน้ บ้ า นหลายภาษา ได้ แ ก่ ภาษาไทย
ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาญี่ ปนุ่ และพบการตังชื
้ ่อที่มาจาก
ภาษาไทยมากที่สุด เมื่อจาแนกตามรุ่นอายุพบว่า ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาไทย ถูกนามาใช้ ในการตัง้
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ชื่อเรื อ ประมงพืน้ บ้ านมากที่สุดในรุ่ นปู่ ย่า รุ่ นพ่อ แม่ และรุ่ นลูก ตามลาดับ การศึกษานี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้ านที่มาของภาษาเฉพาะรุ่ นอายุและความสัมพันธ์ ของคนเชื ้อสายชาติพนั ธุ์มลายูตอ่ ภาษาและเชื ้อ
ชาติอื่น ๆ
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การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)
Creation of Content in Southern Fiction Literature (1938-1961 A.D.)
วัลภา พรหมบุญแก้ ว1* พัชลินจ์ จีนนุ่น1 และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย1
Wanlapa Prombunkaew1*, Phatchalin Jeennoon1 and Pornpan Khemakhunasai1

บทคัดย่ อ
บทความนี ้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้ างสรรค์ เนื อ้ หาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้
(พ.ศ. 2481-2504) จ านวน 18 เรื่ อ ง ซึ่ ง เป็ นผลงานของนั ก เขี ย นชาวใต้ บริ เ วณ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
นครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงเอกสาร เน้ นการนาเสนอข้ อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์
โดยใช้ ทฤษฎีวรรณคดีศกึ ษาและประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคใต้ เป็ นแนวทางในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ชาว
ใต้ สร้ างสรรค์เนื ้อหาวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ.2481-2504) แบ่งออกได้ เป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่
1) การสร้ างสรรค์ เนื อ้ หาแนวรั กโศกของหนุ่มสาวชาวบ้ า นภาคใต้ 2) การสร้ า งสรรค์ เนื อ้ หาแนวตลกขบขัน
3) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวสะท้ อนปั ญหาท้ องถิ่น 4) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวครอบครัว และ 5) การสร้ างสรรค์
เนื ้อหาแนวผจญภัย สาหรับที่มาของเนื ้อหาได้ มาจากการรับอิทธิ พลจากเรื่ องเล่าในชุมชน สภาพแวดล้ อมท้ องถิ่น
ภาคใต้ ในด้ านต่าง ๆ วรรณกรรมของภาคกลาง และมหรสพพื ้นบ้ านท้ องถิ่นภาคใต้

ABSTRACT
This article aims to examine the content creation of 18 Southern fiction Literature (19381961 A.D.) which was written by the authors in Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung and
Songkhla. It is a documentary research exphasizing descriptive data analysis. The theories of local
academic literature and the Southern history were used as a framework for the study. The findings
presented that there were five groups of Southern authors who created the Southern local fiction From
1938 to 1961, based on genres, which are tragedy, comedy, drama, family and action. Moreover, the
content was based on tales in the community local, environment, literature of Central Thailand and
local performances of the South.

Keywords: Creation, Content, Southern Fiction Literature
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บทนา
วรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้ สมัยโบราณมักบันทึกในหนังสือบุด วรรณกรรมส่วนใหญ่ผ้ ูแต่งนาเนื ้อหามา
จากสภาพแวดล้ อมทางสังคมที่มีอิทธิ พลต่อความคิดของมนุษย์ เช่น ระบบการการเมืองการปกครอง ภาวะทาง
เศรษฐกิจ จารี ตประเพณี และศาสนา รวมทังสภาพแวดล้
้
อมทางธรรมชาติ (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2518: 2) ผู้วิจยั
สารวจพบว่า มีวรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้ กลุ่มหนึ่งที่เป็ นรอยต่อของวรรณกรรมที่บนั ทึกในหนังสื อบุดแต่งเป็ น
หนังสือที่มีรูปเล่มขนาดเล็ก เล่าในลักษณะนิทานนิยาย โดยนิยมแต่งด้ วยรู ปแบบคาประพันธ์ ประเภทกลอนตาม
แบบฉบับของชาวใต้ วรรณกรรมกลุ่มนี ้มีเนื ้อหาแตกต่างไปจากวรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้ สมัยโบราณ กล่าวคือ
เนื อ้ หาของวรรณกรรมประเภทนิยายท้ อ งถิ่ นภาคใต้ ส มัยโบราณมัก เน้ น เนื อ้ หาที่แสดงบุญญาธิ การ อ านาจ
อภิ นิหาร ตลอดจนอิทธิ ฤทธิ์ ต่าง ๆ (อุดม หนูทอง, 2525: 214) นอกจากนี ้มีลกั ษณะร่ วมกับวรรณกรรมท้ องถิ่น
ภาคกลาง ทาให้ มองเห็นลักษณะเด่นที่เป็ นของภาคใต้ ไม่แจ่มชัด ครัน้ เมื่อพิจารณาวรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้
ประเภทนิทานนิยายแตกต่างจากที่ผ่านมา ตังแต่
้ พ.ศ. 2481-2504 กลับมี ลักษณะตรงกันข้ าม คือ มีเนื ้อหาที่
สะท้ อนความเป็ นท้ องถิ่นภาคใต้ อย่างชัดเจน ตัวบทก็ไม่ซ ้ากับวรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้ สมัยโบราณ ผู้วิจยั พบว่า
วรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้ ประเภทนิยายมักนาเสนอเนื ้อที่สอดคล้ องกับบริ บทสังคมท้ องถิ่นของภาคใต้ ได้ อย่าง
ชัดเจน มีการรวบรวมตัวตนของคนในสังคม ปั ญหาสั งคม บริ บทการละเล่นต่า ง ๆ ในท้ องถิ่ น เช่น หนังตะลุ ง
มโนราห์ เป็ นต้ น แสดงให้ เห็นพัฒนาการที่นา่ สนใจ ซึง่ น่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่ส่งผลต่อการสร้ างสรรค์เนื ้อหา
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาการสร้ างสรรค์เนื ้อหาวรรณกรรมกลุ่มนี ้ โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั
ใช้ ทฤษฎีวรรณคดีศกึ ษาและแนวคิดประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นภาคใต้ เป็ นแนวทางในการศึกษา ผลการศึกษาอาจเป็ น
ประโยชน์ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมทางหนังสื อของชาวใต้ (Creative mind) นอกจากนี ้ก็อาจทาให้ เกิดความ
ตระหนักในคุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนมากยิ่งขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาการสร้ างสรรค์เนื ้อหาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) ผู้วิจยั
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ สาหรับการดาเนินการวิจยั มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้ ขัน้ ที่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและ
แหล่ งข้ อมูล ผู้ วิจยั จะเก็บรวบรวมข้ อมูล วรรณกรรมประเภทนิยายท้ อ งถิ่นภาคใต้ จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด
สทิงพระ วัดพะโค๊ ะ วัดคูหาสวรรค์ วัดเขียนบางแก้ ว หอสมุดของสถาบันทักษิ ณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
และที่อื่น ๆ พบว่า วรรณกรรมส่วนใหญ่อยูบ่ ริ เวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะบริ เวณทะเลสาบสงขลา ขันที
้ ่2
การคัดเลือกข้ อมูล ผู้วิจยั คัดเลือกข้ อมูลวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ ที่แต่งในช่วง พ.ศ. 2481-2504
จานวน 18 เรื่ อ งได้ แ ก่ กลิ่ นกรอบแก้ ว (พ.ศ. 2481 ของเสื อ ชานาญภักดี ) นางแก้ ว (พ.ศ. 2491 ของหนูแ ก้ ว
นครจันทร์ ) แก้ วสองภาค (พ.ศ. 2491 ของหนูแก้ ว นครจันทร์ ) เผรี ยญทอง (พ.ศ. 2591 ของแดง นักปราชญ์ )
ศรี ว รวงศ์ (พ.ศ. 2492 ไม่ ร ะบุ ผ้ ู แต่ ง ) นกในนาง นางในนก (พ.ศ. 2494 ของ ส. ชานาญภัก ดี ) ลอยวาริ น
สิ นสุบรรณ (พ.ศ. 2495 ของพิน พรหมบริ รักษ์ ) แก้ วผรอด (พ.ศ. 2495 ของแดง นักปราชญ์ ) นางกุณฑลเกสี
(พ.ศ. 2497 ของ ช. จันรอดภัย) สี่เกลอ (พ.ศ. 2497 ของคล้ าย ศรี พนัง) โศรกระหว่างรัก (พ.ศ. 2499 ของอานวย
ประพันธ์ บณ
ั ฑิต) หญิงหน่ายชายรัก (พ.ศ. 2502 ของคล้ าย ศรี พนัง) สี่เสือสองสาวสามสัตว์ (พ.ศ. 2503 ของทอง
หนูขาว) หนุ่มเศร้ าสาวครวญ (พ.ศ. 2503 ของประพันธ์ บณ
ั ฑิ ต จ. ณ ไพรน้ อ ย) เมื องสิ ด (ขุนแกล้ ว) แหมะเว
(พ.ศ. 2503 ของสะมะแอ วงศ์สะอาด) ยอดขุนพล (พ.ศ. 2503 ของปฎักกวี) เสื อเอื ้อน (พ.ศ. 2503 ของชอบ
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หัทยานนท์) และ หนามรัก (พ.ศ. 2504 ของจ. ศรี อกั ขรกุล ) เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่พบวรรณกรรมกลุ่มนี ้มาก
ที่สุด ทังหมดเป็
้
นช่วงเวลาที่มีการแต่งกันอย่างต่อเนื่อง ขันที
้ ่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
และขันที
้ ่ 4 การนาเสนอผลและการสรุ ปผลการวิจยั ในรู ปแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลและการวิจารณ์ ผล
งานวิจยั การสร้ างสรรค์เนื ้อหาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) จานวน
18 เรื่ อง สามารถแบ่งผลการวิเคราะห์ได้ ออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ 1) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวรักโศกของหนุม่ สาว
ชาวบ้ านภาคใต้ จานวน 6 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ อ งนางกุล ฑลเกสี โศรกระหว่างรัก หญิ งหน่ายชายรัก หนุ่มเศร้ าสาว
ครวญ เมืองสิด ขุนแกล้ ว (แหมะเว) และหนามรัก 2) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวตลกขบขัน จานวน 1 เรื่ อง ได้ แก่
เรื่ องแก้ วสองภาค 3) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวสะท้ อนปั ญหาท้ องถิ่น จานวน 2 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องเสือเอื ้อน และสี่
เกลอ 4) การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวครอบครัว จานวน 1 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ อง ศรี วรวงศ์ และ 5) การสร้ างสรรค์เนื ้อหา
แนวผจญภัยจานวน 8 เรื่ อง ได้ แก่ เรื่ องกลิ่ นกรอบแก้ ว นางแก้ ว เผรี ยญทอง นกในนาง นางในนก ลอยวาริ ณ
สินสุบรรณ แก้ วผรอด สี่เสือสองสาวสามสัตว์ และยอดขุนพล ดังนี ้
1. การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)
1.1 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาแนวรั กโศกของหนุ่มสาวชาวบ้ านภาคใต้
ผู้วิจยั พบว่า ผู้แต่งวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) มีการสร้ างสรรค์เนื ้อหา
แนวรักโศกของหนุม่ สาวชาวบ้ านภาคใต้ สามารถแบ่งได้ 4 ลักษณะ ดังนี ้
1.1.1 แนวรั กโศกที่เกิดจากความขัดแย้ งในครอบครั ว
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้มุง่ นาเสนอเรื่ องราวความรักของตัวละคร ที่มีความขัดแย้ งจากสถาบัน
ครอบครัว เป็ นหลัก ดังปรากฏในเรื่ องหนุ่มเศร้ าสาวครวญ (พ.ศ. 2503) เรื่ องนี เ้ ล่ า ถึง ความรั กของหนุ่มสาว
ชาวบ้ านภาคใต้ ชื่อ สาราญและกาหลง ทัง้ สองมี ความรักต่อ กันและตัง้ ใจจะแต่งงานอยู่กินกันอย่า งถูกตาม
ประเพณี แต่ผ้ ูใหญ่ของทังสองฝ่
้
ายกลับไม่เห็นด้ วย เนื่องจากพ่อแม่ของทังสองซึ
้
ง่ เป็ นหม้ ายหลงรักกันด้ วย ทัง้
สองเห็นว่าหากลูกแต่งงานกัน ตนเองจะไม่สามารถแต่งงานกันได้ เพราะจะถูกชาวบ้ านนินทา แต่กาหลงและ
สาราญมีความรักต่อกันมาอย่างยาวนาน ทังสองจึ
้
งตัดสินใจหนีตาม กันไป ดังบทประพันธ์
น้ องเห็นความตามพี่หรื อไม่
รักพี่ชายแล้ วดวงจิตต้ องคิดหนี
จงตกลงตามไปเถิดใจดี
เราไม่มีทางอื่นให้ ชื่นใจ
สมรมิ่งนิ่งฟั งนัง่ นิ่งคิด
สลดจิตถึงมารดาน ้าตาไหล
แม่เป็ นก้ างขวางรักหักอาลัย
ลูกหมดใจที่จะอยูก่ ้ หู น้ าตา
(หนุม่ เสร้ า สาวครวญ, 2503: 31)
1.1.2 แนวรั กโศกที่เกิดจากการรั กฝ่ ายเดียว
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้มุง่ เน้ นให้ ตวั ละครฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ หลงรักอีกฝ่ ายหนึง่ โดยที่อีกฝ่ าย
ไม่รับรัก ดังปรากฏในเรื่ องเมืองสิด ขุนแกล้ ว (แหมะเว) (พ.ศ. 2503) เป็ นเรื่ องราวของตัวละครชื่อเมืองสิด เป็ นพ่อ
หม้ ายภรรยาตาย ต่อมาเมืองสิดได้ หลงรักแหมะเว ซึง่ เป็ นน้ องของภรรยา เมืองสิดจึงวางแผนลักพาตัวแหมะเวไป
ในขณะที่นางกาลังทาไร่ จากนันก็
้ พานางเดินทางไปในป่ าอย่างยากลาบาก เพื่อพานางไปบ้ านของตนที่อาเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระหว่างทางเมืองสิดฝื นใจแหมะเวจนได้ เป็ นภรรยา แต่ด้วยความที่แหมะเวไม่ได้ รักเมืองสิด
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เพราะนางมีชายที่รักอยู่แล้ ว ชื่อนายจัน นางจึงหาทางหนี จนพบกับกานันเพชร กานันเพชรจึงส่งข่าวให้ พ่อของ
นางมารับตัวของนาง ส่วนเมืองสิดเที่ยวตามหาแหมะเวจนถูกตารวจจับ แต่ก็ได้ พอ่ ที่ ตายไปแทรกกุโบร์ มาช่วยไว้
ต่อมาแหมะเวเลื อกที่จะแต่งงานกับพลายทอง ซึ่งเป็ นคนรู ปหล่อและเป็ นลูกชายของมหาเศรษฐี ที่บ้านนกรา
ตัวอย่าง การไม่รับรักของตัวละครแหมะเว ตอนเมืองสิ ดนอนหลับ นางจะฆ่าเมืองสิดให้ ตายและหนีไป แต่ไม่มี
ความกล้ าพ่อที่จะกระทาเช่นนัน้ ดังบทประพันธ์
แหมะทาปลุกว่าลุกขึ ้นเถิดพี่
ตัวนอนนี ้ปวดหัวมัวนอนหลง
เห็นเมืองสิดหลับนิ่งไม่ติงองค์
ปลงดาบลงใจเดือดจะเชือดคอ
ด้ วยผลบุญเมืองสิดดลจิตต์แหมะ
ไม่กล้ าแหวะคมมีดกีดพระศอ
ยกด้ ามบัวหัวนาคขึ ้นจากคอ
ใส่ฝักห่อตังเรี
้ ยงไว้ เคียงชาย
(เมืองสิด(ขุนแกล้ ว) แหมะเว, 2503: 36)
1.1.3 แนวรั กโศกที่เกิดจากการพลัดพราก
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้ ผู้แต่งมุ่งสร้ างสรรค์ตวั บทที่เน้ นการพลัดพรากจากกันของคู่รัก จน
ก่อให้ เกิดความสะเทือนอารมณ์ ตามมา ดังปรากฏในเรื่ องโศรกระหว่างรัก (พ.ศ. 2499) เรื่ องนี ้เล่าเรื่ องราวความ
รักของตัวละครเอกฝ่ ายหญิงที่ชื่อวรรณีกบั ตัวละครเอกฝ่ ายชายที่ชื่อเกษมกุศลชัย ต่อมาฝ่ ายชายไปบวช ตายาย
ฝ่ ายหญิ งจึงหาชายหนุ่มอื่นมาแต่งงานกับหลานสาว อย่างไรก็ตาม ทังสองก็
้
พยายามใช้ จดหมายเพื่อบอกเล่า
ความรักและความคิดถึงที่มีตอ่ กัน เกษมกุศลชัยสัญญาว่าเมื่อสึกจะมาขอวรรณีแต่งงาน เนื ้อหาของจดหมายเน้ น
การคร่ าครวญของเกษมกุศลชัยที่มีตอ่ วรรณี แต่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ เพราะเป็ นนักบวช และการคร่ าครวญ
ของวรรณีที่มีตอ่ เกษมกุศลชัย เนื่องจากความรักความคิดถึง และความทุกข์ใจจากการถูกผู้ใหญ่บงั คับให้ แต่งงาน
กับชายอื่น ดังบทประพันธ์
นัง่ พินิจพิจารณาสาราบอก
เหมือนหนามยอกสักร้ อยเล่มเต็มจะถอน
นัง่ หัวงอคอคัดอัดเป็ นตอน
สุดจะค้ อนแข้ นแถลงให้ แจ้ งจริ ง
ไม่พดู จาพาทีมีแต่แค้ น
มันอัดแน่นทุกข์โศรกโรคผู้หญิง
โอ้ อาลัยใจข้ าน่าประวิง
ยิ่งคิดยิ่งแค้ นนักสุดหักราน
(โศรกระหว่างรัก, 2499: 5)
1.1.4 แนวรั กโศกที่เกิดจากคนรั กเปลี่ยนแปรไป
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้ ผู้แต่งมุ่งถ่ายทอดเรื่ องราวความรักของหนุ่มสาวที่เคยรักกัน แต่
ต่อมาอีกฝ่ ายเปลี่ ยนแปรไป ส่งผลให้ อีกฝ่ ายหนึง่ เสี ยใจและจบชีวิตลง ดังปรากฏในเรื่ องหนามรัก (พ.ศ. 2504)
เป็ นเรื่ องราวความรักของตัวละครชื่อนายเพชร หนุ่มเมืองตรังผู้มีฐานะยากจน ต่อมาได้ ไปทางานเป็ นลูกจ้ างที่
จังหวัดภูเก็ต และตกหลุมรักลูกสาวพ่อค้ าชาวจีนขายข้ าวเหนียว ชื่อสมศรี ทังสองได้
้
ชอบพอกัน แต่พอ่ ของสมศรี
จะให้ แต่งงานกับนายยุทธ์ ลูกชายพ่อค้ าชาวสงขลา ทังสองจึ
้
งพากันหนีไปมีครอบครัว ภายหลังเงิ นทองร่อยหรอ
ทาให้ นายเพชรตัดสินใจไปหางานทาที่กรุ งเทพ ในระยะแรกนายเพชรส่งเงิ นมาจุนเจือครอบครัวอย่างสม่าเสมอ
ต่อมาข่าวคราวกลับหายไป สมศรี จงึ ไปตามหาผู้เป็ นสามีที่กรุ งเทพ และพบว่านาย เพชรแอบไปมีค รอบครัวใหม่
กับลูกสาวนายห้ าง สมศรี เข้ าไปต่อว่านายเพชร นายเพชรจึงให้ คนงานไล่และทาร้ ายร่างกาย ทาให้ สมศรี เสี ยใจ
อย่างมาก นางกล่า วตัดพ้ อความหลายใจของผู้ ชายและตัดสิ นใจกระโดดน า้ ฆ่ า ตัวตายที่สะพานพุทธ ก่อ น
กระโดดนางได้ ตงจิ
ั ้ ตอธิ ษฐานว่า แม้ นเกิดชาติหน้ าไม่ขอเจอกับความทุกข์ใจแบบนี ้ ดังบทประพันธ์
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เท้ าก็ขดั หัตถ์ก็เข็ดด้ วยเคล็ดเกือก
อันเจ็บจิตพิษโศกช ้าโชคร้ าย
ยุพาพานพล่านจิตคิดกับอก
ครัน้ ตรึงตรองมองหาว่าเด็ดดี

ลงกระเสือกแด่วดิ ้นหมดชิ ้นหมาย
จะก่อกายกันไปทาไมมี
ไปตายตกในมหาวารศรี
ก็ลุกรี่ ไปสถานสะพานพุทธ
(หนามรัก, 2504: 30)

1.2 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาแนวตลกขบขัน
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้ผู้แต่งมุง่ ให้ ผ้ อู า่ นได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นสาคัญ โดยใช้ ตวั ตลก
ดาเนินเรื่ อง ดังปรากฏในเรื่ องแก้ วสองภาค (พ.ศ. 2491) เรื่ องเล่าของเจ้ าเมืองชื่อหริ รักจักรกฤษ มีคนรับใช้ คือ
ไอ้ เท่ง หนูน้ ยุ และดิก คอยรับส่งจดหมายแก่คนรักของเจ้ าเมื องชื่อ แก้ วกาญจนา และมีฤๅษี เป็ นผู้ ดูแลรักษา
สุขภาพและทานายสิ่งต่าง ๆ ของเจ้ าเมืองในเรื่ องนาเสนอเนื ้อหาที่เน้ นความตลกขบขันอย่างสม่าเสมอ เพราะมี
วัตถุประสงค์ให้ ผ้ อู า่ น และนาไปใช้ เล่นหนังตะลุงเพื่อสร้ างความตลกขบขันแก่ผ้ ชู มได้ เช่น การนาเสนอพฤติกรรม
ของฤๅษี ที่วิ่งผ้ าหลุด ดังบทประพันธ์
ฝ่ ายนายดิกเห็นฤๅษี ไม่มีผ้า
โห่ฉาวฉ่าว่าเห็นจะเป็ นผล
นี ้แหละหรื อเจ้ าตามาช่วยคน
ต้ องเปลือยตนมาช่วยได้ ไม่วายวาง
ท่านฤๅษี มองดูก็ร้ ูวา่
ไม่มีผ้าจริ ง ๆ ยิ่งหมองหมาง
ก็วิ่งไปหาศาลาด่าดิกพลาง
โห่กอู ย่างบัดซบเหมือนปรบไก่
(แก้ วสองภาค, 2491: 130)
1.3 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาแนวสะท้ อนปั ญหาท้ องถิ่น
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้มุง่ สะท้ อนปั ญหาของชุมชนท้ องถิ่นภาคใต้ ด้านต่าง ๆ เช่น การเสพเครื่ องมึน
เมา โจรผู้ร้าย และการพนัน เป็ นต้ น ดังปรากฏในเรื่ องสี่ เกลอ (พ.ศ. 2497) นาเสนอปั ญหาการเสพอบายมุขจน
กระทบต่อคนในชุมชน เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องราวของสี่เกลอนักเลงชาวใต้ ที่มีนิ สยั ด้ านลบ เกลอคนที่สองชอบกินกัญชา
เกลอคนที่สามกินใบกระท่อม และเกลอคนที่สี่ติ ดฝิ่ นและใบกระท่อม ทังสี
้ ่ เกลอพากันลักเล็ กขโมยน้ อย ตังแต่
้
ลูกไก่ชาวบ้ าน ไปจนกระทัง่ ลักของในวัด ชาวบ้ านได้ รับความเสี ยหายและเดือดร้ อนจึงพากันไปแจ้ งความกับ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจ เจ้ าหน้ าที่ตารวจจึงดาเนินการไล่ล่าตัวสี่เกลอ เพื่อไม่ให้ สี่เกลอไปสร้ างความเดือดร้ อนให้ แ ก่ใคร
ดังบทประพันธ์
ฝ่ ายสี่เกลอฝิ่ นเกลอเหล้ ากลับเข้ าห้ อง
เก็บสิ่งของพร้ าขวานโตกพานใหม่
ตะเกียงลานสิ่วเลื่อยเก็บเรื่ อยไป
ม่านผ้ าไตรเก็บห่อได้ พอพา
แล้ วชวนกันจากกุฏิไม่หยุดพัก
ไปสานักใต้ ไทรใหญ่สาขา
มาถึงพร้ อมที่มนั่ ตามสัญญา
ลากหีบมาเฉียงแหกแตกทลาย
(สี่เกลอ, 2497: 6)
1.4 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาแนวครอบครั ว
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ม้ ุ่งสะท้ อนปั ญหาในครอบครัวเป็ นสาคัญ ดังปรากฏในเรื่ องศรี วรวงศ์ (พ.ศ.
2492) เป็ นเรื่ องราวของตัวละครท้ าววงสาราช ผู้เป็ นกษัตริ ย์ครองเมืองกุดสา มีมเหสี ชื่อวงศ์สุริยา มีโอรสสอง
พระองค์ ชื่อวงศ์สุริยามาศและศรี วรวงศ์ มีนางสนมเอกชื่อนางกาไวย ต่อมาภายหลังนางกาไวยโกรธเคืองท้ าว
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วงสาราชที่ดดุ า่ นางว่าคบชู้ นางจึงแก้ แค้ นด้ วยการวางยาเสน่ห์ให้ ท้าววงสาราชหลงใหล และหาเรื่ องใส่ร้ายโอรส
สองพระองค์ เพื่อให้ ถกู ขับไล่ออกจากเมือง ดังบทประพันธ์
ทูลกระหม่อมแก้ วเอย มิถามลูกเลย ให้ ร้ ูกอ่ นหนา
ลูกหาผิดไม่
มิได้ ชวั่ ช้ า
เอาลูกไปฆ่า ฟั งหญิงกาลี
กาไวยใส่กล
ว่าลูกสองคน ทาการมิดี
จะถามลูกน้ อย
สักคาบ่อมี
อนิจจาควรที่ ก้ มหน้ าตายไป
(ศรี วรวงศ์, 2492: 17)
1.5 การสร้ างสรรค์ เนือ้ หาแนวผจญภัย
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวนี ้มุง่ นาเสนอการผจญภัยของตัวละคร โดยมีเรื่ องราวอภินิหารเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ดังปรากฏในเรื่ องกลิ่ นกรอบแก้ ว (พ.ศ. 2481) เป็ นเรื่ องราวของตัวละครเอกฝ่ ายชายที่ชื่อทิพมณี ได้ เดิ นทาง
ผจญภัยในป่ าจนพบกับตัวละครเอกฝ่ ายหญิ งที่ชื่อกลิ่ นกรอบแก้ ว ซึ่งอยู่ในรู ปของวิญญาณ ตัวละครได้ ผจญภัย
กับตัวละครอื่นอีกจานวนมาก เช่น ยักษ์ ม้ านิล ผี เป็ นต้ น ดังบทประพันธ์
สองนางกับพระนริ นทร์ สินมณี
จรรบไปให้ ไกลห่าง
ไปพบที่พกั กายใต้ ไม้ ซาง
สองนวลนางหักกิ่งรุ กขะนา
ปูตา่ งสื่อเหนือพื ้นปั ก
เห็นเป็ นที่ปลอดภัยในป่ าหา
ผลัดกันนอนผ่อนนัง่ ทังสามรา
้
สองสุดามิได้ เมิดกลัวเกิดภัยฯ
(กลิ่นกรอบแก้ ว, 2481: 11)
2. ที่มาของการสร้ างสรรค์ เนือ้ หาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (2481-2504)
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาในวรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) จานวน 18 เรื่ อง ผู้แต่ง
ได้ รับอิทธิ พลจากแหล่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 ผู้แต่ งได้ รับอิทธิพลมาจากเรื่ องเล่ าในชุมชน
การได้ รับอิทธิ พลจากเรื่ องเล่าในชุมชนเกิดจากผู้แต่งซึ่งเป็ นหน่วยหนึง่ ของสังคม อยูใ่ นสังคมนันย่
้ อมมี
โอกาสรับรู้เหตุการณ์ และความเป็ นไปในสังคม จึงนาเรื่ องเล่าหรื อเหตุการณ์ที่ปรากฏในชุมชนมาสร้ างสรรค์เป็ น
วรรณกรรมขึ ้น เช่น วรรณกรรมเรื่ องเมืองสิด (ขุนแกล้ ว) แหมะเว ผู้แต่งนาเรื่ องเล่าที่กล่าวว่าเป็ นเหตุการณ์จริ งใน
ชุมชนของตนมาสร้ างสรรค์เป็ นวรรณกรรม ดังความตอนหนึง่ ที่กล่าวถึงที่มาของวรรณกรรมไว้ วา่
เชิญอ่านเรื่ องเมืองสิดจิตต์กล้ าหาญ
เป็ นเรื่ องจริ งหญิง-ชายถ้ าได้ อา่ น
จะเสียวซ่านซึมซาบอาบวิญญา
เดิมปะเหลียนมาอยูบ่ ้ านกานัน
ตาบลนันเรี
้ ยกตรงว่ากงหรา
นามจังหวัดพัทลุงมาดมุง่ มา
มีภรรยาลูกเภอกาเส็มนาย
ทังโลดโผนรั
้
กรบล้ วนขบขัน
ลึกลับครันเพราะเหลือไม่เบื่อหน่าย
ชันผู
้ ้ เฒ่าเล่าแถลงแต่งนิยาย
ผมขยายดัดแปลงแห่งนิทาน
(เมืองสิด (ขุนแกล้ ว) แหมะเว, 2503: คานา)
เรื่ อ งเสื อ เอื อ้ น ผู้ แ ต่ งนามาจากเรื่ อ งราวของคนในท้ อ งถิ่ นที่มี ตัว ตนอยู่จริ งในอ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรี ธรรมราช ที่เล่าว่ามีเสือเอื ้อนและโจรผู้นี ้อุกหรื อลักขโมยไปทัว่ บริ เวณนครศรี ธรรมราช พัทลุง และสงขลา
เจ้ าหน้ าที่พยายามไล่ล่าเพื่อจะนาตัวมาลงโทษตามกฎหมาย ดังความแสดงไว้ วา่
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นิทานังยังมีบรุ ี หนึง่
เป็ นมหาพระนครแต่กอ่ นกาล
ในวันที่สิบสองมิถนุ า
ชาวประชาราษฎรได้ ร้อนใจ

ช่างคึกคิ่งใหญ่โตรโหรสถาน
รัฐบาลปกครองแหลมทองไทย
สองพันห้ าร้ อยหนึง่ กึง่ สมัย
พวกชาวไทยสองภาคนันมากมาย
้
(เสือเอื ้อน, 2503: 1)
2.2 ผู้แต่ งได้ รับอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่นภาคใต้ ในด้ านต่ าง ๆ
การได้ รับอิทธิ พลจากสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่นภาคใต้ ทวั่ ๆ ไป เช่น สถานที่ ศาสนา ชนชาติ อุปนิสยั ใจคอ
ของคนใต้ สภาพภูมิประเทศ และสิ่ งแวดล้ อมทางธรรมชาติ เป็ นต้ น บริ บทเหล่านี ้ปรากฏในวรรณกรรมอย่าง
สม่าเสมอ เช่น เรื่ องหนามรัก ผู้แต่งได้ แทรกสถานที่จงั หวัดในภาคใต้ ไว้ อย่างเด่นชัด เช่น จังหวัดพังงา บ่อบาง ผา
หงส์ และจังหวัดกระบี่ ดังนี ้
แล้ วนานวลชวนมองในท้ องทุง่
ดูริว้ รุ้งลายรุ กแต่จกุ ห่าง
จากพังงาพาเผ่นด้ วยเจนทาง
ผ่านบ่อบางห้ วยเหวเห็นเปลวไฟ
ยิ่งเคลื่อนกล้ ามาสู่ภูผาหงส์
แล่นเวียนวงเลี ้ยวถอยเหมือนรอยไถ
แต่วกเวียนเปลี่ยนแปลงทะแยงไป
ก็เข้ าในเขตกระบี่ท้องที่ทาง
(หนามรัก, 2504: 23)
2.3 ผู้แต่ งได้ รับอิทธิพลมาจากวรรณกรรมของภาคกลาง
การได้ รับ อิ ทธิ พ ลจากวรรณกรรมของภาคกลางที่ป รากฎมากเป็ นพิ เศษ คื อ หนังสื อ วัดเกาะ โดย
วิมลมาศ ปฤชากุล (2556 : 60-61) กล่าวว่า หนังสื อวัดเกาะที่มีความแพร่หลายในภาคกลางได้ ขยายสู่ท้องถิ่น
ภาคใต้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นต้ นมา เมื่อหนังสื อกลุ่มนี ้แพร่หลายในท้ องถิ่นภาคใต้ ก่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ที่
เลี ยนแบบหนังสื อ วัดเกาะจากภาคกลางขึน้ ซึ่งในการสร้ างสรรค์ วรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลกของ
หนังสือวัดเกาะเองก็ได้ รับอิทธิพลของวรรณกรรมเอกของไทยหลายเรื่อง และที่นิยมอย่างมาก คือ วรรณกรรมของ
สุนทรภู่มาเลียนแบบในการแต่งหนังสือขาย (ชลดา เรื องรักษ์ ลิขิต,2548:19) จะเห็นได้ วา่ วรรณกรรมท้ องถิ่นภาคใต้
ที่ชาวใต้ ชื่นชอบเป็ นวรรณกรรมวรรณกรรมเอกของไทย เช่น รามเกียรติ์ ขุนช้ างขุนแผน ไตรภูมิพระร่วง ฯลฯ ผู้แต่ง
วรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) อาจได้ รับอิทธิ พลจากวรรณกรรมภาคกลางมา ดัง
ปรากฏในวรรณกรรมเรื่ องเมื องสิ ด (ขุ นแกล้ ว ) แหมะเว ได้ กล่า วถึงวรรณกรรมเรื่ อ งขุนช้ างขุ นแผน ว่า “...แต่
ขุนแผนก็ ย่อมพานางพิ มหนี พี ่กบั นางอย่ างนัน้ แหละเทวี ” (เมืองสิ ด (ขุนแกล้ ว) แหมะเว, 2503: 26) และเรื่ อง
นางกุญฑลเกษี เถรี ผู้แต่งได้ นาเรื่ องราวที่เป็ นร้ อยแก้ วของภาคกลางเรื่ องนางกุญฑลเกษี เถรีมาสร้ างสรรค์ใหม่เป็ น
วรรณกรรมร้ อยกรองเรื่ องนางกุลฑลเกสี ดังคากล่าวไว้ ว่า “ในการประพันธ์ หนังสื อเรื ่ องนางกุลฑลเกสี นี้ ข้าพเจ้ า
ได้เรี ยบเรี ยงขึ้นจากต้นฉบับของหนังสือพระธรรมบท เรื ่ องนางกุญฑลเกษี เถรี ซึ่ งเป็ นข้อความร้ อยแก้ว แต่ข้าพเจ้า
ได้ดดั แปลงเป็ นคากลอน พร้ อมทัง้ ได้ขยายต่อเติ มข้อความและแทรกคติ ต่าง ๆ ขึ้นเพือ่ ให้ท่านผู้อ่านได้รับรสชาติ
และความเพลิ ดเพลิ นบันเทิ งใจตามแบบหนังสื อนิ ยายทัว่ ๆ ไป” (นางกุลฑลเกสี, 2497: คานา)
2.4 ผู้แต่ งได้ รับอิทธิพลมาจากมหรสพพืน้ บ้ านท้ องถิ่นภาคใต้
การได้ รับอิทธิ พลจากมหรสพพื ้นบ้ านท้ องถิ่นภาคใต้ เนื่องจากในบริ เวณภาคใต้ เป็ นแหล่งมหรสพชันดี
้
โดยเฉพาะหนังตะลุ งและมโนราห์ ที่อ ยู่คู่สังคมภาคใต้ มาอย่า งยาวนาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง บริ เวณลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา ดังคากล่าวของพิทยา บุษรารัตน์ (2546: 107-133) ว่า หนังตะลุงและมโนราห์มีพฒ
ั นาการพร้ อม
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กับสังคมและวัฒนธรรมบริ เวณรอบลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาทังสิ
้ น้ เพราะในสมัยโบราณบริ เวณนี ้เป็ นพื ้นที่ที่ มี
อานาจและความอุดมสมบูรณ์ หนังตะลุงและมโนราห์จงึ ถือได้ ว่าเป็ นวัฒนธรรมที่สาคั ญของคนใต้ เพราะเป็ น
เสมือนสิ่ งที่คอยตอกย ้าอัตลักษณ์ ทัศนคติ จิตส านึก คุณธรรมจริ ยธรรม ความเชื่อ และเป็ นเครื่ อ งมือ สาคัญ
ในการแสดงออกต่อการยอมรับและปฏิเสธสิ่ งต่าง ๆ จากชุมชนและศูนย์กลาง ตามอุปนิสัยใจคอของคนใต้ ที่มี
ความตรงไปตรงมา โผงผาง นักเลง และชอบความบันเทิง สนุกสนาน ซึ่งสิ่ งต่าง ๆ ดัง ปรากฏในวรรณกรรม
ประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504) หลายเรื่ อง เช่น เรื่ องแก้ วสองภาค มีการใช้ ตวั ละครจากหนัง
ตะลุง ได้ แก่ ไอ้ เท่ง ไอ้ หนูน้ ยุ และไอ้ ดิก ซึง่ เป็ นตัวละครหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ มาอย่างยาวนานและรู ป
หนังตะลุงเหล่านี ้สร้ างมาจากวิถีชีวิตจริ งของคนในสังคมภาคใต้ (กลิ่น คงเหมือนเพชร, 2550: 21) ดังนันอิ
้ ทธิ พลของ
การละเล่นมหรสพพื ้นบ้ านประเภทหนังตะลุงจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการสร้ างสรรค์เนื ้อหาในวรรณกรรม
กลุ่มนี ้ สอดคล้ องกับชวน เพชรแก้ ว (2526: 16) กล่ าวว่า ในสมัยเก่าวรรณกรรมที่นิยมนามาแสดงหนังตะลุ ง
คือ วรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลก เช่น โคบุด หอยสังข์ นางสิ บสอง เป็ นต้ น ต่อมาเมื่อการสร้ างสรรค์
วรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้ ขึ ้นนัน้ ผู้แต่งจึงต้ องสร้ างสรรค์วรรณกรรมประเภทนิยายท้ องถิ่นภาคใต้
(พ.ศ. 2481-2504) โดยคานึงว่าวรรณกรรมต้ อ งเอื อ้ ต่อการละเล่นพื ้นบ้ านด้ วย เพราะนายหนังตะลุงนิยมน า
วรรณกรรมกลุ่มนี ้ไปขับการแสดงหนังตะลุง และใช้ ในการเล่าเรื่ องในการแสดงมโนราห์

สรุป
การสร้ างสรรค์ เนื อ้ หาในวรรณกรรมประเภทนิย ายท้ อ งถิ่ นภาคใต้ (2481-2504) จานวน 18 เรื่ อ ง
สามารถจาแนกการสร้ างสรรค์เนื ้อหาได้ เป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่ การสร้ างสรรค์เนื ้อหาแนวรักโศกของหนุม่ สาวชาวบ้ าน
ภาคใต้ แนวตลกขบขัน แนวสะท้ อ นปั ญ หาท้ อ งถิ่ น แนวครอบครัว และแนวผจญภัย ลักษณะเด่นของการ
สร้ างสรรค์ การแนวสะท้ อนปั ญหาท้ องถิ่น แนวตลกขบขัน และแนวรักโศกของหนุม่ สาวชาวบ้ านภาคใต้ สะท้ อน
ภาพสังคมและวัฒ นธรรมท้ องถิ่นภาคใต้ ได้ มากที่สุ ดตามลาดับ เนื่อ งจากวรรณกรรมได้ สอดแทรกบริ บททาง
สังคมภาคใต้ เข้ าไปด้ วย เช่น สถาบันครอบครัว บุคลิกอุปนิสยั ใจคอของคนใต้ วัฒนธรรม การใช้ ภาษา และสภาพ
ภูมิประเทศ บริ บทต่าง ๆ มีผลทาให้ เนื ้อหาของวรรณกรรมภาคใต้ แปลกใหม่และแตกต่างจากอดีต โดยเน้ นความ
สมจริ งและความร่วมสมัยกับบริ บทสังคมและการเมืองมากขึ ้น ในขณะที่วรรณกรรมที่มีเนื ้อหาแนวครอบครัวและ
แนวผจญภัย อาจเน้ นสอดแทรกขนบนิยมที่พบในวรรณกรรมทัว่ ๆ ไป สาหรับที่มาของเนื ้อหา คื อผู้แต่งได้ รับ
อิทธิ พลมาจากเรื่ องเล่าในชุมชน สภาพแวดล้ อมท้ องถิ่นภาคใต้ ในด้ านต่าง ๆ วรรณกรรมของท้ องถิ่นภาคกลาง
และมหรสพพื ้นบ้ านท้ องถิ่นภาคใต้ สะท้ อนให้ เห็นว่าช่วงเวลาที่แต่ง เป็ นช่วงที่มีบริ บทต่าง ๆ ก็เข้ ามาอย่างเด่นชัด
ส่งผลให้ วรรณกรรมกลุ่มนี ้มีทงความสนุ
ั้
กสนาน และการสะท้ อนให้ เ ห็นสภาพแวดล้ อมทางสังคมภาคใต้ ขณะนัน้
ทังเหมาะที
้
่จะนาไปใช้ ในวัฒ นธรรมท้ องถิ่น เช่น การขับหนัง ตะลุ ง การสวดหนังสื อ และการแสดงมโนราห์
การสร้ างสรรค์เนื ้อหาที่แปลกใหม่นี ้น่าจะสื่อถึงความต้ องการในการสร้ างพื ้นที่วรรณกรรมในชุมชนของชาวใต้ ให้
เป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นการแสดงออกต่อสังคมให้ เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางปั ญญาที่มีร่วมกัน
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การแปลงรูปเขียนของคาเป็ นรูปทางเสียงแบบอิงกฎ
ซึ่งรองรับรูปเขียนภาษาไทยที่ไม่ เป็ นไปตามอักขรวิธีไทย
Rule-Based Grapheme-to-Phoneme Conversion
Supporting Improper Thai Graphemes According to Thai Orthography
กิตติพงศ์ ศกุนตนาค1* และพุทธชาติ โปธิบาล1
Kittiphong Sakuntanak1* and Puttachart Potibal1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากฎการแปลงรู ปเขียนภาษาไทยเป็ นรู ปทางเสียงสาหรับคอมพิวเตอร์
โดยสามารถแปลงได้ ทงรู
ั ้ ปเขี ยนที่มีในพจนานุกรมและรู ปเขี ยนที่ไม่เป็ นไปตามหลักการสะกดคาของภาษาไทย
กฎที่ใช้ ในการประมวลผลสร้ างขึ ้นโดยอิงจากหลักอักขรวิธีไทย ทดสอบการทางานของกฎโดยใช้ เว็บแอพพลิเคชัน
ที่พัฒ นาขึ น้ เอง และใช้ ข้ อ มูล คาศัพท์ พ จนานุ กรม LEXiTRON จานวน 32,348 คาเป็ นข้ อ มูล รู ปเขี ยนที่ มีใ น
พจนานุกรม และใช้ ข้อมูลรู ปเขี ยนของผู้บกพร่องทางการเรี ยนรู้ ภาษาไทยจากงานวิจยั ของณัฏฐา พิรุณสวรรค์
(2554) และปรกฉัตร เลี ย้ งรักษา (2555) จานวน 967 คาเป็ นข้ อมูลรู ปเขี ยนที่ไม่มีในพจนานุกรมเพื่อทดสอบ
ความแม่นยาของระบบ ผลการวิจยั พบว่าระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถแปลงรู ปเขียน
ที่มีในพจนานุกรมด้ วยความแม่นยาร้ อยละ 79.11 และสามารถแปลงรู ปเขี ยนที่ไม่มีในพจนานุกรมด้ วยความ
แม่นยาร้ อยละ 88.62

ABSTRACT
This study aims to develop rules for converting Thai written forms or Thai graphemes to voice
forms or phonemes, which support both words existing in the dictionary and written forms which do
not follow Thai spelling rules. Rules are developed based on Thai orthography and tested with web
application developed by the researcher. A set of 32,348 words from LEXiTRON as proper
graphemes and 967 words from the data retrieved from the Thai language learning disability studies
of Nattha (2011) and Prokchat (2012) as improper graphemes are used in this study. Results show
that accuracies of the system are 79.11% when converting proper graphemes and 88.62% when
converting improper graphemes.
Key Words: grapheme-to-phoneme conversion, Thai language processing
*Corresponding author; e-mail address: k.sakuntanak@gmail.com
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คานา
ปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียง (Grapheme-to-Phoneme or G2P)
สาหรับภาษาไทยอยู่จานวนหนึง่ ยกตัวอย่า งเช่น งานวิจยั ของพงศ์ไท ทาสระคู และคณะ (2001) ซึ่งใช้ ตวั แจง
ส่วนพยางค์ แบบกวาดจากซ้ ายไปขวาเชิงความน่า จะเป็ น (Probabilistic Generalized Left-to-Right Parser)
และงานวิจยั ของไพศาล เจริ ญพรสวัสดิ์ และ Tanja Schultz (2006) ซึ่งเป็ นการแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสี ยง
แบบอิ ง ตัว อย่า ง (Example-based G2P Conversion) เป็ นต้ น รวมทัง้ มี โปรแกรมที่ เปิ ดให้ ผ้ ู ใ ช้ ง านสามารถ
ทดลองใช้ ได้ บนอินเทอร์ เน็ต เช่น โปรแกรมสร้ างคาอ่านภาษาไทย หรื อ G2P ของหน่วยปฏิ บตั ิการวิจยั วิทยาการ
มนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้วิจยั
พบว่างานวิจยั เกี่ยวกับการแปลงรูปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงที่พบนันรองรั
้
บเพียงคาที่ปรากฏในพจนานุกรมเป็ นหลัก
ถ้ าหากข้ อมูลที่ป้อนเข้ าสู่ระบบเป็ นรู ปเขี ยนที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมและไม่เป็ นไปตามหลักการสะกดคาใน
ภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น รู ปเขียนของผู้บกพร่องทางการเรี ยนรู้ และภาษาที่ปรากฏการใช้ บนอินเทอร์ เน็ต ระบบ
ที่กล่าวมานี ้อาจไม่รองรับข้ อมูลรู ปเขี ยนเหล่านี ้ได้ อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ อาจแปลงรู ปเขี ยนออกมาเป็ นรู ปทาง
เสียงได้ ไม่ถูกต้ อง หรื ออาจจะปฏิเสธข้ อมูลรู ปเขียนบางรู ปแบบออกไป เนื่องจากรู ปเขียนดังกล่าวไม่เป็ นไปตาม
หลักการสะกดคาของภาษาไทย ผู้วิจยั จึงคิดที่จะพัฒนาระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงสาหรับภาษาไทยซึ่ง
ประกอบด้ วยกฎการแปลงรู ปเขี ยนเป็ นรู ปทางเสี ยงที่สามารถแก้ ไขปั ญหาในจุดนี ไ้ ด้ โดยผู้วิ จยั ได้ เลื อกใช้ รู ป
ตัวเขียนของผู้บกพร่องทางการเรี ยนรู้เป็ นตัวอย่างของรู ปเขียนที่ไม่เป็ นไปตามหลักอักขรวิธีไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. ภาพรวมของระบบแปลงรูปเขียนภาษาไทยเป็ นรู ปทางเสียง
ระบบแปลงรู ปเขี ยนภาษาไทยเป็ นรู ปทางเสี ยง ถ้ าแบ่งอย่างกว้ าง จะประกอบด้ วยส่วนหลัก 2 ส่ว น
ได้ แก่ ส่วนประมวลผลและส่วนติดต่อกับผู้ใช้ งาน โดยส่วนประมวลผลจะประกอบด้ วยขัน้ ตอนต่างๆ ทังหมด
้
4
ขันตอน
้
ได้ แก่ การแปลงอักขระจากรู ปตัวเขี ยนเป็ นวัตถุแทนอักขระ การปรับแต่งชุดลาดับของวัตถุแทนอักขระ
การแบ่งพยางค์ และการส่งค่ากลับเพื่อแสดงผล ในขณะที่ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ งานจะทาหน้ าที่รับข้ อมูลป้อนเข้ า
จากผู้ใช้ งาน ทัง้ ที่อยู่ในรู ปของข้ อความแบบอักขระที่ป้อนผ่านกล่องข้ อความ และที่อยู่ในรู ปของไฟล์ เอ็กเซล
(Excel) ที่อพั โหลดจากหน้ า เว็ บ และทาการแสดงผลลัพธ์ ที่ผ่ านการประมวลผลแล้ วออกสู่ หน้ า จอ หรื อ เป็ น
ไฟล์เอ็กเซลให้ ดาวน์โหลดลงสู่คอมพิวเตอร์
ระบบแปลงรู ป เขี ยนเป็ นรู ป ทางเสี ยงนี พ้ ั ฒ นาให้ อ ยู่ใ นรู ปของเว็ บแอพพลิ เคชันภาษา PHP โดยใช้
Framework ที่ชื่อ ว่า FuelPHP โดยมี จุดมุ่ง หมายเพื่อให้ ผ้ ู ใช้ งานสามารถเข้ าถึง ได้ จากทัง้ คอมพิว เตอร์ ตงั ้ โต๊ ะ
โน้ ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตได้ ผ่าน Web Browser ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์
http://thaitexttranscriber.com/
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2. การออกแบบส่ วนประมวลผล
ส่วนประมวลผลของระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงประกอบด้ วยขัน้ ตอนต่างๆ ทังหมด
้
4 ขัน้ ตอน
ได้ แก่
2.1 การแปลงอักขระจากรู ปตัวเขียนเป็ นวัตถุแทนอักขระ
เมื่อข้ อความที่ผ้ ูใช้ งานป้อนเข้ าสู่ระบบเข้ ามายังส่วนประมวลผล ระบบจะทาการแยกข้ อความดังกล่าว
ออกเป็ นอักขระต่างๆ แล้ วแปลงจากอักขระกลายเป็ นวัตถุแทนอักขระ ซึง่ ประกอบด้ วยลักษณ์ (feature) ต่างๆ ซึง่
ใช้ ในการระบุความแตกต่างของวัตถุแทนอักขระแต่ละวัตถุ โดยลักษณ์เหล่านี ้ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะทางเสียงของรู ป
อักขระ หมู่อกั ษรของรู ปพยัญชนะตามหลักไตรยางศ์ ตาแหน่งการวางของรู ปสระ และอื่นๆ โดยตัวอย่างของ
แบบจาลองวัตถุแทนอักขระที่เป็ นรู ปพยัญชนะ “ก” และรู ปสระ “-า” สามารถแสดงได้ ดงั ภาพที่ 1
วัตถุแทนรู ปพยัญชนะจะประกอบด้ วยลักษณ์ type ระบุวา่ วัตถุดงั กล่าวเป็ นวัตถุแทนรู ปพยัญชนะ initial
ระบุเสี ยงของรู ปพยัญชนะเมื่ออยู่ในตาแหน่งพยัญชนะต้ น final ระบุเสี ยงของรู ปพยัญชนะเมื่ออยู่ในตาแหน่ง
พยัญชนะท้ าย class ระบุหมู่อกั ษรตามหลักไตรยางศ์ stop ระบุว่าเป็ นพยัญชนะเสี ยงกักหรื อไม่ และ voiced
ระบุวา่ เป็ นพยัญชนะเสียงก้ องหรื อไม่ เป็ นต้ น
ส่วนวัตถุแทนรู ปสระจะประกอบด้ วยลักษณ์ type ระบุว่าวัตถุดงั กล่าวเป็ นวัตถุแทนรู ปสระ vowel ระบุ
เสี ย งของรู ป สระ position ระบุ ตาแหน่ ง การวางสระในพยางค์ long ระบุ ว่า เสี ย งสระเป็ นเสี ย งยาวหรื อ ไม่
requireFinal ระบุวา่ รู ปสระนี ้ต้ องการพยัญชนะท้ ายหรื อไม่ และ ignoreFinal ระบุวา่ รู ปสระนี ้ไม่รับพยัญชนะท้ าย
หรื อไม่ เป็ นต้ น

ก

type: C

class: mid

initial: k

stop: true

final: k

voiced: false

-า

type: V

long: true

vowel: aa

requireFinal: false

position: back

ignoreFinal: false

Figure 1 Example models of objects representing a consonant “ก” and a vowel “-า” respectively
2.2 การปรับแต่งแถวลาดับวัตถุแทนอักขระ
เมื่อทาการแปลงอักขระต่างๆ ในรู ปตัวเขี ยนเป็ นวัตถุแทนอักขระแล้ ว ระบบจะทาการจัดตาแหน่งของ
วัตถุแทนอักขระต่างๆ ใหม่ รวมไปถึงการรวมวัตถุแทนอักขระหลายวัตถุเป็ นวัตถุแทนอักขระใหม่วตั ถุเดียว และ
การแทรกหรื อลบวัตถุแทนอักขระตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากวัตถุแทนอักขระอื่นๆ ในระยะไม่เกิน 5
วัตถุ เพื่อปรับให้ สอดคล้ องกับรู ปทางเสียงก่อนจะทาการแบ่งพยางค์ ตัวอย่างของการปรับแต่งแถวลาดับวัตถุ
แทนอักขระ ได้ แก่ การรวมวัตถุแทนรู ปพยัญชนะ 2 รู ปเป็ นวัตถุแทนรู ปพยัญชนะควบกล ้าหรื ออักษรนา การรวม
วัตถุแทนรู ปสระตังแต่
้ 2 รู ปขึน้ ไปเป็ นวัตถุแทนรู ปสระประสม การแปลงวัตถุแทนรู ปพยัญชนะ ร 2 รู ปเป็ นวัตถุ
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แทนรู ป ร หัน การแปลงวัตถุแทนรู ปพยัญชนะ ว หรื อ อ เป็ นวัตถุแทนรู ปสระ อัว หรื อ ออ การลบวัตถุแทนอักขระ
ที่เป็ นตัวการันต์ออกจากแถวลาดับ หรื อการย้ ายตาแหน่งของสระที่วางด้ านหน้ า เช่น เ- แ- โ- ไ- ใ- เป็ นต้ น
2.3 การแบ่งพยางค์
เมื่อทาการปรับวัตถุแทนอักขระต่างๆ ให้ อยูใ่ นลาดับและตาแหน่งที่เหมาะสมแล้ ว ระบบจะทาการแบ่ง
วัตถุแทนอักขระเหล่านี ้ออกเป็ นพยางค์ตามความเหมาะสม พร้ อมทังปรั
้ บเสียงของสระและวรรณยุกต์ ของพยางค์
ให้ ถูกต้ อง โดยถ้ าหากพยางค์นนขาดเสี
ั้
ยงสระ ระบบจะทาการเพิ่มเสี ยงสระ /o/ หรื อ /ɔ/ โดยพิจารณาจากรู ป
พยัญ ชนะต้ นและพยัญ ชนะท้ า ย และถ้ า หากพยางค์ นนั ้ ไม่ป รากฏรู ปวรรณยุ กต์ ระบบจะทาการเพิ่ มเสี ย ง
วรรณยุกต์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเสี ยงพยัญชนะต้ น เสียงพยัญชนะท้ าย และความสัน-ยาวของเสี
้
ยงสระ
นอกจากนี ้ ในกรณีที่ระหว่างพยางค์ 2 พยางค์นนสามารถเกิ
ั้
ดพยางค์แทรกได้ ระบบจะทาการเพิ่มพยางค์แทรก
เข้ าไประหว่างกลางของคูพ่ ยางค์นนด้
ั ้ วย ซึง่ จะอธิ บายเพิ่มเติมในหัวข้ อที่ 3
2.4 การส่งค่ากลับเพื่อแสดงผล
เมื่อทาการแบ่งพยางค์ทงหมดเรี
ั้
ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะทาการส่งค่ากลับเพื่อแสดงผล โดยสามารถแสดง
ผลได้ 2 รู ปแบบ ได้ แก่ แบบสัทอักษร IPA และแบบอักขระ ASCII
ตัวอย่างการทางานของหน่วยประมวลผลของระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงสามารถแสดงได้ ดงั
ภาพที่ 2
นกกระเรี ยน

input

n k

k

r

n k

kr

a?

ee

n k

kr

a?

r

n k

kr

a?

n o k 3

a?

ee

r
r

ii

ia

n

r
kr

ii

ia
a?

j

convert characters to objects

n

j

combine clustering characters “kr”

n

combine characters repesenting the vowel “ia”
split objects to syllables

n
1

r

ia

n 0

adjust all syllables

nok3 kraʔ1 rian0 / n-o-k-3 k-r-a-?-1 r-i-a-n-0

output

Figure 2 The example of processing unit when converting the word “นกกระเรี ยน”
3. การสร้ างกฎเพื่อวิเคราะห์ การเกิดพยางค์ แทรก
ในการตัดสินใจเพิ่มพยางค์แทรกเข้ าไประหว่างพยางค์ใดๆ 2 พยางค์ ผู้วิจยั จะใช้ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องคา
ไทยแท้ ในการตัดสิ นรู ปพยางค์นนั ้ โดยผู้วิจยั ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าพยางค์แทรกมักเกิดขึ ้นระหว่างพยางค์ที่ไม่ใช่คา
ไทยแท้ ประกอบกับการพิจารณาส่วนประกอบของพยางค์ที่อยู่ประชิดกัน พร้ อมกับกาหนดตัวแปรค่า หนึ่ง ที่
เรี ยกว่า คะแนนความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดพยางค์แทรก โดยเงื่อนไขการเกิดพยางค์แทรกคือ คูข่ องพยางค์นนจะต้
ั ้ อง
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มีคา่ คะแนนความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดพยางค์แทรกมากกว่าหรื อเท่ากับ 3 หน่วย โดยเงื่ อนไขการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
ของคะแนนความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดพยางค์แทรกสามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 1
Table 1 Conditions of Increment and Decrement of Syllable Insertion Possibility
Increase possibility by 1 when

Decrease possibility by 1 when

The first syllable’s final sound is not the same as The first syllable’s final sound is
the second syllable’s initial sound.

ʔ

or no final

sound.

The first syllable’s final consonant is not the same The first syllable’s final sound is the same as the
as the second syllable’s initial consonant.

second syllable’s initial sound.

Any of these consonants appears in the syllable: The first syllable’s final consonant is the same as
ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ธ ศ ษ or ฬ.

the second syllable’s initial consonant.

The final consonant is any character other than ก The first syllable’s final consonant is ง ซ ฎ ด บ or
ง ด น บ ม ย or ว.

ว.
The tone symbol appears in the syllable.

4. รู ปเขียนที่ไม่ เป็ นไปตามอักขรวิธีไทยที่ระบบรองรั บ
รู ปเขี ยนจานวนหนึ่งที่ปรากฏในงานวิจยั ของณัฏฐา พิรุณสวรรค์ (2554: 223-256) และของปรกฉัตร
เลี ย้ งรักษา (2555: 176-191) เป็ นรู ปเขี ยนที่ไม่เป็ นไปตามอักขรวิธีไทย ผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบระบบให้ รองรับรู ป
เขียนเหล่านี ้โดยมีวิธีจดั การที่เหมาะสม โดยรู ปแบบที่ระบบรองรับมีดงั นี ้
- รู ปเขียนที่มีรูปสระที่ไม่สามารถรวมกันเป็ นสระประสมได้ ปรากฏซ ้าซ้ อนกัน เช่น เปั ก ราาด เหุต อาะนะ
เป็ นต้ น โดยวิธีจดั การคือ ผู้วิจยั ได้ ตงค่
ั ้ าระบบให้ เน้ นความสาคัญกับรู ปสระที่ปรากฏในแนวนอน คือ สระวาง
ด้ านหน้ า และสระวางด้ านหลัง ก่อนสระที่ปรากฏในแนวตัง้ คือ สระวางด้ านบน และสระวางด้ านล่างก่อน ใน
กรณี ที่เป็ นรู ปสระที่ปรากฏในแนวเดียวกัน ระบบจะเลือกรู ปสระที่ปรากฏหลังสุด เป็ นเสียงสระของพยางค์ โดย
จากตัวอย่างรู ปเขียนข้ างต้ น ระบบจะแปลงเป็ น /peek1/ /raat2/ /heet1/ และ /ʔaʔ1 naʔ3/ ตามลาดับ
- รู ปเขี ยนที่มีรูปพยัญชนะเกินความจาเป็ น เช่น กิรรจ เป็ นต้ น ระบบจะสะกดตามจริ ง โดยถ้ าพยัญชนะ
นันไม่
้ สามารถเป็ นพยัญชนะท้ ายได้ จะไม่ออกเสี ยง นอกจากนี ้ ถ้ ารู ปพยัญชนะที่เกินมาเหลือเศษเพียงตัวเดียว
และเป็ นพยางค์ที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากขาดเสี ยงสระ รู ปพยัญชนะนันจะถู
้
กละทิ ้ง โดยตัวอย่างรู ปเขี ยนข้ างต้ น
ระบบจะแปลงเป็ น /kiʔ1 raʔ3 rot3/
- รู ปเขียนที่มีรูปวรรณยุกต์อยูผ่ ิดที่ เช่น ออ่น ห่วีง เป็ นต้ น ระบบจะอ่านตามจริ งตามโครงสร้ างที่เห็น โดย
ตัวอย่างรู ปเขียนข้ างต้ น ระบบจะแปลงเป็ น /ʔaʔ1 ʔon1/ และ /haʔ1 wiiŋ0/ ตามลาดับ
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- รู ปเขี ยนที่ปรากฏรู ปสระที่ต้องการพยัญชนะท้ าย แต่ไม่ปรากฏรู ปพยัญชนะท้ าย เช่น สวั อไวยวั แข็
เป็ นต้ น ระบบจะอ่านตามเสียงสระจริ ง และให้ เสี ยงพยัญชนะท้ ายเป็ น ʔ โดยตัวอย่างรู ปเขียนข้ างต้ น ระบบจะ
แปลงเป็ น /saʔ1 waʔ1/ /ʔaʔ1 waj0 jaʔ3 waʔ3/ และ /khɛʔ1/ ตามลาดับ
- รู ปเขียนที่ปรากฏรู ปวรรณยุกต์ที่ไม่สามารถปรากฏร่วมกับพยัญชนะต้ นนันได้
้ ตามหลักไตรยางศ์ เช่น
เคลิ๊ ม ระบบจะอ่านตามเสียงปริ ยายของรู ปวรรณยุกต์ที่ปรากฏ โดยตัวอย่างรู ปเขียนข้ างต้ น ระบบจะแปลงเป็ น
/khləəm3/

5. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
การทดสอบโปรแกรมจะแบ่งเป็ นทังหมด
้
2 ส่วน ได้ แก่ ชุดข้ อมูลคาศัพท์ที่มีในพจนานุกรมประกอบด้ วย
คาศัพท์ที่นามาจากฐานข้ อมูลของพจนานุกรม LEXiTRON จานวนทังสิ
้ ้น 32,348 คา และชุดข้ อมูลคาศัพท์ที่ไม่มี
ในพจนานุกรมประกอบด้ ว ยคาศัพท์ที่น ามาจากข้ อ มูล ในภาคผนวก ข ในงานวิจัยของณั ฏ ฐา พิรุณ สวรรค์
(2554: 223-256) และจากข้ อมูลในตารางผนวกที่ 2 ถึง 7 ในงานวิจยั ของปรกฉัตร เลี ้ยงรักษา (2555: 176-191)
โดยนับเฉพาะรู ปเขียนที่ไม่ซ ้ากัน รวมทังสิ
้ ้น 967 คา และวัดประสิทธิภาพการทางานโดยใช้ สตู รต่อไปนี ้
ค่าความแม่นยา (%)

=

จานวนรู ปเขียนที่แปลงเป็ นรูปทางเสียงได้ ถกู ต้ อง

x

100

จานวนรู ปเขียนทังหมด
้

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการทดสอบระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงกับชุดข้ อมูลคาศัพท์ที่จดั เตรี ยมไว้ ผู้วิจยั พบว่า ค่า
ความแม่นยาของระบบสามารถแสดงได้ ดงั ตารางที่ 2
Table 2 Accuracies of G2P Conversion System
Word Set

Amount
(Words)

Correct Transcription
(Words)

Accuracy
(%)

Proper Graphemes

32,348

25,590

79.11

Improper Graphemes

967

857

88.62

ข้ อผิ ดพลาดที่เกิดขึน้ จากการทดสอบระบบ มีทงที
ั ้ ่เกิดขึน้ จากความผิ ดพลาดของระบบเอง และจาก
ลักษณะบางประการของภาษาไทย โดยรู ปแบบของความผิดพลาดที่พบมีดงั นี ้
1. เนื่องจากระบบทาการประมวลผลโดยการรวมวัตถุแทนอักขระที่สามารถประกอบกันเป็ นอักษรควบ
กล ้า อักษรนา หรื อสระประสมต่างๆ ก่อนทาการแบ่งพยางค์ จึงทาให้ เกิดการรวมวัตถุแทนอักขระโดยไม่จาเป็ นใน
บางครัง้ เช่น คาว่า “เวลา” ระบบแปลงเป็ น /waʔ3 law0/ เนื่องจากรู ปสระ “เ” และ “า” ถูกรวมเป็ นรู ปสระประสม
“เ-า” ในทันทีที่ระบบพบ เป็ นต้ น
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2. กฎการเพิ่ มพยางค์ แ ทรกเกิ ด ข้ อ ผิ ดพลาดขึ น้ กับรู ปเขี ย นบางรู ป ซึ่ งไม่มีพ ยางค์ แ ทรก เช่น คาว่า
“นักษัตร” ซึง่ เกิดพยางค์แทรกระหว่าง “นัก” และ “ษัตร” เนื่องจากคานวณคะแนนความเป็ นไปได้ ได้ เท่ากับ 3 ทัง้
ที่จริ งแล้ วไม่สามารถเกิดพยางค์แทรกได้ และกับรู ปเขียนบางรู ปซึง่ เกิดพยางค์แทรกได้ เช่น ตุ๊กตา ซึง่ สามารถเกิด
พยางค์แทรกได้ แต่เนื่องจากระบบคานวณคะแนนความเป็ นไปได้ ได้ เท่ากับ 1 จึงไม่เกิดพยางค์แทรก เป็ นต้ น
3. เนื่องจากระบบทาการตัดสินใจแบ่งพยางค์โดยพยายามให้ แต่ละพยางค์มีองค์ประกอบครบถ้ วนที่สุด
จึงอาจเกิดข้ อผิดพลาดจากการแบ่งพยางค์ที่ทาให้ บางพยางค์มีเสียงพยัญชนะท้ ายที่เกินความจาเป็ น เช่น คาว่า
“สารภาพ” ระบบแปลงเป็ น /saan4 raʔ3 phaap2/ เนื่องจากรู ปพยัญชนะ “ร” สามารถเป็ นตัวสะกดได้ แต่ไม่ใช่ใน
บริ บทนี ้ เป็ นต้ น
4. เนื่องจากระบบจะทาการแบ่งพยางค์ทนั ทีที่พบอักขระพิเศษ เช่น ไม้ ทณ
ั ฑฆาต ทาให้ เสียงพยัญชนะ
ท้ ายในพยางค์ที่ปรากฏรู ปพยัญชนะท้ ายอยู่หลังตัวการันต์ถกู ระบบเพิกเฉย เช่น คาว่า “ฟอร์ ม” ระบบแปลงเป็ น
/fɔɔ0/ เนื่องจากระบบทาการแบ่งพยางค์ทน
ั ทีที่เจอไม้ ทณ
ั ฑฆาต ทาให้ รูปพยัญชนะ “ม” ถูกแบ่งไปอยูพ่ ยางค์อื่น

และเนื่องจากพยางค์หลังมีส่วนประกอบไม่ครบ รู ปพยัญชนะ “ม” จึงถูกระบบละทิ ้งไป เป็ นต้ น
5. ในภาษาไทย มีรูปพยางค์บางรู ปซึ่งประกอบด้ วยคู่ของพยัญชนะที่สามารถเป็ นอักษรควบกล ้าหรื อ
อักษรนาได้ แต่ในบริ บทนัน้ คู่ข องพยัญชนะดังกล่า วไม่ได้ เป็ นอักษรควบกลา้ หรื ออักษรนา เช่น คาว่า “พลัง ”
ระบบแปลงเป็ น /phlaŋ0/ เพราะรู ปพยัญชนะ “พ” และ “ล” สามารถเป็ นอักษรควบกลา้ ได้ แต่ไม่ใช่ในบริ บ ทนี ้
เป็ นต้ น
6. ในภาษาไทย มีรูปพยางค์บางรู ปที่ความสัน้ -ยาวของเสี ยงสระไม่เป็ นไปตามรู ปเขี ยน แต่ระบบจะ
แปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสียงตามรู ปที่ปรากฏ เช่น คาว่า “ดีไซน์” ระบบแปลงเป็ น /dii0 saj0/ เนื่องจากโดยปกติ
สระ “ไ” เป็ นสระเสียงสัน้ แต่ในบริ บทนี ้ พยางค์ “ไซน์” มีเสียงสระเสียงยาว เป็ นต้ น
7. ในภาษาไทย มีรูปพยางค์บางรู ป โดยเฉพาะจากคาเขมร และคาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ซึง่ มีเสียง
วรรณยุกต์แตกต่างไปจากที่รูปของพยางค์นนควรจะเป็
ั้
น เช่น คาว่า “เมตร” ระบบแปลงเป็ น /meet2/ แทนที่จะ
เป็ น /meet3/ เนื่องจากตามหลักการสะกดคาของภาษาไทย คาที่ประกอบพยัญชนะต้ นในหมูอ่ กั ษรต่า ตัวสะกด
แม่กด และเสียงสระเสียงยาว ควรมีเสียงวรรณยุกต์เป็ นเสียงโท แต่ในบริ บทนี ้เป็ นเสียงตรี เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ เนื่องจากข้ อผิ ดพลาดบางประการซึง่ เกิดจากลักษณะบางประการของภาษาไทยตามข้ อที่
5 – 7 รวมทังพยางค์
้
แทรกมักไม่ปรากฏในรู ปเขียนที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมซึง่ นามาเป็ นชุดข้ อมูลทดสอบระบบ
จึงส่ งผลให้ ค่าความแม่นยาในการแปลงคาศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมมี ความแม่นยามากกว่าการแปลง
คาศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม

สรุป
ระบบแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ปทางเสี ยงที่ผ้ ูวิจยั พัฒนาขึน้ มีคา่ ความแม่นยาเมื่อแปลงรู ปเขียนที่ปรากฏใน
พจนานุ กรมเป็ นรู ป ทางเสี ยงเท่ า กับ ร้ อยละ 79.11 และค่ า ความแม่ นย าเมื่ อ แปลงรู ป เขี ยนที่ ไม่ป รากฏใน
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พจนานุกรมเป็ นรู ปทางเสียงเท่ากับร้ อยละ 88.62 ในการนาไปใช้ งานจริ ง อาจจาเป็ นต้ องเชื่อมต่อระบบดังกล่าว
กับ ฐานข้ อ มูล พจนานุก รมซึ่ง เก็ บ คาศัพ ท์ พร้ อมรู ป ทางเสี ย งที่ถู กต้ อ งเพื่ อ ให้ ส ามารถแปลงรู ป เขี ย นที่ มี ใ น
พจนานุกรมอยู่แล้ วได้ แม่นยายิ่ งขึน้ นอกจากนี ้ ถ้ าต้ องการนาระบบนี ไ้ ปใช้ ในการประมวลผลข้ อความระดับ
ประโยคหรื อ สู งกว่าระดับประโยค ควรมี การใช้ ระบบนี ร้ ่ วมกับระบบแบ่ง คาภาษาไทย เพื่ อทาการตัดคาใน
ข้ อความระดับประโยคหรื อสูงกว่าระดับประโยคเป็ นระดับคาหรื อวลีเพื่อความแม่นยาในการแปลงรู ปเขียนเป็ นรู ป
ทางเสียงที่มากขึ ้น
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การมีส่วนร่ วมของประชาชนด้ านความมั่นคงการค้ าชายแดนไทย-พม่ า จังหวัดระนอง
People's Participation in Thai-Burma Border Trade Security in Ranong Province
สัคพัศ แสงฉาย1*
Sakapas Saengchai1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนด้ า นความมัน่ คงการค้ าชายแดนไทย-พม่า จัง หวัดระนอง
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา หลักการเสริ มสร้ างความมัน่ คงชายแดนและการเสริ มสร้ างการมีสว่ นร่วมของประชาชน
เพื่อการพัฒนาการค้ าชายแดนไทย-พม่า ผลการศึกษาพบว่า 1. การพัฒนาด้ านความมัน่ คง คือ ส่งเสริ มการลด
ปั ญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่งสิ นค้ าและการค้ ามนุษย์ให้ ลดลง รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อมปกป้อง
ประชาชนจากการก่อการร้ ายและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และความร่ วมมือกับประเทศพม่าในด้ านความมัน่ คง
ชายแดน 2. การพัฒนาด้ านความมัง่ คัง่ คือ ส่งเสริ มการลงทุน การเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่ า
สินค้ าและบริ การข้ ามพรมแดนชายแดนไทย-พม่า ทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริ มการค้ าที่เป็ น
ธรรม อานวยความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทังส่
้ งเสริ มพื ้นที่ชายแดนไทยให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้ างความ
เจริ ญและรายได้ ให้ กบั ชุมชน 3. การพัฒนาด้ านความยัง่ ยืน คือ สามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ คุณภาพชีวิต
ของประชาชนชายแดนไทยให้ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล พอดี มีการผลิตและการ
บริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ซึง่ ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาค
ส่วนในพื ้นที่ในการพัฒนาชายแดนไทย

ABSTRACT
People's Participation in Thai-Burma Border Trade Security in Ranong Province has been
studied the principles of border security enhancement and strengthening public participation for the
development of Thai-Myanmar border trade. The study found that; 1. Security development is to
promote crime reduction, smuggling and human trafficking are reduced. Including preparedness to
protect people from terrorism and natural disasters and cooperation with Burma on border security, 2.
Wealth development is investment promotion, transport link logistics value chain Products and
Services Crossing Thai-Myanmar Border Crossing Both revision of regulations and laws to promote
fair trade is convenient and fast It also promotes the Thai border as a tourist attraction that can
generate income and growth for the community, 3. Sustainable development is the ability to generate
income and increase the quality of life of Thai people. By using balanced natural resources,
production and consumption are environmentally friendly. The importance of private sector
participation in all sectors of the Thai Border Areas development.
Key Words: Participation, Security, Border Trade, People
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คานา
การเสริ มสร้ างความมัน่ คงของชาติ เป็ นสิ่งสาคัญที่ทกุ ประเทศในโลกไม่วา่ จะมี การปกครองรู ปแบบใด
ต่า งก็ปรารถนาจะให้ เกิดและดารงอยู่ตลอดไป ประเทศชาติ ที่มนั่ คงประชาชนต้ อ งมี ความอยู่ร อดปลอดภัย
(survival) และประเทศมีความเจริ ญก้ าวหน้ า (growth) ตลอดจนสังคมมีความเป็ นปึ กแผ่นแน่นแฟ้น ชุมชนอยู่
ร่วมกันได้ อย่างสงบสุขและยัง่ ยืนในอนาคต หากพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องในทุก
ระดับที่เกิดขึ ้นในโลกตามกระแสโลกาภิวตั น์ ที่ส่งผลให้ ความหมายของความมัน่ คงของชาติได้ ขยายขอบเขตจาก
ความอยูร่ อดปลอดภัย และความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศเชื่อมโยงไปสู่มิติด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะ
มิ ติด้านการเมื อ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นสังคม ด้ า นการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จึง จาเป็ นอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้ อ งให้ ความส าคัญกับการปรับทิศทางการพัฒ นาในมิ ติ
ดังกล่าว ให้ สอดคล้ องและเกิดความสมดุลกับทิศทางการเสริ มสร้ างความมั่นคงของชาติ ที่นาไปสู่ การรั กษา
ผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยัง่ ยืนสืบไป ประเทศไทยในปั จจุบนั และต่อไปในอนาคตกาลังเผชิญกับปั ญหาและภัย
คุกคามรู ปแบบใหม่มากมายหลายประการ จึงจาเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนและทุกภาคส่วนใน
ชาติให้ พร้ อมเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยที่อาจเกิดขึ ้น และสามารถบริ หารจัดการทรัพยากร เพื่อป้องกันและ
แก้ ไขปั ญ หาและภัยคุกคามที่ส่ ง ผลกระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ ได้ บรรลุ ผ ลอย่า งเป็ นรู ปธรรม นอกจาก
สถานการณ์ ปั ญหา และ ภัยความมัน่ คง ที่เกิดขึ ้นในระดับพื ้นที่จงั หวัดทัว่ ประเทศ จะมีความแตกต่างกันไปตาม
สภาพพื ้นที่แล้ ว ยังมีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ ชิดกับมิติต่างๆ ดังกล่าว รวมทัง้ มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่ คงของประเทศโดยรวมเพิ่มมากขึน้ จึงทาให้ สภาพปั ญหาที่เกิดขึน้ มี ความสลับซับซ้ อ น และไม่อาจ
ป้องกันแก้ ไขปั ญหาด้ วยแนวทางและวิธีการแบบเดิมที่มองปั ญหาแบบแยกส่วน หรื อแยกมิติได้ เหมือนในอดีต
ประกอบกับประเทศไทยได้ เข้ าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาในระดับ
พื ้นที่ เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงโดยเฉพาะพื ้นที่ชายแดนให้ มีความสันติสุข ความมัน่ คงสอดคล้ องกับ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนในสังคมและพัฒนาพื ้นที่ชายแดนให้ มีศกั ยภาพในการค้ าและการบริ การตามเป้าหมายของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านกลไกของภาครัฐ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ
ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางวิชาการมีหลากหลายตัวแบบ ในที่นี ้ใช้ ตวั แบบระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่ วมสากล ((IAP2 - International Association for Public Participation )
ที่เรี ยกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็ น 5 ระดับ (ถวิ ลวดี, 2551) คื อ ระดับที่ 1 การมีส่ วนร่ ว มใน
ระดับให้ ข้อมูลข่าวสาร : เป็ นการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เป็ น
ระดับการมีส่ว นร่ วมที่ประชาชนเข้ ามามีส่ วนร่ วมน้ อยที่สุ ด แต่ถือว่า เป็ นขัน้ พืน้ ฐานของการมีส่ วนร่ วมและมี
ความสาคัญมาก โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่ในการนาเสนอข้ อมูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้ อง ทันสมัย และประชาชน
สามารถเข้ าถึงได้ ซึ่งเป็ นสิทธิ พื ้นฐานของประชาชนในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารงานของภาครัฐ โดย
รู ปแบบการมีส่วนร่วมในระดับนี ้อยูใ่ นลักษณะการให้ ข้อมูลทางเดียวจากภาครัฐสู่ประชาชน ระดับที่ 2 การมีส่วน
ร่วมในระดับการปรึ กษาหารื อ : เป็ นการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการให้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง และแสดงความ
คิดเห็น รวมทังข้
้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการ/ การปฏิ บตั ิงานของหน่วยงานของรัฐอย่างอิ สระและเป็ น
ระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้ มีกระบวนการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนทัง้ เป็ นทางการและไม่เป็ น
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ทางการ และนาข้ อเสนอแนะ ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็ นห่วงไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
นโยบาย หรื อพัฒนาวิธีการปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ โดยรู ปแบบการมีส่วนร่วมในระดับ
นี ้ทาได้ โดยการสารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การเสวนากลุ่ม เป็ นต้ น ระดับที่ 3 การมีส่วนร่ วมใน
ระดับให้ เข้ ามามีบทบาท : เป็ นลักษณะที่ ประชาชนเข้ าไปมีส่วนร่วมหรื อเกี่ยวข้ องในกระบวนการวางแผนและ
ตัดสิ นใจ ซึ่งมีการแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็นและข้ อ มูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริ งจัง และมี จุดมุ่งหมาย
ชัดเจน โดยประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบตั ิงาน ซึง่
หน่วยงานภาครัฐ มีหน้ าที่จดั ระบบอานวยความสะดวกและยอมรับการเสนอแนะ และมีการตัดสินใจร่วมกับภาค
ประชาชน การมีส่วนร่ วมระดับนี ้อาจดาเนินการในรู ปแบบกรรมการที่มีตวั แทนภาคประชาชนเข้ าร่วม ระดับที่ 4
การมีส่วนร่ วมในระดับสร้ างความร่วมมือ : เป็ นการให้ ความสาคัญกับบทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยมี
เป้าหมายสาคัญอยู่ที่การเป็ นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขันตอนของการตั
้
ดสินใจ ตังแต่
้ การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแก้ ไข รวมทังการเป็
้
นภาคีในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนันการมี
้
ส่วนร่วม
ในระดับนี ้ คือ การที่ภาครัฐสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในการดาเนินงานร่วมกัน และนา
แนวคิดใหม่ ๆ หรื อข้ อเสนอแนะของประชาชนมาเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการตัดสินใจให้ มากทีส่ ุดเท่าที่จะทาได้
ซึง่ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้ อนออกมาจากผลของการตัดสินใจที่คอ่ นข้ างสูง โดยรู ปแบบการมีส่วนร่วม
ในขันนี
้ ้ เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน คณะที่ปรึกษาภาคประชาชน เป็ นต้ น ระดับที่ 5 การมีส่วนร่วม
ในระดับเสริ มอานาจประชาชน : เป็ นระดับการมีส่วนร่วมที่ประชาชนมีบทบาทในระดับสูงสุด หรื อมากที่สุด โดย
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีบทบาทในการเป็ นผู้ตดั สินใจในการแก้ ไขปั ญหาและการพัฒนาต่างๆ ซึง่ ผลจาก
การตัดสินใจนัน้ มีผลผูกพันให้ หน่วยงานภาครัฐจะต้ องดาเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในระดับสูงสุดนี ้ เน้ นให้ ประชาชนมีบทบาทในการบริ หารจัดการโดยเป็ นผู้ดาเนิน การภารกิจ การ
พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริ หารจัดการทรัพยากรในพื ้นที่และท้ องถิ่น โดยภาครัฐมีหน้ าที่ในการ
ส่งเสริ มสนับสนุนเท่านัน้ ประโยชน์ของการตัดสินใจในขันนี
้ ้ คือ การสร้ างการเรี ยนรู้ ความเข้ าใจและความรู้สึก
เป็ นเจ้ าของร่วมกันในการพัฒนาพื ้นที่ชายแดน
ผู้วิจยั เห็นว่าการบรรลุเป้าหมายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนัน้ บริ เวณพื ้นที่ชายแดนของประเทศไทย
ต้ อ งเป็ นสังคมที่มีความไว้ เนื ้อเชื่อ ใจซึ่งกันและกัน มี เสถียรภาพ สันติ ภ าพ และความปลอดภั ยในชีวิ ตและ
ทรัพ ย์ สิ น ความมั่นคงที่ ยั่ง ยื นในสัง คมพหุว ัฒ นธรรมที่ส อดคล้ องกับ วิ ถีชีวิ ตและวัฒ นธรรมของชุม ชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในพื ้นที่ชายแดน ที่จะร่ วมกันพัฒนาให้ เป็ นเขตการค้ าที่สาคัญให้ มี
ความสามารถในการแข่งขัน การเชื่อมโยงเส้ นทางคมนาคม การแก้ ไขปรับปรุ งกฎระเบียบเพื่อสร้ างโอกาสในการ
ขยายตลาด การสร้ า งแหล่ ง งานในพืน้ ที่ชายแดน และการพัฒ นาการท่อ งเที่ยว การขนส่ งระหว่า งประเทศ
เพื่อที่จะทาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการค้ าชายแดน การท่องเที่ยวและบริ การในภูมิภาค โดยจากที่ผ้ วู ิจยั ได้
ลงพื ้นที่ชายแดนไทย-พม่าจังหวัดระนอง พบว่า การค้ าชายแดนจังหวัดระนอง เป็ นอีกพื ้นชายฝั่ งทะเลอันดามัน
ของไทย ที่มีการขยายตัวทางการค้ าอย่างต่อเนื่อง มีมลู ค่าการค้ าชายแดนไทย-พม่า (เมียนม่า) ในปี 2559 ที่ผ่าน
มา จานวนรวม 19,526.38 ล้ านบาท คิ ดเป็ นมูล ค่าการส่ ง ออก 15,398.06 ล้ า นบาท และมูล ค่าการน าเข้ า
4,128.32 ล้ านบาท (ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กรมการค้ าต่างประเทศ โดยความร่วมมือ
จากกรมศุลกากร) และจากความได้ เปรี ยบเชิงพื ้นที่ชายแดนจังหวัดระนองอยูร่ ิ มทะเลอันดามัน ซึง่ มียุทธศาสตร์
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ในการพัฒ นาจังหวัด ระนองในการเป็ นศูนย์กลางการขนส่ง สิ นค้ าระหว่างประเทศฝั่ งอันดามัน ดังนัน้ จึงได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง การมีส่วนร่วมของประชาชนด้ านความมัน่ คงการค้ าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง เพื่อ
ศึกษา หลักการเสริ มสร้ างความมัน่ คงชายแดนและเพื่อการพัฒนาการค้ าชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง โดย
กระบวนการการมีส่วนร่ วมของประชาชน การพึ่งตนเอง การช่วยเหลื อซึ่งกันและกันและการรับผิดชอบต่อพื ้นที่
การพัฒนาชายแดนไทย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัยได้ ทาการศึกษาการวิจัยเชิง คุณ ภาพ โดยมี ข อบเขตการดาเนิ นการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา สาหรับผู้ให้ ข้อมูลสาคัญที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้คือ
นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริ หาร ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ ประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงาน ที่ให้ ข้อมูลการ
ศึกษาวิจยั
ในการศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัยได้ ทาการศึกษา เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ า นความมั่นคงการค้ า
ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง มีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาหลักการเสริ มสร้ างความมัน่ คงชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง โดยศึกษาตังแต่
้ ขนั ้ ตอน
การเตรี ยมความพร้ อมชายแดน การวิเคราะห์ข้อมูลเรี ยนรู้ตนและพื ้นที่ชายแดน การกาหนดเป้าหมายและทิศ
ทางการพัฒนา การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชายแดน และการปฏิบตั ิตามแผน
2) เพื่อศึกษาการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการค้ าชายแดนทุกระดับ ทังระดั
้ บ
การรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารื อ ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ องและระดับการร่วมมือ
โดยผู้วิจยั จึงได้ ออกแบบการศึกษาวิจยั เป็ นเชิงคุณภาพ ซึง่ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม นายด่านศุลกากรระนอง ผู้บริ หาร ข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ประกอบการ
ประชาชน และการเปิ ดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชาชนจังหวัดระนอง
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้ านความมัน่ คงการค้ าชายแดนไทย-พม่า ทุกระดับ จากระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (อรทัย ก๊ ก
ผล, 2552) ดังนี ้ ระดับการรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารื อ ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ระดับการร่วมมือ และระดับการเสริ มอานาจของประชาชน
การมีส่วนร่ วม
การรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
การปรึกษาหารือ
การเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
การร่วมมือ
การเสริมอานาจของประชาชน

การมีส่วนร่ วมของประชาชนด้ านความ
มั่นคงการค้ าชายแดนไทย-พม่ า จังหวัด
ระนอง

Figure 1 Conceptual framework
786

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเตรี ยมตัวและการวางแผนเข้ าสู่พนื ้ ที่ชายแดน จังหวัดระนอง
สาหรับการวางแผนการศึกษาวิจยั ผู้วิจยั ได้ กาหนดแผนปฏิ บตั ิงานวิจยั เข้ าดาเนินการศึกษาพื ้นที่ในช่วง
เดือนธันวาคม 2559 ถึง มีนาคม 2560 โดยได้ ดาเนินการรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์ ของด่านศุลกากรระนอง
การดาเนินงานการค้ าชายแดนไทย-พม่า พาณิ ชย์จงั หวัดระนอง มีการกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้ อมูลใน
พื ้นที่ ทังนี
้ ้ได้ รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จงั หวัด นายด่านศุลกากร เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงาน
ผู้นาชุมชนและประชาชน ที่ให้ การอนุเคราะห์แนะนาแหล่งข้ อมูลมาเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูล อีกทังผู
้ ้ วิจยั ได้
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชายแดนจังหวัดระนอง เวทีประชาคมรับฟั งความเห็นของประชาชนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดนไทย การพัฒนาพื ้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง ทัง้
การรับฟั งปั ญหา การแก้ ไขปั ญหาให้ สอดคล้ องความต้ องการของประชาชน ความเห็นในการพัฒนาพื ้นที่ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดน สาหรับกิจกรรมนี ้ผู้วิจยั ได้ ร่วมกับประชาชน
ในพื ้นที่ชายแดนเป็ นกิจกรรมลักษณะการบริ การทางวิชาการ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ ในประเด็น
ความสาคัญ การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ บทบาทประชาชนกับพัฒนาพื ้นที่ชายแดน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดนพื ้นที่จงั หวัดระนอง
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ใช้ วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลหลัก เช่น ผู้ว่า
ราชการจังหวัด พาณิชย์จงั หวัด นายด่านศุลกากร เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงาน ผู้นาชุมชนและประชาชน โดยมีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
1) การรวบรวมเอกสารเชิงประจักษ์โดยมีการกาหนดประเด็นในการรวบรวมข้ อมูลในพื ้นที่ชายแดนจังหวัด
ระนอง
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ในกิจกรรมต่างๆที่ชายแดนจัดขึน้ การค้ าชายสิน ค้ าบริ การต่างๆ การขนส่ง
สินค้ าข้ ามพรมแดน การเดินทางผ่านแดนของประชาชนและนักท่องเที่ยว ทังการรั
้
บฟั งปั ญหาการแก้ ไขปั ญหาให้
สอดคล้ องความต้ องการของประชาชน ความเห็นอื่นๆในการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง
3) สัมภาษณ์ เชิงลึก เป็ นการสัมภาษณ์ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 2) พาณิ ชย์จงั หวัดระนอง และ 3)
นายด่านศุลกากรระนอง ซึง่ เป็ นการสัมภาษณ์ ข้อมูลของจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด ความมัน่ คงที่
ยัง่ ยืนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชายแดนไทย-พม่า โดยกระบวนการมีส่วน
ร่ ว มของภาคประชาชน ในพืน้ ที่ชายแดนจัง หวัดระนอง ที่จะร่ วมกันพัฒ นาให้ เป็ นเขตการค้ า ที่ส าคัญ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้น
4) สนทนากลุ่ม เป็ นการสนทนาเพื่อรับฟั งความเห็นและบทวิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดน มีผ้ ูเข้ าร่ วมการสนทนาคือ ผู้นาชุมชน ประชาชน
ชายแดนจังหวัดระนองสนทนาประเด็นที่สาคัญคือ การเสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกระดับ ทังระดั
้ บ
การรับทราบข้ อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปรึกษาหารื อ ระดับการเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ระดับการร่วมมือ และ
ระดับการเสริ มอานาจของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาพื ้นที่ชายแดน
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5) การบริ การทางวิชาการในลักษณะการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นประชาชน โดยมี
ประเด็นความสาคัญดังนี ้ การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่ บทบาทประชาชนกับพัฒนาพื ้นที่ชายแดนไทยพม่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดนพื ้นที่จงั หวัดระนอง
สถานที่ทาการเก็บข้ อมูล
ด่านศุลกากรระนอง บริ เวณพื ้นที่ชายแดนไทย-พม่าและใกล้ เคียงด่านศุลกากรระนอง จังหวัดระนอง
อุปกรณ์ในการรวบรวมข้ อมูล
กล้ องถ่ายภาพ ถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือที่มีความจาเป็ นและสาคัญ ในชุมชนที่มีกิจกรรมในประเพณี ตา่ งๆ
เวทีประชาคม กิจกรรมของหมูบ่ ้ าน กล้ องถ่ายภาพจะช่วยเพิ่มความถูกต้ องการดาเนินงานและความชัดเจนของ
ข้ อมูลได้ มากขึ ้น
เครื่ องบันทึกเสียง ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลให้ ได้ รายละเอียดการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
ที่ชดั เจนกว่าการจดบันทึก เพราะบางครัง้ การจดบันทึกจะทาให้ ข้อมูลประเด็นที่สาคัญอาจจะไม่สมบูรณ์ การ
บันทึกเสียงสามารถที่จะใช้ ทบทวนรายละเอียดข้ อมูลที่จะเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสู่การวิเคราะห์ได้ สมบูรณ์
และครบถ้ วนในเชิงเนื ้อหา โดยผู้วิจยั ได้ ขออนูญาตการบันทึกเสียงการเก็บรวบรวมข้ อมูลในแต่ละครัง้
การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับในการวิจยั เชิงคุณภาพจะใช้ แนวคิดทฤษฎีเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ โดยวิธี การหลักที่ใช้ มี 2 วิธี
วิธีแรก เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย ซึ่งได้ จากการสัมภาษณ์ ที่ได้ จดบันทึก
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สิ่งที่เป็ นรู ปธรรมหรื อสังเกตเห็นได้ เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปตาม
แนวคิดทฤษฎี หรื อการศึกษาวิจยั วิธีที่สอง เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหาซึ่งได้ จากการศึกษา
เอกสาร ในการวิเคราะห์เอกสารผู้วิจยั ต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมหรื อบริ บทว่ามีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างไร
การวิเคราะห์ข้อมูลทังสองวิ
้
ธีจะเป็ นลักษณะบรรยาย ขึน้ อยูก่ บั ประเด็นหรื อปั ญหาที่ จะวิเคราะห์ โดยมุ่งประเด็น
สาระส าคัญการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการเสริ มสร้ า งความมั่นคงการค้ า ชายแดนไทย-พม่า โดยศึกษา
วิเคราะห์ระดับการมีสว่ นร่วมที่เหมาะสมกับบริ บทในพื ้นที่สาหรับการพัฒนาพื ้นที่จงั หวัดระนองและสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของประชาชน เพื่อให้ ได้ ข้อสรุ ป ผลการวิจยั ที่เป็ นรู ปธรรม และมีเหตุผลสนับสนุนอย่างชัดเจน

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
หลักการเสริ มสร้ างความมั่นคงชายแดนไทย-พม่ า จังหวัดระนอง
1. การพัฒ นาด้ านความมั่นคง คือ ส่งเสริ มการลดปั ญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่ งสิ นค้ าและ
การค้ า มนุษ ย์ ให้ ล ดลง รวมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อ มปกป้องประชาชนจากการก่อ การร้ า ยและภัยพิบัติท าง
ธรรมชาติ และความร่ วมมื อกับประเทศพม่าในด้ า นความมั่นคงชายแดน 2. การพัฒ นาด้ า นความมั่งคั่ง คื อ
ส่งเสริ มการลงทุน การเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ หว่ งโซ่มลู ค่า สิ นค้ าและบริ การข้ ามพรมแดนชายแดนไทยพม่า ทัง้ ปรับปรุ งแก้ ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อ ส่งเสริ มการค้ าที่เป็ นธรรม อานวยความสะดวกและรวดเร็ ว
รวมทังส่
้ งเสริ มพื ้นที่ชายแดนไทยให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้ างความเจริ ญและรายได้ ให้ กบั ชุมชน 3. การ
พัฒนาด้ านความยัง่ ยืน คือ สามารถสร้ างความเจริ ญ รายได้ คุณภาพชี วิตของประชาชนชายแดนไทยให้ เพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล พอดี มีการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ซึง่ ให้
ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วนในพื ้นที่ในการพัฒนาชายแดนไทย
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ให้ สามารถแข่งขันได้ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีภาคประชาชนมีสว่ นร่วมทังการเตรี
้
ยมความพร้ อมพื ้นที่
ชายแดน การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นที่ชายแดน การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกาหนดแผนงาน
โครงการพัฒนาชายแดน การปฏิบตั ิตามแผน โดยเน้ นกระบวนการ มีส่วนร่วม การพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน เป็ นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาเชิงพื ้นที่ชายแดน ดังนี ้
1) ด้ านการเตรี ยมความพร้ อมพื ้นที่ชายแดน
หน่ว ยงานที่มีความเกี่ ยวข้ องในการเสริ มสร้ างความมั่นคง ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ องค์ กรปกครองส่ว น
ท้ องถิ่น องค์การบริ หารส่วนตาบล มีการประสานงานในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลชุมชนและแนวทางการ
เสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ผู้นาชุมชน ประชาชน ได้ ทราบถึงหลักการทางานในการเตรี ยมความพร้ อมของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นที่ชายแดน การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา การกาหนดแผนงานโครงการ
การพัฒนาชายแดนและการปฏิบตั ิตามแผน
2) ด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นที่ชายแดน
ประชาชนในพื น้ ที่ชายแดน จะเป็ นผู้ที่เข้ า ใจสภาพตามภู มิศาสตร์ ภู มิอ ากาศ วัฒ นธรรม ประเพณี
ทรั พยากรทางธรรมชาติ ชีวิ ตความเป็ นอยู่ข องประชาชนและทราบถึงสภาพปั ญ หาความต้ องการของพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัดระนองเป็ นอย่างดี สามารถที่จะให้ ข้อมูลเพื่อประกอบในการวิเคราะห์สถานการณ์ของพื ้นที่ ระบุ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นที่ต้องดาเนินการแก้ ไขเร่งด่วน จัดลาดับความสาคัญของแต่ละปั ญหา ระดมความเห็นวิเคราะห์หา
สาเหตุที่แ ท้ จริ ง ของปั ญ หา เพื่อศึกษาหาแนวทางร่ ว มกันในการแก้ ไขปั ญหาและสนองความต้ อ งการให้ กับ
ประชาชน
3) การกาหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา
ในพืน้ ที่ชายแดนจัง หวัดระนอง ประชาชนจัดเวทีประชาคม ระดมความเห็นและแลกเปลี่ ยนข้ อ มูล
ข่าวสารสาหรับทิศทางการพัฒนาพื ้นที่ คุณภาพชีวิตที่ดี ขึน้ ของประชาชน สาหรับอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การ
พัฒนาพื ้นที่ สภาพแวดล้ อมนัน้ เมื่อแต่ละชุมชนและหมูบ่ ้ านได้ ศกึ ษาสภาพปั ญหา ความต้ องการที่แท้ จริ ง มีการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดปั ญหา ในเวทีประชาคมนี ้ สมาชิกแต่ละหมูบ่ ้ านและชุมชน จะได้ ระดมความเห็น
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาและสนองต่อความต้ อ งการของประชาชน โดยกาหนดเป้าหมายทิศทางการพัฒ นา
ออกมาในรู ปของโครงการและกิจกรรมที่ต้องมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
4) การกาหนดแผนงานโครงการพัฒนาชายแดน
ในขันตอนนี
้
้ เมื่อประชาชนในพื ้นที่ ได้ กาหนดทิศทางการพัฒนาชายแดนร่วมกันในรู ปของโครงการและ
กิจกรรม โดยสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนและศักยภาพของชุมชนเป็ นหลัก ศุลกากรระนอง องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น จะเป็ น ผู้ประสานการจัดทาเอกสารแผนงานและโครงการ โดยที่บางกิจกรรมไม่ต้องอาศัย
งบประมาณในการดาเนินงาน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาพื ้นที่ชายแดนด้ วยกัน แต่
บางโครงการ กิจกรรมต้ องอาศัยงบประมาณจากภาครัฐมาขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5) การปฏิบตั ิตามแผน
หลังจากที่โครงการต่างๆได้ ถูกบรรจุในแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องแล้ ว เช่น ศุลกากรระนอง พาณิ ชย์
จังหวัดระนอง เรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ ในขันตอนถั
้
ดไปจะเป็ นการขออนุมตั ิใช้ แผนและประกาศใช้ แผน ซึง่ ในระยะเวลา
ที่ผ่านมานัน้ เมื่อ มีการประกาศใช้ แผน โครงการต่างๆจะถูกนามาปฏิ บัติตามระยะเวลาที่ส อดคล้ องซึ่งมีด่า น
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ศุลกากรระนอง หน่วยงานอื่ นๆของอาเภอจังหวัดจะเป็ นผู้ประสานการทางานร่ วมกัน โดยมีบุคลากรภาครัฐ
ท้ องถิ่น ผู้ นาชุมชนในพื ้นที่ สมาชิกหมู่บ้าน มี บทบาทในการมี ส่ว นร่ ว มปฏิ บัติกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในโครงการ
พัฒนาพื ้นที่ชายแดน รวมทังมี
้ คณะทางานที่เป็ นผู้ติดตาม ประเมินความสาเร็ จของโครงการและแผนพัฒนาให้ ได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาการค้ าชายแดน
1. การรั บทราบข้ อมูลจากหน่ วยงานภาครั ฐ
ด่านศุล กากร พาณิ ชย์จังหวัดระนอง และหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้ อง ควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้ อมูล
การค้ าชายแดนไทย-พม่า โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
จากหน่วยงานให้ เป็ นที่รับรู้เกิดความเข้ าใจตรงกัน ให้ กบั ประชาชน อันจะเป็ นประโยชน์สาหรับประชาชนในพื ้นที่
ชายแดนและใกล้ เคียงที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ าชายแดนจังหวัดระนอง
2. การปรึ กษาหารื อ
เมื่อประชาชนในพื ้นที่ได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารจากด่านศุลกากรหรื อผู้นาชุมชน ประชาชนจะสามารถ
ระดมความคิดเห็นต่างๆผ่านเวที ท่ีประชาชนจัดขึ ้นมาในพื ้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง เกี่ยวกับสภาพพื ้นที่การค้ า
ชายแดนปั จจุบนั สภาพปั ญหาที่ต้องได้ รับการแก้ ไข ความต้ องการอื่นๆ เพื่อจะได้ รวบรวมเป็ นข้ อมูลสาคัญในการ
วิเคราะห์สถานการณ์พื ้นที่และทิศทางในการพัฒนาชายแดน
3. การเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
ประชาชนในพืน้ ที่ ชายแดนสามารถมี บทบาทในการมี ส่ ว นร่ ว ม การก าหนดนโยบายแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจการค้ าชายแดนโครงการพัฒนาต่างๆ ซึง่ มีพาณิ ชย์จงั หวัดระนอง ด่านศุลกากรระนอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในตาบลและจังหวัด เป็ นหน่วยงานประสานการดาเนินงาน โดยคานึงถึงศักยภาพของพื ้นที่ ชุมชน
ทรัพยากรที่มีอยูแ่ ละความต้ องการของประชาชนเป็ นหลัก เพื่อที่จะได้ แผนและโครงการการพัฒนาที่มาจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
4. การร่ วมมือ
หลังจากที่ประชาชนในได้ มีการเสนอโครงการและกิจกรรมในการพัฒ นาเศรษฐกิจการค้ าชายแดน
จังหวัดระนอง โดยมีดา่ นศุลกากรระนอง พาณิชย์จงั หวัดระนอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในตาบลและจังหวัด
ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่รวบรวมโครงการเพือ่ พิจารณาเสนอขออนุมตั ิและประกาศใช้ โครงการต่างๆจะถูกมาขับเคลื่อน
สู่การปฏิบตั ิให้ สมั ฤทธิ์ ผล โดยมีประชาชนจะมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิโครงการและกิจกรรมนันๆ
้
5. การเสริ มอานาจหรื อกิจกรรมของประชาชน
หน่วยงานในพื ้นที่ เช่น ด่านศุลกากรระนอง พาณิชย์จงั หวัดระนอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในตาบล
และจังหวัด มีการส่งเสริ มให้ ประชาชนเป็ นผู้กาหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้ าชายแดนด้ วยการตัดสินใจ
ของประชาชนเอง โดยเป็ นโครงการที่มาจากความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่ ที่เสริ มสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้
ของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนเกิดการเรี ยนรู้ และทางานร่ วมกัน โดยเน้ นกระบวนการมีส่วนร่ วม การพึง่ ตนเอง
การช่วยเหลือซึง่ กัน เป็ นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาเชิงพื ้นที่ชายแดน
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สรุป
การเสริ มสร้ างความมัน่ คงการค้ าชายแดนไทย-พม่า ที่สาคัญ คือ 1. การพัฒนาด้ านความมัน่ คง คือ
ส่งเสริ มการลดปั ญหาอาชญากรรม การลักลอบขนส่งสินค้ าและการค้ ามนุษย์ให้ ลดลง รวมทังการเตรี
้
ยมความ
พร้ อมปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ ายและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และความร่ วมมือกับประเทศพม่าในด้ าน
ความมัน่ คงชายแดน 2. การพัฒนาด้ านความ มัง่ คัง่ คือ ส่งเสริ มการลงทุน การเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์หว่ ง
โซ่มูลค่า สิ นค้ าและบริ การข้ ามพรมแดนชายแดนไทย-พม่า ทังปรั
้ บปรุ งแก้ ไขระเบียบและกฎหมายเพื่อส่งเสริ ม
การค้ าที่เป็ นธรรม อานวยความสะดวกและรวดเร็ ว รวมทัง้ ส่งเสริ มพืน้ ที่ชายแดนไทยใ ห้ เป็ นแหล่ งท่อ งเที่ยว
สามารถสร้ างความเจริ ญและรายได้ ให้ กบั ชุมชน 3. การพัฒนาด้ านความยัง่ ยืน คือ สามารถสร้ างความเจริ ญ
รายได้ คุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนไทยให้ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล พอดี
มีการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม ซึง่ ให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ประชาชนทุกภาคส่วนในพื ้นที่ชายแดนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา ให้ สามารถแข่งขันได้ ในภูมิภาคนัน้ โดยผู้วิจยั สรุ ป
ประเด็นการศึกษาในส่ว นที่จะทาให้ ประชาชนที่อยู่ในพืน้ ชายแดนมีส่ วนร่ วมในการพัฒ นาเศรษฐกิจการค้ า
ชายแดนไทย-พม่า นัน้ สิ่งสาคัญคือ ด่านศุลกากรระนอง พาณิ ชย์จงั หวัดระนอง ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ นาชุมชนต้ อ งประสานความร่ ว มมื อ กัน รวมทังการประสานความร่
้
วมมื อ ให้
ประชาชนในพื ้นที่ มีบทบาทการมีส่วนร่ วมทังการจั
้
ดทาแผน/โครงการด้ านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนระนอง
การค้ าชายแดนไทย-พม่า และการนาแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ ทังการจั
้
ดทาแผน/โครงการด้ านการจัดการและการนาแผน
สู่การปฏิบตั ิในกิจกรรมการพัฒนาด้ านต่างๆโดยเน้ นกระบวนการ มีส่วนร่วม การพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน เป็ นพลังการขับเคลื่อนชุมชนเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งการพัฒนาเชิงพื ้นที่ชายแดนจังหวัดระนอง
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พัฒนาการของการขับร้ องเพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2468 - 2510
The Development of Thai Popular Singing from 1925 to 1967
ณัฐธัญ อินทร์ คง1*
Nutthan Inkhong1*

บทคัดย่ อ
การขับร้ องเพลงไทยสากล คือวัฒนธรรมใหม่ที่ได้ รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกเป็ นสาคัญ
นักดนตรี ชาวไทยนาความรู้ จากการปฏิ บัติเ ครื่ อ งดนตรี แ ละการขับร้ อ งแบบตะวันตกมาเป็ นแนวทางในการ
สร้ างสรรค์งานเพลงไทยสากลซึ่งเป็ นองค์ประกอบสาคัญในธุ รกิจความบันเทิง ได้ แก่ ละครร้ อง ภาพยนตร์ ไทย
และวงดนตรี ทาให้ การขับร้ องของคนไทยมีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การขับร้ องแบบใหม่ จากการศึกษา
พบว่าพัฒนาการของการขับร้ องเพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2468 - 2510 แบ่งออกเป็ น 7 ทักษะ ได้ แก่ (1)
ความแม่นยาในการเปล่งเสียง (2) การขับร้ องเสี ยงสั่นสะเทือนหรื อเสี ยงลูกคอ (3) การขับร้ องเสี ยงดัง -เบา (4)
การขับร้ องหางเสี ยง (5) การขับร้ องเพี ้ยนเสี ยงในคาร้ อง (6) การขับร้ องเอื ้อนเสี ยงในคาร้ อง และ (7) การสื่ อ
อารมณ์ในบทเพลง ทักษะเหล่านี ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนักร้ อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงจนกลายเป็ น
องค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่มาตรฐานการขับร้ องเพลงไทยสากลที่ดี และกลายเป็ นต้ นแบบในการขับร้ องเพลงไทย
สากลจนถึงปั จจุบนั

ABSTRACT
Thai popular singing was a new culture which was mainly influenced by the Western music
culture. Thai musicians used their knowledge about the musical instrument practice and singing in the
Western style as guidelines for creating Thai popular songs, which were the important element of the
entertainment business including musical theaters, Thai films, and bands. Therefore, the singing of
Thai was changed and developed to the new style. It was found from the study that the development
of Thai popular singing from 1925 to 1967 was divided into 7 skills: (1) accuracy of singing, (2) vibrato,
(3) dynamics, (4) last word of a phrase, (5) the wrong pronunciation in lyrics, (6) sliding between tones,
and (7) interpretation and emotional expressions. These skills were continually developed by singers,
musicians, and composers and have become the important element for the standard of Thai popular
singing and the model of Thai popular singing till the present.
Key words: popular singing, singing, Thai popular singing, Thai popular song
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คานา
เพลงสมัยนิยม (popular music) คือวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกที่ได้ รั บความนิยมอย่างแพร่ หลายในช่วง
คริ สต์ศตวรรษที่ 18 จากแหล่งกาเนิดในทวีปอเมริ กาสู่พื ้นที่ของสังคมต่าง ๆ ทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
วัฒนธรรม
ดนตรี ตะวันตกเข้ าสู่ประเทศไทยตังแต่
้ สมัยอยุธยา (ณัฐธัญ อินทร์ คง, 2559: 120) เริ่ มต้ นจากการขับร้ องเพลงสวด
และการใช้ เครื่ องดนตรี ในการเผยแผ่ศาสนาคริ สต์ และมีพฒ
ั นาการต่อมาเป็ นวงดนตรี หลากหลายประเภท อาทิ วง
โยธวาทิตเพื่อบรรเลงเพลงคานับพระมหากษัตริ ย์ วงดุริยางค์ขนาดใหญ่บรรเลงและประกอบการแสดงอุปรากร วง
ดนตรี แจ๊ สบรรเลงเพื่อการเต้ นรา รวมถึงการขับร้ องในโรงเรี ยน เช่น การร้ องประสานเสียง การร้ องเพลงสรรเสริ ญพระ
บารมี เป็ นต้ น เหตุการณ์ทางดนตรี เหล่านี ้เป็ นส่วนสาคัญที่นาไปสู่การสร้ างสรรค์งานเพลงไทยสากลในเวลาต่อมา
จากการศึกษาการขับร้ องของคนไทยระหว่างปี พ.ศ. 2468 - 2510 (ณัฐธัญ อินทร์ คง, 2559: 159-231) พบว่า
การขับร้ องเพลงไทยสากลปรากฏขึ ้นชัดเจนในละครร้ อง ภาพยนตร์ ไทย และวงดนตรี ซึง่ มีจุดเริ่ มต้ นในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน
และมีพัฒนาการไปพร้ อมกัน เริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2468 การขับร้ องเพลงไทยสากลปรากฏขึน้ ครัง้ แรกในละครร้ องซึ่งมี
พัฒนาการมาจากละครปรี ดาลัยในสมัยรัชกาลที่ 5 จุดเริ่ มต้ นมาจากการเปลี่ ยนแปลงดนตรี ประกอบการแสดงจากวง
เครื่ องสายผสม (วงเครื่ องสายไทยบรรเลงร่ วมกับเครื่ องดนตรี ตะวันตก เช่น ออร์ แกน ไวโอลิ น เป็ นต้ น) เป็ นการใช้ เครื่ อง
ดนตรี ตะวันตกทังวง
้ ทาให้ การขับร้ องมีการเปลี่ ยนแปลงอย่างช้ า ๆ จากรู ปแบบเพลงไทยเดิมเป็ นแบบตะวันตก ในช่วง
เวลาเดียวกันภาพยนตร์ เริ่ มมีความนิยมเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งมีพฒ
ั นาการมาจากภาพยนตร์ เงียบที่เข้ าสู่สงั คมไทยตังแต่
้ สมัย
รัชกาลที่ 5 ขณะนันมี
้ การนาวงดนตรี เช่น แตรวง วงเครื่ องสายผสม เป็ นต้ น (สมชาติ บางแจ้ ง, 2533: 6-11) มาบรรเลง
โดยไม่มีการขับร้ องก่อนและระหว่างการฉายภาพยนตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 มีการสร้ างและฉายภาพยนตร์ เสี ยงใน
ฟิ ล์มของไทยเรื่ องแรก และมีการก่อตังวงดนตรี
้
ประจาบริ ษัทภาพยนตร์ เช่น วงเครื่ องสายฝรั่งศรี กรุ ง วงไทยฟิ ล์ม เป็ นต้ น
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2549: 5-6) เพื่อแต่งและบรรเลงเพลงไทยสากลซึ่งกลายเป็ นองค์ประกอบสาคัญของภาพยนตร์
ไทย โดยเฉพาะภาพยนตร์ เพลงที่สร้ างขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2476 – 2482 ทาให้ วิธีการขับร้ องเพลงไทยสากลมีพฒ
ั นาการ
ไปในทิศทางเดียวกันกับการขับร้ องในละครร้ อง นอกจากนี ้เพลงไทยสากลได้ ปรากฏในอีกหนึง่ ธุรกิจบันเทิง คือ วงดนตรี
ซึง่ มีพฒ
ั นาการมาจากวงดนตรี แจ๊ สขนาดเล็กที่เกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2468 จากคาสัง่ ของรัฐบาลให้ มีการก่อตังวงดนตรี
้
ขนาด
ใหญ่ในปี พ.ศ. 2482 ได้ แก่ วงดุริยโยธิ นและวงดนตรี กรมโฆษณาการ เพื่อทาหน้ าที่เป็ นวงดนตรี เพื่อการเต้ นราและการ
เผยแพร่ นโยบายต่าง ๆ สู่ประชาชนผ่านการแสดงบนเวทีและคลื่ นวิทยุ ทาให้ คนไทยรู้ จกั และคุ้นเคยกับเพลงไทยสากล
เพิ่มมากขึ ้นในวงกว้ างทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคของประเทศ จากความนิยมในวงดนตรี ขนาดใหญ่ของรัฐบาล ทาให้
เอื ้อ สุนทรสนาน (หัวหน้ าวงดนตรี กรมโฆษณาการ) ตังวงดนตรี
้
เอกชนขึ ้นเพื่อรับงานนอกเวลาราชการโดยใช้ ชื่อว่า
“วงสุนทราภรณ์ ” (พูนพิศ อมาตยกุล, 2549: 10) ซึง่ เป็ นแหล่งสร้ างสรรค์ผลงานเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงและได้ รับ
ความนิยม และมีอิทธิ พลสาคัญในการก่อตังวงดนตรี
้
เอกชนอื่นอีกเป็ นจานวนมาก ในช่วงเวลานี ้การขับร้ องถูกพัฒนา
อย่างที่สุดจนนาไปสู่มาตรฐานการขับร้ องที่ดีเป็ นที่ยอมรับในกลุ่มนักร้ องนักดนตรี และกลายเป็ นต้ นแบบในการขับร้ อง
เพลงไทยสากลจนถึงปั จจุบนั
การขับร้ องเพลงไทยสากลถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานกว่า 40 ปี จากจุดเริ่ มต้ นในปี พ.ศ. 2468
พบว่าการขับร้ องเพลงไทยสากลเกิดขึน้ ครัง้ แรกในการแสดงละครร้ อง ถึงปี พ.ศ. 2510 ซึง่ เป็ นจุดเปลี่ ยนของเพลงไทย
สากลจากรู ปแบบเดิมเป็ นวงสตริ งคอมโบ (วีรญาณ์ , 2545: 27 ) เนื่องจากเป็ นช่วงที่ดนตรี อเมริ กนั ได้ รับความนิยมอย่าง
มาก ทาให้ วงดนตรี สไตล์ร็อกเกิดขึน้ และบรรเลงในไนต์คลับ เพื่อตอบสนองความต้ องการของนักเที่ยว การขับร้ องเพลง
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ไทยสากลในรู ปแบบใหม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้ มาจากการพัฒนาที่สืบเนื่องมาจากเพลงไทยสากลในรู ปแบบเดิมที่
บรรเลงด้ วยวงดนตรี ขนาดใหญ่ บทเพลงเหล่ านันประกอบด้
้
วยโครงสร้ างเพลงและแนวทานองที่พฒ
ั นามาจากดนตรี
สไตล์แจ๊ ส คาร้ องถูกแต่งด้ วยภาษาสุภาพ อารมณ์ของบทเพลงมีความหลากหลาย และการขับร้ องที่มีน ้าเสี ยงไพเราะ
สอดคล้ องกับการตีความและดนตรี ประกอบโดยนักร้ องที่มีบคุ ลิกสุภาพและสง่างาม ด้ วยเหตุนี ้การศึกษาพัฒนาการของ
การขับร้ องเพลงไทยสากลจึงกาหนดขอบเขตเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2468 - 2510 และนาเสนอข้ อมูลในประเด็นต่าง ๆ
ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญของการขับร้ องเพลงไทยสากล เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผู้สนใจด้ านการขับร้ องในการศึกษา
เพิ่มเติมหรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการขับร้ องเพลงไทยสากลต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั นี ้เป็ นการวิเคราะห์เสียงขับร้ องในบทเพลงที่ทาการบันทึกเสี ยงระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2510
ได้ แก่ แผ่นเสียงและเทปคาสเซ็ท ประกอบกับการสัมภาษณ์ บุคคลข้ อมูล จานวน 10 คน คือ มัณฑนา โมรากุล
สุเทพ วงศ์กาแหง โฉมฉาย อรุ ณฉาน ผ่องศรี วรนุช จันทนา โอบายวาทย์ พูลสุข สุริยพงษ์ รังษี พรศุลี วิชเวช
สุคนธ์ โกสุมภ์ สมเศียร พานทอง และพูนพิศ อมาตยกุล โดยบุคคลข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ขับร้ อง ดนตรี หรื อการแต่งเพลงไม่น้อยกว่า 20 ปี เป็ นนักร้ องที่มีผลงานบันทึกเสียง เป็ นผู้มีคณ
ุ ค่าต่อวงการเพลง
ไทยสากล และเป็ นผู้เกิดก่อนปี พ.ศ. 2510 ผู้วิจยั กาหนดกลุ่มประชากรบทเพลงจานวน 317 เพลง และคัดเลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 88 เพลง โดยนาข้ อมูลบทเพลงคัดลอกเป็ นไฟล์เก็บไว้ ในคอมพิวเตอร์ และกลุ่มประชากร
นักร้ องจานวน 40 คน และคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน กลุ่มตัวอย่างทังหมดมาจากการพิ
้
จารณาและ
คัดเลือกจากผู้วิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง จากนันผู
้ ้ วจิ ยั ฟั งและวิเคราะห์การขับร้ องจากกลุม่
ตัวอย่างบทเพลงอย่างละเอียด โดยถอดเสี ยงทานองร้ องเป็ นโน้ ตสากลและบันทึกสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ในแต่ละ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา จากนันสั
้ งเคราะห์ข้อมูลตามลาดับเวลาเพื่อเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของการ
ขับร้ องเพลงไทยสากล และตรวจสอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้ อง

ผลวิจัยและวิจารณ์ ผล
จากการศึกษาพัฒนาการของการขับร้ องเพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2510 (ณัฐธัญ อินทร์ คง,
2559: 233-293) พบว่า การขับร้ องเพลงไทยสากลถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ มีคุณภาพเสียงได้ รับการ
ยอมรับในกลุ่มนักแต่งเพลง นักดนตรี และนักร้ อง และปรากฏเป็ นลักษณะเฉพาะที่นาไปสู่มาตรฐานการขับร้ องที่
ดี นอกจากนี ้ยังเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิการขับร้ องสาหรับนักร้ องในรุ่ นถัดไป ซึ่งเป็ นผู้ใช้ แนวทางเหล่านี ้เป็ น
พื ้นฐานในการเปลี่ ยนแปลงหรื อพัฒนาการขับร้ องให้ มีลกั ษณะเฉพาะตามแนวเพลงของตนเอง หรื อให้ ทนั สมัย
ตามความนิยมของเพลงสไตล์ป๊อบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์ประกอบสาคัญของการขับร้ องเพลงไทยสากล
แบ่งประเด็นออกเป็ น 7 ทักษะ ดังนี ้
1. ความแม่ นยาในการเปล่ ง เสี ย ง พบว่า ในช่ว งก่อ นปี พ.ศ. 2470 การขับร้ องอยู่ร ะหว่า งการ
ปรับเปลี่ ยนวิธีแบบไทยเดิมเป็ นแบบใหม่ ทาให้ นกั ร้ องบางคนมีเสี ยงร้ องไม่กลมกลื นกับระดับเสี ยงดนตรี ไม่ตรง
จังหวะ และไม่ตรงกับค่าตัวโน้ ต ต่อมาเมื่อนักร้ องมีความคุ้นเคยและประสบการณ์กบั ดนตรี ตะวันตก ส่งผลให้ การขับ
ร้ องมีความแม่นยาในระดับเสี ยง จังหวะดนตรี และค่าของตัวโน้ ตมากขึ ้น ภายหลังปี พ.ศ. 2482 นักร้ องในวงดนตรี
สามารถขับร้ องได้ แม่นยามากขึ ้น สามารถขับร้ องเสียงหลบ (falsetto) ให้ มีความกังวานและนุ่มนวล และสามารถขับ
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ร้ องต่างระดับเสี ยงได้ อย่างต่อเนื่องและกลมกลื น ซึ่งมีความสอดคล้ องกับเทคนิคการขับร้ องแบบเบลติง (Belting)
(Peckham, A., 2000: 54-57) คือ “การเปล่งเสี ยงที ่มีความโดดเด่นด้วยเสี ยงในระดับหน้าอก มี ลกั ษณะเสี ยงเต็มดัง
และเต็มไปด้วยอารมณ์ สามารถร้ องสลับระดับเสี ยงต่ากับเสี ยงสูงได้ดี เสี ยงสูงเกิ ดจากการก้องสะท้อนในโพรง
กะโหลกทาให้ได้เสี ยงก้องกังวาน...การขับร้ องแบบเบลติ งเป็ นการเปล่งเสี ยงจากอารมณ์ ของบทเพลงด้วยกลไก
การเปล่งเสี ยงที ่เป็ นธรรมชาติ ” สาเหตุของการเปล่งเสียงไม่กลมกลืนกับระดับเสียงดนตรี ในระยะแรกของการขับ
ร้ องเพลงไทยสากล สันนิษฐานว่าเกิดจากนักร้ องส่วนใหญ่มีทกั ษะการขับร้ องเพลงไทยเดิมมาก่อนซึง่ มีโครงสร้ าง
เสียงแตกต่างกับเพลงตะวันตก ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลของสงัด ภูเขาทอง (2539: 55-56) และสงบศึก ธรรมวิหาร
(2545: 54-55) กล่าวโดยสรุ ปว่า “ดนตรี ไทยเดิ มมี มาตราเสี ยงแตกต่างกับดนตรี ตะวันตก คื อมาตราเสี ยงของ
ดนตรี ไทยเป็ นระบบแบ่ ง 7 เสี ยงเท่า ๆ กัน และมาตราเสี ยงของดนตรี ตะวันตกเป็ นระบบ 12 เสี ยงแบ่ งเท่ าใน
บันไดเสี ยงโครมาติ ก หรื อระบบ 7 เสี ยงในบันไดเสี ยงไดอาโทนิ ก ” ทาให้ การฟั งดนตรี ตะวันตกเป็ นเรื่ องใหม่
สาหรับคนไทยในขณะนัน้ จึงต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่ ในการศึกษา รู้จกั และคุ้นเคยจนสามารถขับร้ องได้ กลมกลื น
กับดนตรี ตะวันตก
2. การขับร้ องเสียงสั่นสะเทือนหรื อเสียงลูกคอ พบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2480 ส่วนใหญ่ไม่พบนักร้ องใช้ เสี ยง
สัน่ สะเทือนในการขับร้ องเพลงไทยสากล ยกเว้ นนักร้ องในละครร้ อง ได้ แก่ บุนนาค โรจนประดิษฐ์ และเสนาะ ศรี พยัคฆ์
ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491 - 2510 กลุ่มนักร้ องในวงสุนทราภรณ์มีการขับร้ องเสี ยงสัน่ สะเทือนเพียงเล็ กน้ อย ส่วน
ใหญ่พบเฉพาะในกลุ่มนักร้ องหญิ งที่มีเสียงทุ้ม และกลุ่มนักร้ องนอกวงสุนทราภรณ์ มีการขับร้ องเสียงสัน่ สะเทือน
อย่า งชัดเจนในหางเสี ยง หรื อ คาร้ องสุดท้ า ยของประโยคเพลง อี กทัง้ เสี ยงสั่นสะเทือ นมี ความสอดคล้ อ งกับ
ความหมายและอารมณ์ของบทเพลง จากการศึกษาพบว่า การขับร้ องเสียงสัน่ สะเทือนไม่ปรากฏในการขับร้ อง
เพลงไทย แต่พบมากในการขับร้ องเพลงไทยสากลจนถึงปั จจุบนั ดังนันการขั
้
บร้ องเสี ยงสัน่ สะเทือนจึงเป็ นเทคนิคที่
ได้ รับอิทธิ พลมาจากเพลงสมัยนิยมตะวันตกโดยตรง เสี ยงสัน่ สะเทือนกลายเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการขับร้ อง
เพลงไทยสากล ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อความของดอนน่า โซโต-โมเรทตินี (Morettini, D. S., 2006: 62-63) กล่าวว่า
“เสี ยงสัน่ สะเทื อนเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะมันสร้ างสรรค์ เสี ยงของการขับร้ องที ่หลากหลาย” นอกจากนี ้การขับร้ องที่ดี
คือการเลือกใช้ เสียงสัน่ สะเทือนได้ อย่างเหมาะสมในบทเพลง ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อความของเมอริ เบท บุนช์
(Bunch, M., 1997: 75-76) กล่าวว่า “นักร้ องที ่มีคณ
ุ ภาพถูกพิ จารณาจากการใช้เสียงสัน่ สะเทื อนอย่างเหมาะสม”
3. การขับร้ องเสียงดัง-เบา พบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2470 การขับร้ องในละครร้ องมีเสี ยงดังเท่ากันในทุกคา
ร้ องและหางเสียง ต่อมาความดัง-เบาของการขับร้ องมีความสัมพันธ์ กบั ระดับเสี ยงของทานองเพลงมากขึน้ ต่อมา
ในช่วงปี พ.ศ. 2471 – 2490 พบว่า คาร้ องในหนึง่ ประโยคเพลงมีความดัง-เบาแตกต่างกัน ลักษณะของการเปล่ง
เสี ยงแบ่งเป็ น 3 แบบ คือ เบาไปดัง ดังไปเบา เบาไปดังและไปเบา หางเสี ยงของคาร้ อ งมีเ สี ยงเบาลง และ
ความดัง -เบาสัมพันธ์ กบั การสื ่ อ อารมณ์ ใ นบทเพลง ซึ่ง มีความสอดคล้ อ งกับข้ อ ความของไมเคิล เคนเนดี
(Kennedy, M., 1997: 259) กล่าวว่า “ความดัง-เบาของเสี ยงหมายถึง ระดับความดังเสี ยงในดนตรี เช่น เสี ยงดัง
เสี ยงเบา เสี ยงเบาไปดัง เป็ นต้น” ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2491 – 2510 พบว่า หางเสียงของคาร้ องมีเสียงเบาลงหรื อดัง
ขึ ้น สามารถควบคุมการร้ องเสี ยงต่า ให้ ดงั ขึน้ และเสียงสูงให้ เบาลง และการขับร้ องมีความกลมกลืนไปกับความ
ดัง-เบาของดนตรี ประกอบ พัฒนาการด้ านการควบคุมความดัง -เบาของเสี ยงเป็ นทักษะเหมือนกับการขับร้ อง
เพลงสมัยนิยม ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการเสริ มอารมณ์และความหมายของบทเพลงให้ สามารถสื่อสารถึง
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คนฟั งได้ ง่ายและสมบูรณ์ มากขึ น้ ซึ่งมีความสอดคล้ อ งข้ อ ความของริ ชาร์ ด มิลเลอร์ (Miller, R., 2004: 231)
กล่าวว่า “ระดับความดัง-เบาของเสี ยงเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับศิ ลปะการขับร้ อง”
4. การขับร้ องหางเสียง คือ การเปล่งเสี ยงสระของคาร้ องหรื อการฮัมเสี ยงให้ เต็มค่าของตัวโน้ ต แบ่ง
ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) หางเสียงด้ วยสระเดิมของคาร้ อง (2) หางเสียงด้ วยสระต่างจากคาร้ อง และ (3) หาง
เสียงด้ วยสระเดิมและสระต่างจากคาร้ อง การขับร้ องหางเสียงของคาสระเสียงสันหรื
้ อคาที่มีตวั สะกด ในระยะแรก
นักร้ องลากเสียงสระจนครบจังหวะ ต่อมานักร้ องปิ ดคาร้ องด้ วยเสียงสระหรื อตัวสะกดแล้ วใช้ หางเสียง “อือ” หรื อ
“อี” การขับร้ องหางเสียงของคาสระเสียงยาวใช้ เสียงสระของคานัน้ ๆ การขับร้ องหางเสียงของคาสระผสม 2 เสียง
ขึ ้นไปใช้ หางเสียง 2 ลักษณะคือ เสี ยงสระตัวหน้ า และเสียงสระตัวหลัง การร้ องหางเสียงมี 2 ลักษณะสาคัญ คือ
หางเสียงและคาร้ องมีระดับเสียงเป็ นโน้ ตตัวเดียวกัน และหางเสียงที่มีระดับเสียงของตัวโน้ ตต่างกับคาร้ องหรือการร้ อง
เลื่อนระดับเสียง 2 ตัวโน้ ตขึ ้นไป (หรื อการเอื ้อนเสียง) จากการศึกษาพบว่าก่อนปี พ.ศ. 2470 มีการเปล่งเสี ยงเต็มทัง้
จังหวะในทุกคาร้ องทาให้ เสียงไม่ชดั เจน ต่อมามีการปั น้ คาทาให้ คาร้ องมีความชัดเจนมากขึ ้น พัฒนาการที่เด่นชัด
ในช่วงปี พ.ศ. 2481 – 2490 คือ การขับร้ องหางเสียงในคาสระผสมใช้ เสียงสระตัวหลัง และในช่วงปี พ.ศ. 2491 –
2510 คือ คาร้ องสระเสียงสันมี
้ ความกระชับและชัดเจนมากขึ ้น โดยเฉพาะเพลงที่มีจงั หวะกระชับสนุกสนาน จาก
ผลการศึกษาพบว่า การร้ องหางเสียงในเพลงไทยสากลมีความแตกต่างไปจากเพลงสมัยนิยมตะวันตก ซึง่ เกิดจาก
วัฒนธรรมทางด้ านภาษาที่มีการออกเสี ยงแตกต่า งกัน โดยเฉพาะการออกเสี ยงคาสระเสี ยงสัน้ ในค่า ตัวโน้ ต
จังหวะยาว โดยนักร้ องเพลงไทยสากลใช้ วิธีการปิ ดคาแล้ วใช้ เสียงฮัมให้ ครบจังหวะที่ต้องการ แต่เพลงสมัยนิยม
ตะวันตกจะปิ ดเสียงคาร้ องด้ วยตัวสะกดหลังจากร้ องลากเสียงสระครบจังหวะแล้ ว นอกจากนี ้นักร้ องต้ องเลือกร้ อง
หางเสียงในแต่ละคาร้ องได้ อย่างเหมาะสม และการร้ องหางเสี ยงอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมใน
การออกเสียงคาร้ องให้ มีความสอดคล้ องไปกับดนตรี ประกอบ ความหมาย หรื ออารมณ์ของบทเพลง
5. การขับร้ องเพีย้ นเสียงในคาร้ อง วิเคราะห์แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เพี ้ยนเสียงวรรณยุกต์และเพี ้ยนเสียงสระ
จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการขับร้ องเพี ้ยนเสียงวรรณยุกต์ พบมากในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2480 และลด
น้ อยลงตามลาดับในเวลาต่อมา จากผลการศึกษาพบว่า สิ่งสาคัญในการขับร้ องเพลงไทยสากล คือ การออกเสียง
คาร้ องให้ ถูกต้ องตามหลักภาษาไทยซึ่งประกอบด้ วยเสี ยงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ คาที่มีเสียงวรรณยุกต์
หรื อ เสี ยงสระที่แ ตกต่า งกัน ทาให้ ความหมายของแต่ล ะคามี ความแตกต่า งกันออกไป (Thai Language: 5
Phonemic Tones Chart, 2013: online) ดังนันนั
้ กร้ องจาเป็ นต้ องพยายามออกเสียงคาร้ องให้ ถกู ต้ อง เพื่อให้ ผ้ ฟู ั ง
ได้ ยินชัดเจนและสามารถเข้ าใจความหมายของคาร้ องได้ ข้ อมูลประเด็นนี ้ไม่เป็ นปั ญหาสาหรับเพลงสมัยนิยม
ตะวันตก เพราะคาร้ องภาษาอังกฤษไม่มีเสียงวรรณยุกต์ จึงสามารถออกเสียงคาร้ องให้ มีความกลมกลืนกับดนตรี
ได้ โดยง่าย
6. การขับร้ องเอือ้ นเสียงในคาร้ อง คือการขับร้ องที่มีการเลื่อนเสียง 2 เสี ยงหรื อมากกว่าในหนึง่ คาร้ อง
แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การเอื ้อนสัน้ หรื อ นูมาติก (neumatic) คือการร้ องเลื่ อนเสียง 2 เสี ยงในหนึ่งคาร้ อง และการ
เอื ้อนยาว หรื อเมลิ สมาติก (melismatic) คือการร้ องเลื่ อนเสียง 2 เสี ยงขึน้ ไปในหนึ่งคาร้ อง ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการ
เอื อ้ นเสี ยงในการขับร้ องเพลงไทยสากลมาจาก (1) ความพยายามเปล่ งเสี ยงคาร้ องให้ ถูกต้ องตรงตามเสี ยง
วรรณยุกต์ตามหลักภาษาไทย ด้ วยวิธีการเปล่งเสียงให้ ตรงเสียงทานองร้ องแล้ วเลื่อ นเสียงไปสู่เสียงวรรณยุกต์ของ
คา การเลื่อนเสียงมี 2 ทิศทาง ได้ แก่ เลื่อนเสียงสูงขึน้ และเลื่อนเสียงต่าลง วิธีการนี ้ตรงกับคาว่า “การปั น้ เสี ยง”
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คือ ความพยายามออกเสี ยงคาร้ องให้ ตรงเสี ยงวรรณยุกต์ และเป็ นวิ ธี การแก้ ปัญหาการขับร้ องเพีย้ นเสี ยง
วรรณยุกต์ในคาร้ อ งได้ (2) ความตังใจในการร้
้
องหางเสี ยงของคาโดยการเลื่ อนระดับเสี ยงให้ แตกต่างไปจาก
ทานองของคาร้ อง การเลื่อนเสียงมี 2 ทิศทาง ได้ แก่ เลื่อนเสียงสูงขึ ้นและเลื่อนเสียงต่าลง การออกเสียงลักษณะนี ้
เป็ นการแสดงความสามารถในการขับร้ อง ที่ทาให้ เสียงมีความสละสลวยงดงามมากขึ ้น (3) ความตังใจในการร้
้
อง
หางเสียงไปยังคาร้ องถัดไปที่มีระดับเสียงต่างกัน การเลื่ อนเสียงมี 2 ทิศทาง คือ เลื่ อนเสี ยงสูงขึ ้นและเลื่อนเสียง
ต่าลง และ (4) ความตังใจในการร้
้
องหางเสียงให้ มีระดับเสียงแตกต่างไปจากเสียงของคาร้ องด้ วยการเลื่อนระดับ
เสี ยง 2 เสี ยงขึน้ ไป (ณัฐธั ญ อินทร์ คง, 2559: 268-291) การขับร้ องเอื ้อนเสี ยงในคาร้ องมี ความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลของวิลเลียม มาห์ท (Mahrt, W., 2015: online) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลกั ษณะโน้ ตในเพลงสวดเกรกอเรี ยน
กล่าวว่า “การเปล่งเสี ยงในแต่ละพยางค์คาร้ องแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ (1) เรซิ ทาตีฟ คือการขับร้ องหลาย
พยางค์ในระดับเสี ยงโน้ตเดียวกัน (2) ซิ ลละบิ ก คือการขับร้ องหนึ่งพยางค์ ในหนึ่งระดับเสี ยง (3) นูมาติ ก คือการ
ขับร้ องหนึ่งพยางค์บนกลุ่มระดับเสี ยง 2-4 ตัวโน้ต และ (4) เมลิ สมาติ ก คือการขับร้ องหนึ่งพยางค์บนกลุ่มตัวโน้ต
ที ่มีความต่อเนื ่องหลายเสี ยง”
7. การสื่ออารมณ์ ในบทเพลง มีกระบวนการคือ (1) การตีความหมายคาร้ อง (2) การใช้ จินตนาการหรื อ
ประสบการณ์ จริ งเพื่อการสื่ ออารมณ์ และ (3) การขับร้ องด้ วยการสื่ ออารมณ์ ในบทเพลง การสื่ออารมณ์ในบท
เพลงทาให้ ได้ น า้ เสี ยง การแสดงออกทางสายตา สี หน้ า และท่า ทางขณะขับร้ อง ซึ่งมี แ นวคิ ดสอดคล้ องกับ
ความหมายของคาว่า “การขับร้ อง” ในเพลงสมัยนิยมตะวันตกว่า “การขับร้ อง หมายถึงศิ ลปะการเปล่ งเสี ยงด้วย
คุณภาพเสี ยงที ่ไพเราะ สดใส เสี ยงสะท้อนก้องกังวานบนท่วงทานองของดนตรี ประกอบคาร้ องที ่สละสลวย พร้ อมกับ
การถ่ายทอดอารมณ์ ผ่านเนื ้อหาของบทเพลงด้วยการแสดงถึ งความรู้ สึกทัง้ ภายในและภายนอก โดยอารมณ์ ที่ได้
เกิ ดจากการตีความและเข้าใจความหมายของบทเพลง และสื ่อสารอารมณ์ เหล่านัน้ ผ่านเสี ยงร้ อง แววตา สี หน้า
ท่าทางและการเคลื ่อนไหว” (ณัฐธัญ อินทร์ คง, 2559: 93) และสอดคล้ องกับข้ อความของริ ชาร์ ด มิลเลอร์ (Miller,
R., 2004: 226-227) กล่าวว่า “นักร้ องต้องรู้ เกี ่ยวกับภาษากายและการแสดงออกทางสี หน้าซึ่ งเป็ นสิ่ ง สาคัญ
สาหรับการสื ่อสาร” ดังนันนั
้ กร้ องจึงต้ องเข้ าใจความหมายของคาร้ องที่สะกดคาได้ อย่างถูกต้ องและเข้ าใจหลักการ
ประพันธ์ เพลง ซึง่ มีความสอดคล้ องกับข้ อความของเมอริ เบท บุนช์ (Bunch, M., 1997: 153-154) กล่าวว่า “การสื ่อ
อารมณ์ ควรได้รับความสนใจจากนักร้ องทุกคน” การศึกษาพบว่า ก่อนปี พ.ศ. 2480 การสื่ ออารมณ์ ในบทเพลง
เป็ นไปตามบทบาทของตัวละคร เลียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ และมีความสัมพันธ์ กบั ความดัง-เบาของการขับร้ อง
ต่อมาพบว่าการสื่ ออารมณ์อยู่ในภาพรวมมีความชัดเจนขึ ้น มีการแปลความคาร้ องในลักษณะของบทกวี บทกลอน
หรื อบทวรรณกรรม ทาให้ เสียงของการขับร้ องมี ลักษณะแตกต่างกัน เช่น การผ่อนเสียง ความดัง-เบาของเสี ยง
เสียงร้ องสันกระชั
้
บ เป็ นต้ น ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2481 – 2490 การสื่ออารมณ์ในบทเพลงทาให้ ความรู้สึกต่อเสียง
การขับร้ องแตกต่างกัน เช่น นุม่ นวล สดใส เศร้ าหมอง เป็ นต้ น และการเน้ นความหมายในแต่ละคาร้ องทาให้ การขับ
ร้ องมีลักษณะเสี ยงที่แตกต่างกันเพิ่มขึน้ เช่น ความดัง-เบา ยาว-สัน้ แผ่ว-เน้ น เป็ นต้ น ในช่วงปี พ.ศ. 2491 – 2500
การสื่ ออารมณ์ ในบทเพลงทาให้ การขับร้ องมี ลักษณะเสี ยงแตกต่ างชัดเจนมากขึ น้ มี ค วามสั มพันธ์ กับ เสี ย ง
สัน่ สะเทือน และสอดคล้ องกับดนตรี ประกอบ และในช่วงปี พ.ศ. 2501 - 2510 การตีความและการสื่ออารมณ์ใน
บทเพลงมีความละเอียดในทุกคาร้ อง
การขับร้ องเพลงไทยสากล เป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่ได้ รับอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตก เช่น การ
ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี การประพันธ์ เพลง วิธีการขับร้ อง รู ปแบบความบันเทิง เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมที่แพร่กระจาย
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มาจากแหล่งกาเนิดรวมเข้ ากับวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของพื ้นที่ต่าง ๆ เมื่อวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกเข้ าสู่สังคมไทยและ
รวมเข้ ากับวิถีความเป็ นไทย เช่น ภาษา การดาเนินชีวิต ความรู้สึก ความคิด ทักษะการขับร้ อง เป็ นต้ น ทาให้ เกิด
เป็ นวัฒนธรรมใหม่ที่ เกิดขึน้ ในสัง คมไทยและมีความแตกต่างไปจากต้ นแบบ แนวคิดนี ม้ ีความสอดคล้ องกับ
ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรมของกลุ่มทฤษฎี การแพร่ กระจายสานักอังกฤษ (ณัฐธัญ อินทร์ คง, 2559: 33)
โดยนักมานุษยวิทยา ได้ แก่ สมิท (Elliot G. Smith) เพอร์ รี่ (William J. Parry) และ ริ เวอร์ ส (W.H.R. Rivers) ให้
ความเห็นว่า “เมื ่ อ เกิ ดการแพร่ กระจายทางวัฒ นธรรม ท าให้ รู ป แบบของการกระทาเปลี ่ยนและวัฒ นธรรม
เปลี ่ยนแปลงอย่างแน่นอน เนื ่องจากในแต่ละพืน้ ที ่มีลกั ษณะเฉพาะที ่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั สิ่ งแวดล้อม”

สรุป
การขับร้ องเพลงไทยสากลคือวัฒนธรรมดนตรี ใหม่ของประเทศไทย ที่ได้ รับอิทธิ พลจากวัฒนธรรมดนตรี
ตะวันตกเป็ นสาคัญ โดยเฉพาะเพลงสมัยนิยมที่แพร่กระจายไปทัว่ โลกรวมทังประเทศไทยในช่
้
วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18
นักดนตรี นาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี และการขับร้ องแบบตะวันตกมาเป็ นแนวทางในการ
สร้ างสรรค์งานเพลงไทยสากลที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญในธุรกิจความบันเทิง ได้ แก่ ละครร้ อง ภาพยนตร์ ไทย และ
วงดนตรี ทาให้ การขับร้ องของคนไทยมีการเปลี่ ยนแปลงจากเดิมไปสู่ลักษณะเฉพาะที่สอดคล้ องกลมกลื นกับ
ดนตรี ตะวันตกได้ จากการศึกษาพบว่าพัฒนาการของการขับร้ องเพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2468 – 2510 มี
องค์ประกอบสาคัญที่นาไปสู่มาตรฐานการขับร้ องเพลงไทยสากลที่ดี จนเป็ นต้ นแบบการขับร้ องเพลงไทยสากล
จนถึงปั จจุบนั โดยแบ่งประเด็นออกเป็ น 7 ทักษะ ได้ แก่ (1) ความแม่นยาในการเปล่งเสียง จากระยะเริ่ มต้ นนักร้ อง
บางคนมีเสี ยงขับร้ องไม่กลมกลื นกับดนตรี ตะวันตก ต่อมาเมื่อนักร้ องมีความคุ้นเคยและประสบการณ์กบั ดนตรี
ตะวันตก ส่งผลให้ นกั ร้ องมีความแม่นยาในการเปล่งเสี ยงมากขึน้ และสามารถขับร้ องต่างระดับเสี ยงได้ อย่าง
ต่อเนื่องกลมกลืน (2) การขับร้ องเสียงสัน่ สะเทือนหรื อเสียงลูกคอ ในระยะเริ่ มต้ นส่วนใหญ่ไม่พบการขับร้ องเสียง
สัน่ สะเทือน ต่อมามีการใช้ ทกั ษะนี ้เพียงเล็กน้ อยในกลุ่มนักร้ องของวงสุนทราภรณ์ และใช้ ทกั ษะนี ้อย่างชัดเจนใน
กลุ่มนักร้ องนอกวงสุนทราภรณ์ โดยขับร้ องเสียงสัน่ สะเทือนในหางเสียงหรื อคาร้ องสุดท้ ายของประโยคเพลง และ
มีความสอดคล้ องกับความหมายและอารมณ์ของบทเพลง (3) การขับร้ องเสียงดัง-เบา ในระยะเริ่ มต้ นการขับร้ อง
มีเสียงดังเท่ากันในทุกคาร้ องและหางเสี ยง ต่อมาสามารถควบคุมความดัง-เบาของเสี ยงได้ ตามต้ องการ และมี
ความสัมพันธ์ กบั ทานองเพลงและการสื่ออารมณ์ในบทเพลงได้ (4) การขับร้ องหางเสียง คือการเปล่งเสียงสระของ
คาร้ องหรื อการฮัมเสียงให้ เต็มค่าของตัวโน้ ต แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ หางเสียงด้ วยสระเดิมของคาร้ อง หาง
เสียงด้ วยสระต่างจากคาร้ อง และหางเสียงด้ วยสระเดิมและสระต่างจากคาร้ อง การขับร้ องหางเสียงต้ องเลือกหรือ
ปรับเปลี่ ยนการใช้ ในแต่ละคาร้ องอย่างเหมาะสม และสอดคล้ องไปกับดนตรี ประกอบ ความหมาย หรื ออารมณ์
ของบทเพลง (5) การขับร้ องเพี ้ยนเสียงในคาร้ อง แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ เพี ้ยนเสี ยงวรรณยุกต์และเพี ้ยนเสี ยงสระ
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นการขับร้ องเพี ้ยนเสียงวรรณยุกต์ พบมากในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2480 และลด
น้ อยลงตามลาดับในเวลาต่อมา ดังนันการเปล่
้
งเสียงคาร้ องได้ อย่างถูกต้ องชัดเจนเป็ นสิ่งสาคัญ เพื่อสื่อให้ ผ้ ฟู ั งได้
ยินชัดเจนและสามารถเข้ าใจความหมายได้ (6) การขับร้ องเอื ้อนเสียงในคาร้ องแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ การเอื ้อนสัน้
หรื อนูมาติก คือการร้ องเลื่อนเสียง 2 เสียงในหนึง่ คาร้ อง และการเอื ้อนยาวหรื อเมลิสมาติก คือการร้ องเลื่อนเสียง
2 เสียงขึ ้นไปในหนึ่งคาร้ อง ปั จจัยที่ทาให้ เกิดการเอื ้อนเสียงได้ แก่ ความพยายามเปล่งเสี ยงคาร้ องให้ ถกู ต้ องตรง
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ตามเสี ยงวรรณยุกต์ ตามหลักภาษาไทย ความตัง้ ใจในการร้ อ งหางเสี ยงของคาโดยการเลื่ อนระดับเสี ยงให้
แตกต่างไปจากทานองของคาร้ อง ความตังใจในการร้
้
องหางเสียงไปยังคาร้ องถัดไปที่มีระดับเสียงต่างกัน และ
ความตังใจในการร้
้
องหางเสียงให้ มีระดับเสียงแตกต่างไปจากเสียงของคาร้ องด้ วยการเลื่อนระดับเสียง 2 เสียงขึ ้น
ไป และ (7) การสื่ ออารมณ์ ในบทเพลง เกิดจากการตีความหมายคาร้ องและใช้ จินตนาการหรื อประสบการณ์จริ ง
เพื่อ สื่ อ อารมณ์ ใ นบทเพลงขณะขับร้ อง ซึ่ง ท าให้ ได้ น า้ เสี ยง การแสดงออกทางสายตา สี หน้ า และท่า ทาง
นอกจากนี ้ยังมีความสัมพันธ์ กบั เสี ยงสัน่ สะเทือนและสอดคล้ องกับดนตรี ประกอบ การสื่ออารมณ์ในบทเพลงทา
ให้ ได้ เสียงขับร้ องแตกต่างกัน เช่น ผ่อนเสี ยง ความดัง -เบาของเสียง เสี ยงสัน้ กระชับ เป็ นต้ น และความรู้ สึกต่อ
เสียงแตกต่างกัน เช่น นุม่ นวล สดใส เศร้ าหมอง เป็ นต้ น
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การสร้ างสรรค์ การแสดงชุดข้าวของพ่ อในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวรครัง้ ที่ 9
The Creative Dancing of “Khao-Khong-Phor” in The 9th Dao-Rung Look-Thung
Naresuan Contest
ณัฏฐ์ พัฒน์ ผลพิกุล1*
Natphat Pholpikul1*

บทคัดย่ อ
บทเพลงไทยลู กทุ่งนับได้ ว่าเป็ นมรดกที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ ให้ คงอยู่ ผู้วิ จยั เล็ งเห็นถึงความสาคัญ
ของบทเพลงลูกทุง่ จึงนามาสร้ างสรรค์กบั ศิลปะการแสดงร่วมสมัยเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันในระดับอุดมศึกษา การศึกษาการ
สร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ ดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวรครังที
้ ่ 9ภายใต้
แนวคิดบทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อ ใช้ วิธีวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
โดยผู้วิจยั เป็ นผู้สร้ างสรรค์ ประดิษฐ์ เนื ้อเรื่ อง ลีลา ความหมายของท่า ประกอบกับบทเพลงไทยลูกทุง่ รวมถึงการศึกษาข้ อมูล
จากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนามาวิ เคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปผลจากการสร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อ
ประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ ดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวรครัง้ ที่ 9 ผลการวิจยั พบว่าการแสดงชุดข้ าวของพ่อ
ประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่ง ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ ดาวรุ่งนเรศวร ครัง้ ที่ 9 ภายใต้ แนวคิดบทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อได้ รับ
รางวัลพระราชทานชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้ แสดงให้ เห็นว่าการผสมผสานระหว่าง
บทเพลงไทยลูกทุง่ กับนาฏศิลป์ร่วมสมัยนันเป็
้ นการสร้ างสรรค์ในรู ปแบบใหม่ที่ได้ รับการยอมรับได้ ในปั จจุบนั

ABSTRACT
The good cultural heritage of Thailand in another one important thing is Thaicountrymusic(ThaiLook-ThungMusic).
It is deemed as a valuable heritage which should be greatly deserved to the conservation to be existed. Therefore, the
researcher has realized the significance of country music and applied it with contemporary performing arts in order to
participate in the contests at the higher educational level. The study of creative dancing of “Khao-Khong-Phor” with Thai
country music in the 9th Dao-Rung Look-Thung Naresuan Contest under the concept of instrumental music for the Father
was based on creative research methodology and the data were collected through interviews and participant observation
with the researcher creating the story, style and meaning of posture with Thai country music as well as the study of data from
the textbooks and relevant documents in order to apply it to analyze, synthesize and conclude the result from the creative
dancing of “Khao-Khong-Phor” with Thai country music in the 9th Dao-Rung Look-Thung Naresuan Contest.Theresultfrom
its research was found that the creative dancing of “Khao-Khong-Phor” with Thai country music in the 9th Dao-Rung
Look-Thung Naresuan Contest under the concept of instrumental music for the Father has been obtained the Royal award
of championship from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and it was shown that the interweave between
Thai country music and contemporary dancing art in the modern fashion which can be accepted at the present time.
Key Words: Creative Dancing, Performing Arts, Look-Thung
*Corresponding author; e-mail address: jajamikeyy@gmail.com
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คานา
บทเพลงลูกทุง่ คือเพลงที่สะท้ อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีทว่ งทานอง คาร้ อง
สาเนียง และลี ลาการร้ องการบรรเลงที่เป็ นแบบแผน มีลกั ษณะเฉพาะ โดยผู้ขบั ร้ องนิยมใช้ ลูกคอและการเอื ้อน
เป็ นส่วนสาคัญในการขับร้ อง มีการใช้ ถ้อยคาภาษาที่เรี ยบง่าย มีการเปรี ยบเปรยของภาษา การร้ อยเรี ยงภาษาที่
คล้ องจองไพเราะ ขุนวิจิตรมาตราบันทึกไว้ ใ นหนังสื อเรื่ องของละครและเพลงว่า เพลงลูกทุ่งนันเป็
้ นวงดนตรี
แบบสากลที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ประมาณปี หรื อสองปี เพลงลูกทุง่ ในระยะเริ่ มแรกมาจาก
การร้ องราทาเพลงของไทยดังเดิ
้ ม อาทิ แหล่ เทศน์ สวดคฤหัสถ์ จาอวด ลิเกทรงเครื่ อง ลิเกลูกบท (ไม่แต่งเครื่ อง)
ลาตัด เพลงขอทาน เพลงพื ้นเมืองบางเพลง เป็ นต้ น โดยเพลงลูกทุ่งนามาดัดแปลงแล้ วใส่ดนตรี แบบสากล เป็ น
ลักษณะเพลงแบบใหม่ (เจนภพ จบกระบวนวรรณ, 2550)
เพลงลูกทุ่งในปั จจุบนั เป็ นที่นิยมแพร่หลาย ด้ วยสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปจึงทาให้ บทเพลงลูกทุง่ นัน้
ต้ องเปลี่ยนแปลงตาม เพลงลูกทุง่ ในปั จจุบนั มีการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ภาษาในแต่ละภูมิภาค กระแส
สังคม คาศัพท์เฉพาะหรื อแม้ แต่มีการนาท่าเต้ นเข้ ามาประกอบกับบทเพลงเพื่อให้ เพลงเป็ นที่นิยม เมื่อกล่าวถึงท่า
เต้ น ผู้ออกแบบท่าเต้ นจะสร้ างสรรค์ทา่ เต้ นออกมาในรู ปแบบต่างๆ ทังในรู
้ ปแบบของท่าเต้ นประกอบเพลง หรือใน
รู ปแบบของการแสดงที่มีองค์ประกอบของการสร้ างสรรค์งานทางด้ านศิลปะการแสดงเข้ ามา เมือ่ กล่าวถึงลีลาการ
แสดงนันในปั
้
จจุบนั เรี ยกได้ ว่าเป็ นที่แพร่ หลาย เห็นได้ จากเวทีการประกวดแข่งขันที่มีหลากหลายตังแต่
้ ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันแต่ละระดับก็มีความแตกต่างกันออกไป
ตามกฎเกณฑ์ ของแต่ละหน่วยงานที่จดั กิจกรรม เมื่อ กล่าวถึงในระดับอุดมศึกษา เวทีการประกวดดาวรุ่ งลูกทุ่ง
นเรศวรถือ ได้ ว่าเป็ นเวทีที่ทรงคุณค่า ยิ่ง อันเนื่องมาจากเป็ นเวทีการประกวดชิงถ้ วยพระราชทานของสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับว่าเป็ นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง ผู้วิจยั เล็งเห็นถึงความสาคัญในการ
ประกวดครัง้ นี ้จึงได้ นานักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมภายใต้ แนวคิดบทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อ ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นถึง
ความสาคัญของบทเพลงลูกทุง่ ที่มีความหมายที่ดีที่มีตอ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย
การประกวดในครั ง้ นี เ้ ป็ นการร้ องเพลงและการเต้ นประกอบกับวงดนตรี ส ด เนื่อ งจากเป็ นกฎข้ อบัง คับของ
หน่ว ยงานจัดการประกวด ในการนี ผ้ ้ ู วิ จัยจึง เข้ า ร่ ว มการประกวดภายใต้ แ นวคิ ด ชุดการแสดงข้ า วของพ่ อ
ประกอบด้ วยการแสดงประกอบบทเพลง 2 บทเพลง คือเพลงฟ้าห่มดินและเพลงทูลกระหม่อมแก้ ว ผู้วิจยั หวังเป็ น
อย่างยิ่งว่าการแสดงชุดนี ้จะเป็ นส่วนหนึง่ ในการอนุรักษ์ บทเพลงไทยลูกทุ่งและศิลปะการแสดงร่วมสมัย รวมถึง
เป็ นประโยชน์และสร้ างองค์ความรู้ ให้ แก่บุคคลอื่นๆ และเป็ นการปลูกจิตสานึกให้ เยาวชนรักและหวงแหนใน
ศิลปวัฒนธรรมประเภทบทเพลงไทยลูกทุง่ รวมถึงเป็ นการส่งเสริ มให้ เยาวชนไทยสื บสานศิลปวัฒนธรรมของไทย
ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติให้ คงอยูส่ ืบไป

วัตถุประสงค์
1) ศึกษาให้ เห็นถึงคุณค่าของบทเพลงลูกทุง่ ไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
2) สร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อ ประกอบด้ วย 2 บทเพลงคือเพลงฟ้าห่มดินและเพลงทูลกระหม่อม
แก้ ว ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ นเรศวร ครัง้ ที่ 9
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วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ศึกษาข้ อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตารา งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การสังเกตการณ์ อินเทอร์ เน็ต วีดทิ ศั น์
การแสดงโดยการศึกษาตามรายวัตถุประสงค์ผ้ วู ิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพและสร้ างสรรค์ โดยการลงพื ้นที่
ปฏิบตั ิงานจริ งแบบเพาะเจาะจง คือ สร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ และเข้ าร่วม
ประกวดวงดนตรี ลูกทุ่งดาวรุ่ งลูกทุ่งนเรศวรครัง้ ที่ 9 โดยเก็บรวบรวมข้ อมูล ทังข้
้ อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซึ่งมี
กระบวนการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากตาราและเอกสาร รวบรวมข้ อมูลเพื่อนามาคิดค้ นวิธี การสร้ างสรรค์ผลงานการแสดง
ทังด้
้ านแนวคิดและทฤษฎี ทางสัญญะวิทยา โดยการออกแบบลี ลาท่าทางจากความหมายของเพลงและตีความ
ออกมาในรู ปแบบของภาพการแสดงที่ให้ ความหมายที่เข้ าใจได้ ง่าย
ผู้วิจยั ใช้ แนวคิดในการนาทฤษฎีทางนาฏศิลป์มาประยุกต์ใช้ กบั บทเพลงลูกทุง่ โดยนาองค์ประกอบของ
นาฏศิลป์มาเป็ นวิธีการในการออกแบบสร้ างสรรค์การแสดงรวมถึงการศึกษาหาข้ อมูลจากตาราและเอกสารใน
การประกวดวงดนตรี ลู กทุ่งดาวรุ่ งลูกทุ่งนเรศวรของครั ง้ ที่ผ่านมาทัง้ 8 ปี นามาศึกษาเพื่อ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานในครัง้ นี ้
2. การศึกษาและการลงพืน้ ที่วิ จัย โดยวิ ธี การปฏิ บัติง านจริ ง คื อ การสร้ างสรรค์ผ ลงานการแสดง
ออกแบบลีลา ท่าทางที่สื่อความหมายประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่งเพลงฟ้าห่มดินและเพลงทูลกระหม่อมแก้ ว ซึ่ง
สองบทเพลงหลักนี ้ผู้วิจยั ได้ นามาร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องราวของชุดการแสดง โดยมีกระบวนการทดลองและสร้ างสรรค์
ผลงานแบ่งได้ ดงั นี ้
2.1 ดาเนินการสร้ างสรรค์ผลงานชุดข้ าวของพ่อประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงฟ้าห่มดิน และ
เพลงทูลกระหม่อมแก้ ว
2.2 สร้ า งรู ปแบบทางด้ านนาฏศิ ล ป์ ที่มุ่งเน้ นการออกแบบองค์ประกอบศิ ลปะการแสดง 8
ประการ ดังต่อไปนี ้
2.2.1 บทการแสดง
ผู้วิจยั สร้ างสรรค์บทการแสดงขึ ้นใหม่โดยได้ แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ อดีตถึง
ปั จจุบนั ของคนไทยที่มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ โดยผ่านบทเพลงหลักทังสองเพลงคื
้
อเพลงฟ้า
ห่มดินและเพลงทูลกระหม่อมแก้ ว แบ่งเรื่ องราวการแสดงออกเป็ น 5 ช่วง ช่วงที่หนึ่ง เริ่ มจาก ชาวบ้ านที่อาศัย
อาชีพเกษตร ประสบกับภาวะแล้ งน ้า แห้ งแล้ ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดน ้าที่จาเป็ นต่อการใช้ ในการเกษตร
กรรม หลั ง จากนัน้ ก็ ไ ด้ มี ฝ นหลวงตกลงมาจากฟ้ า ซึ่ ง จากความเชื่ อ ในอดี ต ของคนไทยมี ค วามเชื่ อ ว่ า
พระมหากษัตริ ย์ของเรานันเป็
้ นสมมุติเทพ ผู้วิจยั จึงได้ ตีความความหมายของท่าเต้ นเป็ นภาพการแสดงของสมมุติ
เทพมาประทานฝนหลวงให้ ตกลงมาแล้ วนาเข้ าสู่เพลงฟ้าห่มดิน ช่วงที่สอง ซึง่ ในบทเพลงนี ้จะกล่าวถึงความหมาย
โดยรวมว่าประเทศไทยของเรานันอยู
้ ่ดีมีสุขได้ นนั ้ เนื่องด้ วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจต่างๆ มากมายเพื่อคนไทย ในช่วงของการแสดงนันก็
้ จะเล่าด้ วยภาษาท่าทางเต้ น
ประกอบบทเพลงการทานา เกี่ยวข้ าว ตลอดจนการทาขวัญข้ าวและได้ ข้าวมาในที่สุด ช่วงที่สาม เมื่อชาวนาได้
ข้ าวมาแล้ วนัน้ ชาวบ้ านต้ องการจะนาข้ าวนันไปถวายพระบาทสมเด็
้
จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ใน
ระหว่างทางได้ รับข่า วว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ชาวบ้ านทุกคนจึง
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เสียใจและอาลัยต่อพระองค์ทา่ นเป็ นอย่างมาก ช่วงที่สี่ ผู้วิจยั จึงเชื่อมต่อเนื ้อเรื่ องเข้ าสู้เพลงทูลกระหม่อมแก้ ว ซึง่
ความหมายโดยรวมของเพลงทูลกระหม่อมแก้ วกล่าวถึง การแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช และจบลงด้ วยช่วงที่ห้าเรื่ องราวการกลับมาที่ผืนนาดังเช่นตอนแรก ซึง่ ผู้วิจยั ต้ องการสื่อให้
เห็นว่าชาวเกษตรกรนัน้ มีอ าชีพทากินได้ นนั ้ ก็ เพราะแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช จึงต้ องการนาเสนอเรื่ องราวการแสดงย้ อนกลับให้ เห็นภาพในตอนแรกของการแสดงอีกครัง้
2.2.2 นักแสดง
นั ก แสดงนั น้ ผู้ วิ จั ย ได้ ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น ส่ งเสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้ ผ้ แู สดงทังสิ
้ น้ 23 คน โดยแบ่งเป็ นผู้หญิง 14 คน และผู้ชาย 7 คน นักร้ องผู้หญิง 1 คน และ
นักร้ องผู้ชาย 1 คนผู้วิจยั มีวิธีการคัดเลือกนักแสดงจากความสามารถพื ้นฐานของนักแสดง เช่น ทักษะพื น้ ฐานทาง
บัลเล่ต์ (Ballet) คอนเทมโพรารี แดนซ์ (Contemporary Dance) นาฏศิลป์ไทย เป็ นต้ น เมื่อคัดเลือกนักแสดงได้
แล้ วผู้วิจยั ได้ ปรับพื ้นฐานนักแสดงทังหมดโดยการฝึ
้
กท่าทางการเคลื่อนไหวของนักแสดงให้ เป็ นในทิศทางเดียวกัน
และเริ่ มออกแบบลีลาให้ แก่นกั แสดง
2.2.3 ลีลานาฏศิลป์
การออกแบบลีลา ผู้วิจยั ใช้ วิธีการออกแบบลี ลาท่าทางตามความหมายของเนือ้ เพลง
เเละเรื่ องราวของการแสดงเป็ นหลัก การออกแบบท่าเต้ นเป็ นท่าทางที่สื่อความหมายและการสื่อสารทางอารมณ์
ความรู้ สึกของนักแสดงที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการสื่อสารให้ ถงึ บทเพลงและผู้ชม โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการฟั งเพลงเพื่อทาความ
เข้ าใจเนื ้อหาของบทเพลงก่อนลาดับแรก จากนันน
้ าเนื ้อเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั จินตนาการไว้ ข้างต้ นมาเป็ นกรอบแนวคิดใน
การสร้ างสรรค์ลีลาท่าทางแล้ วทดลองเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับเพลงทังสองให้
้
ได้ ข้อสรุ ปว่าลีลาท่าเต้ นนัน้
สอดคล้ องกับเนื ้อหาของเพลงและเรื่ องราวของการแสดงหรื อไม่ โดยผู้วิจยั นาทฤษฎี ทางสัญญะวิทยามาเป็ น
แนวทางในการออกแบบลีลา ซึง่ ทังสามส่
้
วนต้ องสอดคล้ องไปด้ วยกันเสมอนัน่ คือ นักร้ อง นักแสดงประกอบเพลง
และวงดนตรี ในขณะเดียวกันในส่วนของอารมณ์ ของนักร้ อง นักแสดงประกอบเพลง และวงดนตรี จะต้ องไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยใช้ เนื ้อเรื่ องของการแสดงและเนื ้อหาความหมายของบทเพลงเป็ นหลักและถ่ายทอดให้ แก่ผ้ ชู ม
ต่อไป
2.2.4 เสียงและดนตรี
ในการประกวดครัง้ นี ้ใช้ ดนตรี บรรเลงสดเนื่องด้ วยเป็ นกฎบังคับของหน่วยงานจัดการ
ประกวด ผู้วิจยั เลือกใช้ วงดนตรี สากลและวงดนตรี ไทยผสมผสานกันและเพลงที่ใช้ ในการบรรเลง เพื่อเป็ นการ
ประยุกต์ให้ มีความน่า สนใจและไพเราะมากยิ่ง ขึน้ บทเพลงหลัก 2 เพลง คือ เพลงเพลงฟ้าห่มดิ นและเพลง
ทูลกระหม่อมแก้ ว ผู้วิจยั เล็งเห็นแล้ วว่าเป็ นการร้ อยเรี ยงเรื่ องราวของการแสดงชุดข้ าวของพ่อได้ เป็ นอย่างดีและ
เป็ นไปตามเนื ้อเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั ได้ เรี ยบเรี ยงไว้ ข้างต้ น
2.2.5 อุปกรณ์ประกอบการแสดง
ในการเลือกใช้ อปุ กรณ์นนั ้ ผู้วิจยั มีแนวคิดคือต้ องการให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบของการ
แสดงและบทเพลงเป็ นหลักและเชื่อมโยงกับทฤษฎีสญ
ั ญะวิทยา การใช้ แทนความหมาย คือ
ผ้ าผืนใหญ่แทนความหมายถึงผืนแผ่นดิน ผื นนา ที่เรี ยกได้ ว่าเป็ นอาชีพที่อยู่คู่กบั คน
ไทยมาตังแต่
้ อดีตถึงปั จจุบนั
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รวงข้ า ว ผู้วิจัยเลื อ กรวงข้ าวแทนความหมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเห็นความสาคัญของอาชีพชาวนา พระราชทานฝนหลวงให้ มีน ้าทานา
กระบุงใส่ข้าว การเลือกใช้ กระบุงใส่ข้าวนัน้ ผู้วิจยั ต้ องการแสดงให้ เห็นถึงอุปกรณ์ของ
ชาวบ้ านที่เป็ นเครื่ องจักสานที่สวยงามมากกว่าตะกร้ าพลาสติก
เที ย น ผู้ วิ จั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง เห็ น ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ ผ่ า นมาที่ ช าวไทย ร าลึ ก ถึ ง พระ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จสวรรคตจะจุดเทียนเพื่อเป็ นการแสดงความไว้ อาลัย
จึงเลือกนามาใช้ ประกอบการแสดงในครัง้ นี ้
2.2.6 สถานที่และพื ้นที่การแสดง
สถานที่ใ นการฝึ กซ้ อ มการแสดง ห้ อ งปฏิ บัติก ารสถาบัน ส่ ง เสริ มศิ ล ปวัฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยรังสิ ต เนื่องด้ วยเป็ นพื ้นที่สาหรับการปฏิบตั ิการการฝึ กซ้ อมนาฏศิลป์โดยปกติ และสถานที่ที่ใช้ ใน
การแข่งขัน หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็ นไปตามระเบียบของหน่วยงานที่จดั การประกวด ผู้วิจยั ไม่
พบปั ญหาสาหรับพื ้นที่ในการแสดง เนื่องด้ วยผู้วิจยั ได้ ทราบข้ อมูลขนาดพื ้นที่แ ละรู ปแบบของเวทีแล้ วได้ จดั การ
พื ้นที่ซ้อมให้ เป็ นไปตามพื ้นที่ประกวดจริ ง เมื่อถึงสถานการณ์จริ งจึงไม่เกิดปั ญหามากเท่าที่ควร
2.2.7 แสงประกอบการแสดงโดยนาแนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาสี
ผู้วิจยั แบ่งตามองค์ประกอบของการแสดงออกเป็ น 5 ช่วง คือ
ช่วงที่หนึง่ การแสดงสื่อถึงความแห้ งแล้ ง แดดร้ อน ผู้วิจยั เลือกใช้ แสงโทนสีส้ม
ช่วงที่สอง การแสดงสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ สดชื่น สดใส ผู้วิจยั เลือกใช้ โทนสีเขียว ฟ้า
ช่วงที่สาม การแสดงสื่ อถึงความสนุกสนาน รื่ นเริ ง ผู้วิจยั เลื อกใช้ โทนสี ส้ม และการ
กะพริ บของไฟสลับกัน
ช่วงที่สี่ การแสดงสื่ อถึงความโศกเศร้ า ผู้วิจยั เลื อกใช้ โทนสีม่วง แดง และการดับไฟ
บางส่วนของการแสดง
ช่ว งที่ห้า ช่วงสุดท้ า ยของการแสดงสื่ อถึงความโศกเศร้ า ในช่วงนี ้ผู้ แสดงจะถือ ไฟ
ออกมาในการแสดง ผู้วิจยั จึงเลือกดับไฟทังเวที
้ และใช้ แสงไฟของนักแสดงแทน
2.2.8 เครื่ องแต่งกาย
ผู้วิจยั ออกแบบเครื่ องแต่งกายให้ เป็ นไปตามบทบาทของนักแสดงในแต่ละส่วนดังนี ้
เพลงฟ้าห่มดิน นักแสดงจะแต่งกายเป็ นชาวบ้ านในเขตภาคกลาง เนื่องด้ วยผู้วิจยั ออกแบบการแสดงในลักษณะ
นาฏศิลป์ในรู ปแบบภาคกลางโดยการนาการร้ องเพลงเกี่ยวข้ าว การทาขวัญข้ าวมาประยุกต์ในการแสดง และใน
เพลงที่สอง เพลงทูลกระหม่อมแก้ ว ผู้วิจยั ออกแบบเสื อ้ ผ้ าการแสดงเป็ นสีขาว เนื่องด้ วยเนื ้อหาของบทเพลงนัน้
บอกเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ผู้วิจยั จึงสื่ อความหมายของผู้แสดง
เป็ นสีขาวแทนความบริ สุทธิ์ เหมือนก้ อนเมฆบนท้ องฟ้า
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ภาพองค์ประกอบศิลปะการแสดง

Figure 1-2 Movement

Figure 3-4 Property

Figure 5-6 Place and space to practice to show

Figure 7-8 Costumes of music 1

Figure 9-10 Costumes of music 2

Figure 11-12
The Royal award of championship from Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
การสร้ างสรรค์ การแสดงชุ ด ข้ าวของพ่ อ ประกอบบทเพลงไทยลู กทุ่ง ในการประกวดวงดนตรี ลู กทุ่ ง
ดาวรุ่ ง ลู กทุ่งนเรศวรครั ง้ ที่ 9 ภายใต้ แ นวคิ ดบทเพลงบรรเลงเพื่ อพ่ อ ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ทงสองข้
ั้
อคือ ศึกษาให้ เห็นถึงคุณค่าของบทเพลงลูกทุ่งไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสร้ างสรรค์การแสดง ชุดข้ าวของพ่อ ประกอบด้ วย 2 บทเพลงคือเพลงฟ้าห่มดินและเพลง
ทูลกระหม่อมแก้ ว ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ นเรศวร ครัง้ ที่ 9 ซึง่ สรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. แนวคิดในการสร้ างสรรค์การแสดงองค์ประกอบทัง้ 8 ด้ านทางนาฏศิลป์มาเป็ นวิธีในการสร้ างสรรค์
การแสดงจึงได้ เป็ นการแสดงชุดข้ าวข้ องพ่อ ประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่งขึน้ ใหม่และเข้ าร่ วมการประกวดดาวรุ่ ง
ลูกทุง่ นเรศวรครัง้ ที่ 9 เก็บรวมรวมข้ อมูลภาคสนามและจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง นามาวิเคราะห์ โดยใช้ แนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องอ้ างอิงประกอบกับข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดดาวรุ่ง
ลูกทุ่งนเรศวรครัง้ ที่ 9 โดยลักษณะอภิปรายเชิงพรรณนา พร้ อมภาพประกอบการบรรยายเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
องค์ประกอบข้ างต้ นที่กล่าวมาและได้ ทราบถึงคุณค่าของบทเพลงลูกทุง่ ไทยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภู มิพลอดุล ยเดช รั ชกาลที่9 จากทุ กทีม ที่เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขันได้ นาบทเพลงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับพระบาทสมเด็ จ
พระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาแข่งขันด้ วยกันทังสิ
้ น้ ซึ่งเป็ นการแสดงให้ ว่าบทเพลงไทยลูกทุ่ง
มีหลายบทเพลงที่แต่งขึน้ เพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงลูกทุ่งนันเป็
้ นเพลงที่
เรี ยกได้ ว่าเป็ นเอกลักษณ์ของชาติและยังมีคณ
ุ ค่าในเชิงของความหมายที่ดีต่อคนไทยที่จงรักภักดีตอ่ ในสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์อีกด้ วย การวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ ผลงานการแสดงชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่งเพื่อเข้ า
ประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ นเรศวร ครัง้ ที่ 9 โดยนาองค์ประองค์ทงั ้ 8 ด้ านทางนาฏศิลป์มาเป็ นแนวคิดในการสร้ างสรรค์
ผลงาน
2. บทสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ ข้อสรุ ปดังนี ้
2.1 อาจารย์หนู มิเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการขับร้ อง (2560)
“นักร้ องนาวันนี ้ทังสองบทเพลงมี
้
ความเป็ นมืออาชีพดีมาก”
2.2 อาจารย์สถาพร นิยมทอง ผู้เชี่ยวชาญด้ านดนตรี (2560)
“การร้ อยเรี ยงบทเพลงในวันนี ้ดี มาก มีมาไม่น้อยกว่า 12 บทเพลง ซึ่งเป็ นเพลงของครู อนั ดับ 1 ของ
ประเทศไทยทังนั
้ น้ มีการนามาเรี ยบเรี ยงประสานได้ ลงตัวมาก เครื่ องเป่ าเสียงดีมาก มีข้อแก้ ไขเพิ่มเติมของห้ อง
เพลงสุดท้ ายของเพลงแรก และช่วงปี่ มอญในบทเพลงที่สอง สรุ ปโดยรวมดนตรี ดีฟังได้ รื่นหูและสมกับมีความเป็ น
ซีเล็คชัน่ ภูมิพล”
2.3 อาจารย์ชตุ ิเดช ทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการแสดง (2560)
“นัง่ ชมการแสดงแล้ วน ้าตาไหล ไม่ผิดหวังกับการแสดงในวันนี ้ และในเรื่ องของการแสดงไม่ธรรมดา
ความเป็ นลูกทุง่ นันดี
้ และงดงามมากถ้ าเราเข้ าใจ ผู้ออกแบบการแสดงเป็ นมืออาชีพมากครับ เป็ นการประยุกต์ใช้
ในศาสตร์ ของโมเดิร์นบัลเล่ต์ คอนเทมโพรารี แดนซ์ สาหรับวันนี ้ภาพรวมไม่มีอะไรจะกล่าวได้ เลยครับดีมากครับ
ขอบคุณมากครับ”
3. แนวคิดและทฤษฎี สญ
ั ลักษณ์ สมั พันธ์ สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2543: 120-147) กล่าวถึงทฤษฎี การ
ปฏิบตั ิตอ่ กันในรู ปแบบของสัญลักษณ์เพื่อให้ เข้ าใจได้ โดยง่ายในระดับของคนทัว่ ไป

807

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. แนวคิดและทฤษฎี นาฏยประดิษ ฐ์ การออกแบบและการกากับลี ล า ดาริ ณี ชานาญหมอ (2545)
หลักการสร้ างสรรค์ผลงานการแสดงและการกากับการแสดงและใน ระบา รา เต้ น
5. บทความทางงานวิจยั เรื่ อง ความงามของภาษาในเพลงลูกทุง่ : กรณีศึกษาเพลงฮิตติดชาร์ ตลูกทุ่ง
มหานคร แสดงให้ เห็นว่าเพลงลูกทุง่ นันมี
้ เนื ้อหาที่เรี ยบง่าย ซื่อความหมายได้ ชดั เจนและตรงไปตรงมา มีการใช้
สัมผัสสร้ างสุนทรี ยภาพความงามและจินตภาพให้ แก่ผ้ ฟู ั งได้ เมื่อผู้วิจยั ได้ นาแนวคิดจากงานวิจยั นี ้มาประกอบกับ
หลักการสร้ างงานของตนเองนันสามารถท
้
าให้ การสร้ างงานเป็ นไปได้ อย่างดีและส่งผลให้ การสร้ างสรรค์การแสดง
ชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุง่ ดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวรครัง้ ที่ 9 ภายใต้ แนวคิด
บทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อ
ผลของการสร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุ่ง ในการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง
ดาวรุ่ งลูกทุ่งนเรศวรครัง้ ที่ 9 ภายใต้ แนวคิดบทเพลงบรรเลงเพื่อพ่อ ผู้วิจยั ได้ นาบทเพลงหลักคือ เพลงฟ้าห่มดิ น
และเพลงทูลกระหม่อมแก้ วมาสร้ างสรรค์เป็ นการแสดงประกอบกับองค์ประกอบทางการแสดงทัง้ 8 ด้ านคือ บท
การแสดง นักแสดง ลีลานาฏศิลป์ เสียงและดนตรี อุปกรณ์ ประกอบการแสดง สถานที่และพื ้นที่การแสดง แสง
ประกอบการแสดงโดยนาแนวคิ ดทฤษฎี จิตวิ ทยาสี แ ละเครื่ อ งแต่ง กาย และประกอบกับ ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการแสดงให้ เห็นว่าการสร้ างสรรค์การแสดงชุดข้ าวของพ่อประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ ในการประกวด
ดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวรครัง้ ที่ 9 สามารถเป็ นที่ยอมรับได้ ในปั จจุบนั ที่นานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงแบบสร้ างสรรค์
มาประยุกต์ใช้ กบั บทเพลงไทยลูกทุง่ ได้ เป็ นอย่างดี ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าการแสดงสร้ างสรรค์ชดุ ข้ าวของพ่อ
ประกอบบทเพลงไทยลูกทุง่ ในการประกวดดาวรุ่งลูกทุง่ นเรศวรครัง้ ที่ 9 จะเป็ นตัวอย่างให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจการแสดง
สร้ างสรรค์ ได้ และหวังเป็ นอย่า งยิ่ ง ว่าการแสดงชุดนี ้จะเป็ นส่ ว นหนึ่ง ในการอนุรั กษ์ บทเพลงไทยลูกทุ่ง และ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย รวมถึงเป็ นประโยชน์และสร้ างองค์ความรู้ ให้ แก่บคุ คลอื่นๆ ได้ ตอ่ ไป
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นิราศวังบางยี่ขันฉบับสมุดไทย: ความสาคัญของตัวบทที่ไม่ พมิ พ์เผยแพร่
The Manuscript Version of Nirat Wang Bang Yi-khan: The Importance of Unpublished Text
ทิพพวรรณ บุญส่ งเจริ ญ1*
Tippawan Boonsongcharoen1*

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุง่ ศึกษานิราศวังบางยี่ขนั ฉบับสมุดไทยผลงานของคุณพุม่ (บุษบา ท่าเรื อจ้ าง) กวีสตรี คนสาคัญ
ผู้มีชื่อเสี ยงและผลงานมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 3 มีการศึกษาประวัติของคุณพุ่มและพิมพ์เผยแพร่ ผลงานมาอย่าง
สืบเนื่อง โดยเฉพาะเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั หอพระสมุดวชิรญาณได้ พิมพ์เผยแพร่ ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2465 ภายหลัง
พิมพ์เผยแพร่อีกหลายครัง้ การพิมพ์ต่อมาทุกครัง้ พิมพ์ตามฉบับพิมพ์ครัง้ แรก ผู้วิจยั พบว่า นิราศวังบางยี่ขันฉบับ
พิมพ์เผยแพร่นนมี
ั ้ ความแตกต่างจากฉบับสมุดไทยเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั เลขที่ 1 ซึง่ เก็บรักษาไว้ ที่หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร เนื่องจากยังมีเนื ้อหาส่วนท้ ายสมุดไทยที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ ผลจากการศึกษาพบว่า มีเนื ้อหาส่วนที่ถกู
ตัดออกมีจานวน 34 คากลอน เป็ นข้ อมูลที่ระบุประวัติกวีและจุดประสงค์สาคัญในการแต่งนิราศเรื่ องนี ้

ABSTRACT
This article aims to study the manuscript version of Nirat Wang Bang Yi-khan, which was
written by Khun Phum (Budsaba Ta Ruea Jang), a famous Thai female poet who wrote her works
since the reign of King Rama III. According to Nirat Wang Bang Yi-khan, the first edition was
published in 1922 and then other subsequent versions with the same text was published several
times. The researcher found that Nirat Wang Bang Yi-khan, the first published edition, was quite
different from the Thai manuscript version no.1 of Nirat Wang Bang Yi-khan, which was kept at the
National Library of Thailand. The results of the study revealed that the last 34 excerpts about Khun
Phum’s biography and purposes of the poem were skipped and unpublished.

Key Words: the manuscript version of Nirat Wang Bang Yi-khan, unpublished text
*Corresponding author; e-mail address: tippawanboon@gmail.com
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คานา
คุณพุ่ม หรื อ “บุษ บา ท่าเรื อ จ้ า ง” เป็ นกวี สตรี ที่ มีชื่อเสี ยงมาตังแต่
้ สมัยรั ชกาลที่ 3 สื บเนื่ อ งมาจนถึง
รัชกาลที่ 5 คุณพุ่มเป็ นนักกลอนบอกบทสักรวาฝ่ ายหญิงที่มีฝีปากคมคาย เวลาเล่นสักรวาเรื่ องอิเหนามักได้ รับ
การแจกตัวให้ รับบทเป็ น “บุษบา” (สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2464: 2) ประกอบ
กับนิวาสสถานอยูล่ ะแวกท่าพระซึง่ เป็ นท่าเรื อจ้ าง จึงได้ รับฉายาว่า “บุษบา ท่าเรื อจ้ าง” คุณพุม่ เป็ นกวีสตรี ฝีปาก
เอกผู้หนึง่ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ดังมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทาเนียบนักเขียนของพระสารสาสน์พลขันธ์ (ยี.อี.เยริ นี)
ชาวอิตาลีที่เข้ ามารับราชการในสยามสมัยรัชกาลที่ 5 (เสาวณิต และคณะ, 2549: 303)
คุณพุม่ เป็ นทังปฏิ
้ ภาณกวีและจินตกวี มีความสามารถในการแต่งกลอนด้ วยสานวนโวหารที่เฉียบคมอัน
เป็ นลักษณะเฉพาะตัว แสดงถึงความรู้ความชานาญด้ านชันเชิ
้ งกระบวนกลอน ผลงานที่ปรากฏในลักษณะของ
ปฏิ ภาณกวี ได้ แก่ บทสักรวาที่เล่นในโอกาสต่างๆ บทสักรวาดังกล่าวทาให้ คุณพุ่มมีชื่อ เสี ยงเลื่ องลื อมาตัง้ แต่
รัชกาลที่ 3 ส่วนผลงานในลักษณะของจินตกวีเกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 4–5 ซึง่ เป็ นช่วงที่มีชื่อเสียงแล้ ว ได้ แก่ เพลง
ยาวสามชาย เพลงยาวฉลองสระบางโขมด เพลงยาวชาววัง เพลงยาวเฉลิ มพระเกียรติ และนิราศวังบางยี่ขัน
ผลงานกวี นิพนธ์ ข องคุณพุ่มทุกเรื่ อ งจะสอดแทรกอัตชีวประวั ติ นับเป็ นเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นในงานกวีนิพนธ์
ข้ อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติดงั กล่าว เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่ องราวของคุณพุม่ ในสมัยต่อมา
การศึกษาชีว ประวัติกวีไทยในอดีตมักคลุมเครื อไม่กระจ่างชัด เนื่องจากไม่มีการบันทึกเป็ นหลักฐาน
ประวัติกวีไทยที่เป็ นสามัญชน แม้ จะอยูใ่ นสถานภาพชนชันสู
้ ง เช่น สุนทรภู่ หรื อ คุณพุม่ ยังจาเป็ นต้ องอาศัยการ
วิเคราะห์พิจารณาจากผลงานประพันธ์ ซึง่ กวีมกั สอดแทรกเรื่ องราวของตนไว้ ด้วย ผู้ที่ศึกษาประวัติและผลงาน
ของคุณพุ่ม นามาพิมพ์และเผยแพร่เป็ นครัง้ แรกคือ สมเด็ จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
(2464: 1-13) ทรงพระนิพนธ์ ประวัติของคุณพุม่ ไว้ ใน “อธิ บายเพลงยาวคุณพุ่ม” บทนาในหนังสือเพลงยาวเฉลิ ม
พระเกียรติ และนามาพิมพ์เผยแพร่ อีกครัง้ ใช้ ชื่อว่า “คุณพุ่ม บุษบาท่าเรื อจ้ าง” ในหนังสื อ คนดีที่ข้าพเจ้ ารู้ จ ัก
(2527: 273-282) พระนิพนธ์ เรื่ อง “อธิ บายเรื่ องสักรวา” ในหนังสื อประชุมบทสักรวาเล่นถวายรัชกาลที่ 5 ตีพิมพ์
ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2461(ประชุมบทสักรวาหน้ าพระที่นงั่ , 2559: 65-71) นอกจากนี ้ ยังปรากฏลายพระหัตถ์ที่ทรง
โต้ ตอบกับสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ (2505: 201-206) เมื่อ พ.ศ. 2481 ว่า
ด้ วยเรื่ อง “คาอธิ ษฐานของคุณพุ่ม” ใน “สาส์ นสมเด็จ” ประวัติคุณพุ่มที่สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภ าพทรงพระนิพนธ์ ไว้ ทรงประมวลจากการสอบถามบุคคลที่ร่วมยุคสมัยกับคุณพุ่ม ประกอบกับ
ข้ อมูลที่ปรากฏแทรกอยูใ่ นผลงานแต่ละเรื่ อง ข้ อมูล ประวัติคณ
ุ พุม่ จากงานพระนิพนธ์ เหล่านี ้ เป็ นหลักฐานสาคัญ
ที่ผ้ ศู กึ ษาในระยะหลังใช้ อ้างอิงประกอบการวินิจฉัย
ต่อมามีผ้ ศู ึกษาประวัติชีวิตคุณพุ่มเพิ่มเติมอีกหลายคน ได้ แก่ ณัฐวุฒิ สุทธิ สงคราม (2517) เรี ยบเรี ยง
เรื่ อง “ชีวิตและงานกวีนิพนธ์ ของคุณพุม่ จินตกวีสตรี ” ส.พลายน้ อย (2533: 173-181) เรี ยบเรี ยงเรื่ อง “คุณพุ่มบุษบาท่าเรื อจ้ าง” ในหนังสือกวีสยาม เสาวณิ ต วิงวอน (2548: 175-176) เรี ยบเรี ยงประวัติ “คุณพุม่ ” ใน นามา
นุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 2 ชื่อผู้แต่ง ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย (2558: 81-90) เรี ยบเรี ยงประวัติ “คุณพุม่ บุษบาท่าเรือ
จ้ าง สตรี ผ้ อู ยูน่ อกกรอบประเพณี” ในหนังสือลูกท่านหลานเธอ พรรณทิภา ชื่นชาติ (2550) ศึกษาวิเคราะห์เรื่ อง
วรรณกรรมของกวี ห ญิ ง สมัยต้ นรั ต นโกสิ น ทร์ : การศึก ษาด้ า นมโนทัศน์ กลวิ ธี ก ารนาเสนอและอัต ลัก ษณ์
นอกจากนี ้ยังมีผ้ ศู กึ ษาผลงานเฉพาะเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ของคุณพุม่ ได้ แก่ พรธาดา สุวธั นวนิช (2543) ปริ วรรต
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เรื่ องนิราศบางยี่ขันจากสมุดไทยตามโครงการวรรณคดีไทยศึกษา: การสัมมนาการศึกษาและปริ วรรตวรรณคดี
และบุญเตือน ศรี วรพจน์ (2545: 65-77) เรี ยบเรี ยง “บทนาเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ” ใน กวีสยามนาเที่ยวกรุ งเทพ
นิราศวังบางยี่ขนั เป็ นนิราศคากลอนซึง่ คุณพุม่ แต่งขึ ้นเมื่อ พ.ศ. 2412 ในคราวตามเสด็จพระองค์เจ้ านารี
รัตนา พระราชธิ ดาในรัชกาลที่ 4 เสด็จพร้ อมด้ วยเจ้ าจอมมารดาดวงคาไปเยี่ยมพระประยูรญาติท่ีวงั บางยี่ขนั ครัง้
นันเจ้
้ าจอมมารดาดวงคาขอให้ คณ
ุ พุม่ แต่งนิราศวังบางยี่ขนั ขึ ้น ต่อมาหอพระสมุดวชิรญาณพิมพ์เผยแพร่นิราศวัง
บางยี่ขันครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2465 ใช้ ชื่อหนังสื อว่า “นิราศวังบางยี่ขนั คุณพุม่ แต่งเรื่ องตามเสด็ จพระองค์เจ้ านารี
รัตนา เมื่อปี มเสง พ.ศ. 2412” และพิมพ์เผยแพร่อีกหลายครัง้ ซึ่งการพิมพ์ตอ่ มาทุกครัง้ ล้ วนพิมพ์ตามต้ นฉบับ
พ.ศ. 2465 ทังหมด
้
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบนิราศวังบางยี่ขนั ฉบับพิมพ์ พ.ศ. 2465 กับเอกสารสมุดไทยเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ซึ่ง
เก็บรักษาไว้ ท่ีหอสมุดแห่งชาติ จากการส ารวจเอกสารพบเพียงฉบับเดียว คือ สมุดไทยเรื่ องนิราศวังบางยี่ขัน
เลขที่ 1 ประเด็นสาคัญของการศึกษาครัง้ นี ้คือ นิราศวังบางยี่ขนั ฉบับพิมพ์เผยแพร่มีเนื ้อหาทังสิ
้ น้ 282 คากลอน
แต่ฉบับสมุดไทยยังมีเนื ้อความต่อไปอีก 34 คากลอน ซึง่ ตัดเรื่ องและลง “เอย” ในคากลอนที่ 282 ส่วนคากลอนที่
283 - 325 ไม่ถกู นามาพิมพ์เผยแพร่ เนื่องจากเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของคุณพุม่ ซึง่ ยังไม่เคยมีการอ้ าง
ถึงในประวัติของคุณพุม่ ที่เรี ยบเรี ยงไว้ กอ่ นหน้ านี ้ ดังนัน้ เนื ้อหาตอนท้ ายนิราศวังบางยี่ขนั จานวน 34 คากลอนนี ้
จึงน่าจะเป็ นหลักฐานที่ทาให้ การศึกษาประวัติวรรณคดีและประวัติของคุณพุม่ กระจ่างชัดขึ ้น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ รูปแบบการการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นาข้ อมูลจากต้ นฉบับสมุดไทย
เรื่ องนิราศวังบางยี่ขัน ซึ่งเก็บรักษาไว้ ที่ห้องบริ การเอกสารโบราณ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ประเภทหมู่
กลอนนิราศ เลขที่ 1 มาวิจยั เอกสาร (Documentary Research)
ขัน้ ตอนการเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ศึกษาชีวประวัติและผลงานของคุณพุม่ (บุษบา ท่าเรื อจ้ าง) จากเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังเอกสารชั
้
นต้
้ น
และเอกสารชันรอง
้
2. ศึกษาและพิจารณาตัวบทเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั จากเอกสารฉบับสมุดไทย
3. วิเคราะห์ความสาคัญเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ฉบับสมุดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื ้อหาส่วนที่ถกู ตัดทอน
4. สรุ ปและอภิปราย

812

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา
นิราศวังบางยี่ขันของคุณพุ่ม ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณจัด พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ. 2465 มีเนื ้อความ
แตกต่างจากนิราศวังบางยี่ขันฉบับสมุดไทย เลขที่ 1 ซึ่งเก็บรักษาไว้ ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เนื่องจาก
การพิมพ์ครัง้ นันมี
้ การตัดทอนเนื ้อหาในส่วนท้ ายของเรื่ องออกจานวน 34 คากลอน ผู้วิจยั ได้ ศึกษาตัวบทเรื่ อง
นิราศวังบางยี่ขนั จากเอกสารฉบับสมุดไทย ใน 3 ประเด็น คือ
1. ศึกษาแหล่งที่มาของข้ อมูล
2. ศึกษาเนื ้อหาของเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ฉบับพิมพ์ครัง้ แรกกับฉบับสมุดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื ้อหา
ส่วนที่ถกู ตัดทอน
3. ศึกษาความสาคัญของตัวบทที่ไม่พิมพ์เผยแพร่
1. ศึกษาแหล่ งที่มาของข้ อมูล
แหล่งที่มาของข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ สารวจเอกสารฉบับสมุดไทยเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ซึ่งมีต้นฉบับเก็บรักษา
ไว้ ที่ห้องบริ การเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขี ยนและจารึ ก สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร พบเพียง 1
เล่มสมุดไทย เป็ นสมุดไทยดา เส้ นหรดาล หมูก่ ลอนนิราศ เลขที่ 1 ตามประวัติระบุไว้ วา่ “ของพระเจ้ าบรมวงศเธอ
พระองค์เจ้ าประดิษฐาสารี ประทาน ๒๓ ก.ย. ๖๔” พระเจ้ าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าประดิษฐาสารี ซึ่งปรากฏ
พระนามอยู่ในทะเบียนที่หอพระสมุดวชิรญาณจัดทาขึ ้นนัน้ เป็ นพระราชธิ ดาในรัชกาลที่ 4 ประสูติแต่เจ้ าจอม
มารดาดวงคา ทรงเป็ นพระขนิษฐาร่วมเจ้ าจอมมารดากับพระองค์เจ้ านารี รัตนา ขณะที่คณ
ุ พุม่ แต่งนิราศวังบางยี่
ขัน พระองค์มีพระชันษา 4 ปี มิได้ ตามเสด็จไปวังบางยี่ขันด้ วย (บุญเตือน ศรี วรพจน์, 2545: 70) เมื่อสังเกตจาก
ปี ที่หอพระสมุดวชิรญาณได้ รับมอบต้ นฉบับสมุดไทยมาเมื่อ พ.ศ. 2464 นันสั
้ นนิษฐานว่าน่าจะมีการตรวจสอบ
ชาระเพื่อจัดพิมพ์ในปี ถัดมาคือ พ.ศ. 2465 การพิมพ์ครัง้ แรกไม่ปรากฏคานาหรื อบทนาว่าใช้ เอกสารใดเป็ น
ต้ นฉบับ แต่จากจานวนเอกสารสมุดไทย ประวัติและแหล่ งที่มาซึ่ง ระบุว่า พระเจ้ า บรมวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ า
ประดิษฐาสารี ประทานให้ หอพระสมุดวชิรญาณ ประกอบกับเนื ้อความในสมุดไทยพบว่าตรงกับที่พิมพ์ฉบับที่
พิมพ์เผยแพร่ จึงสันนิษฐานว่าสมุดไทยเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั เลขที่ 1 นี ้ เป็ นต้ นฉบับที่ใช้ สาหรับพิมพ์เผยแพร่
2. เนือ้ หาของเรื่องนิราศวังบางยี่ขันฉบับพิมพ์ ครั ง้ แรกกับฉบับสมุดไทย
ผู้วิจยั ศึกษาเนื ้อหาฉบับพิมพ์ซงึ่ มีการนาเสนอเรื่ องราวและเหตุการณ์ที่กวีพบเห็นในระหว่างการเดินทาง
ตามขนบของวรรณคดีนิราศ แบ่งได้ เป็ น 4 ส่วน ตามลาดับ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 มูลเหตุที่แต่งนิราศวังบางยี่ขนั กล่าวถึงคุณพุม่ ตามเสด็จพระองค์เจ้ านารี รัตนา พระราชธิ ดาใน
รัชกาลที่ 4 ประสูติแต่เจ้ าจอมมารดาดวงคา ขณะนันมี
้ พระชันษา 8 ปี เสด็จไปทรงเยี่ยมพระญาติที่วงั บางยี่ขัน
เจ้ าจอมมารดาดวงคาขอให้ คณ
ุ พุม่ ตามเสด็จเพื่อแต่งนิราศ
ส่วนที่ 2 พรรณนาการเดินทางและสถานที่ต่างๆ ที่กวีผ่าน เริ่ มตังแต่
้ พระบรมมหาราชวัง ลงเรื อ พระ
ประเทียบพายทวนแม่น ้าเจ้ าพระยาขึน้ ไปทางเหนือผ่านสถานที่ต่างๆ ได้ แก่ โรงเรื อพระที่นงั่ บริ เวณตาหนักแพ
ท่าขุนนาง (วังหลวง) ท่าพระ วัดระฆังโฆษิ ตาราม วังกรมขุนราชสีหวิกรม โรงสี วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ (วัด
พระศรี สรรเพชญ) พระราชวังบวรสถานมงคล ปากคลองหลอด บ้ านพระยาอินทรา วัดเสาประโคน (วัดดุสิดา
ราม) ปากคลองบางลาพู ป้อมพระสุเมรุ บ้ านพระยามหาเทพ (ทองปาน) และสุดทางที่วงั บางยี่ขนั
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ส่วนที่ 3 เหตุการณ์ที่วงั บางยี่ขนั คุณพุม่ พรรณนาถึงสภาพของวังบางยี่ขนั ซึง่ เป็ นสถานที่พานักของพระ
ญาติฝ่ายวงศ์เวียงจันทน์มาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 2 เมื่อครัง้ เจ้ าอนุวงศ์ซึ่งเป็ นพระอัยกาของเจ้ าจอมมารดาดวงคา
ยังพานักอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ความในนิราศกล่าวถึงรายพระนามเจ้ านายที่มีพระมารดาเป็ นเจ้ านายฝ่ ายลาว กล่าวถึง
เหตุที่ต้องเดินทางมาวังบางยี่ขัน รายละเอียดในจดหมายที่ เจ้ าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ (เจ้ าหน่อคา) เจ้ าเมือง
อุบลราชธานีเขียนถึงเจ้ าจอมมารดาดวงคาผู้เป็ นน้ องสาว
ส่ว นที่ 4 ความอาลัยต่อ รัชกาลที่ 4 พรรณนาถึง หมู่พระที่นั่งต่างๆ ที่โปรดเกล้ า ฯ ให้ ส ถาปนาขึน้ ใน
พระบรมมหาราชวัง ความตอนท้ ายของนิราศจบลงตรงแจ้ งชื่อนิราศและจุดประสงค์ในการแต่งว่า “มากานันท่าน
หาในเอาไว้ เชย เปนดอกเตยแทนสาเหนียกลาเจียกเอย” (นิราศวังบางยี่ขนั , 2465 : 24)
ความในนิราศวังบางยี่ขนั ฉบับพิมพ์ครัง้ แรกสิ ้นสุดลงเพียงเท่านี ้ แต่เนื ้อความในสมุดไทยยังดาเนินเรื่ อง
ต่อไปอีก 34 คากลอนและยังไม่ลง “เอย” ซึง่ แสดงว่าเป็ นคากลอนสุดท้ ายของกลอนนิราศ โดยฉบับพิมพ์ครัง้ แรก
ได้ ปรับแก้ จาก “..... เปนดอกเตยแต่สาเนียกลาเจียกจอม” เป็ น“..... เปนดอกเตยแทนสาเหนียกลาเจียกเอย”
ซึง่ ความในฉบับสมุดไทยดาเนินความต่อเนื่องไป ดังนี ้
[.....] มากานันท่านหาในเอาไว้ เชย
คนมีบญ
ุ คุ้นเคยเชยลาเจียก
ถ้ าดอกฟ้ายาหยีประนีประนอม
แต่ดวงเดือนเลื่อนลอยสรอยไม่ถงึ

เปนดอกเตยแต่สาเนียกลาเจียกจอม
จะสาเนียกเสียว่าเตยไม่เคยหอม
ถึงไม่หอมฉันเห็นจะเช่นกัน
ถ้ าตริ ตรึงบอกตรงก็คงฝั น
[…..]
(สมุดไทยเรื่ องนิราศบางยีข่ นั , ม.ป.ป.: 61-62)

จากนันกล่
้ าวถึงการที่ผ้ ูแต่งขอฝากตัวโดยใช้ ความเปรี ยบว่าตนเองเป็ นผู้ต่าศักดิ์กว่า ที่รอความเมตตา
จากเจ้ าจอมมารดาดวงคา คุณพุม่ เรี ยกขานถึงเจ้ านายสตรี ทา่ นนี ้ในงานนิราศว่า “จอมหาใน” “ท่านหาใน” “สุดา
เธอ” “สมรมิ่ง” “ดวงบุหลัน” “วนิดา” และ “คุณ” เจ้ าจอมมารดาดวงคาเป็ นเจ้ าจอมผู้หนึง่ ที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระ
เมตตาเป็ นพิเศษ ด้ วยมีพระรู ปโฉมงดงามเป็ นที่เลื่องลือ มีนามเดิมก่อนรับการสถาปนาคือ “เจ้ านางหนูมนั่ ” เป็ น
พระธิ ดาของเจ้ าคลี่ พระราชโอรสของเจ้ าอนุวงศ์ กับ เจ้ านางท่อนแก้ ว ธิ ดาเจ้ ามหาอุปราชติสสะ (ชานาญ ภู่มลี ,
2558: 63) สืบเชื ้อสายมาจากเจ้ านายฝ่ ายวงศ์เวียงจันทน์ คุณพุม่ น่าจะคุ้นเคยกับเจ้ านายฝ่ ายวงศ์เวียงจันทน์ใน
ระดับ “อยูเ่ ป็ นคนชิดใช้ หมัน่ ไปมา” ตังแต่
้ ยงั อยูก่ บั บิดาที่นิวาสสถานเดิม (ปั จจุบนั คือวัดคฤหบดี) ซึง่ อยูใ่ กล้ กบั วัง
บางยี่ขนั เนื ้อความในฉบับสมุดไทยจบลงที่ผ้ แู ต่งตังความปรารถนาว่
้
า หากเจ้ าจอมมารดาดวงคาพึงพอใจในงาน
กวีนิพนธ์ ที่แต่งขึ ้นในครัง้ นี ้ ก็ขอฝากตัวและช่วยเมตตารับไว้ ในพระอุปถัมภ์ ดังความว่า
[…..] แม้ นคุณรับสรรพเสร็ จสาเร็ จธุระ
จะไปอยูช่ ชู ื่นทุกคืนวัน

ก็คงจะเห็นในน ้าใจฉัน
ช่วยรักฉันให้ เหมือนญาติทกุ ชาติเอย ๚ะ๛
(สมุดไทยเรื่องนิราศบางยี่ขนั , ม.ป.ป.: 70)

หากพิจารณาในด้ านเอกภาพของเรื่ องเป็ นหลัก นิราศวังบางยี่ขนั ฉบับสมุดไทย โดยเฉพาะเนื ้อหาส่วนที่
ถูกตัดทอน ผู้ที่รับหน้ าที่บรรณาธิ การในขณะนัน้ อาจพิจารณาว่า เนื อ้ ความตลอด 34 คากลอน เป็ นเรื่ องราว
เฉพาะตัวของกวี ไม่เกี่ยวกับเนื ้อหาหลักของเรื่ องที่เจ้ าจอมมารดาดวงคาขอให้ คณ
ุ พุ่มตามเสด็จเพื่อแต่งนิราศ
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ตามที่ระบุไว้ ช่วงต้ นเรื่ อง ดังนันหากน
้
าเสนอข้ อมูล ตอนท้ ายเรื่ องในการพิมพ์ อาจส่งผลทาให้ นิราศวังบางยี่ขัน
ขาดเอกภาพตามขนบของการแต่งกลอนนิราศที่เนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นบันทึกเหตุการณ์และสิ่งที่พบเห็นในระหว่าง
การเดินทาง (ประอรรัตน์ ตังกิ
้ ตติภากรณ์, 2540: 7) จึงพิจารณาตัดออก
3. ความสาคัญของตัวบทที่ไม่ พิมพ์ เผยแพร่
เนื ้อหาส่วนท้ ายของสมุดไทยที่ไม่ได้ พิมพ์เผยแพร่ นนั ้ จากการศึกษาพบว่าเนื ้อหาทัง้ 34 คากลอน ที่ไม่
ปรากฏในฉบับพิมพ์ให้ ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประวัติการแต่งนิราศเรื่ องนี ้ กล่าวคือ
3.1 จุดประสงค์ ในการแต่ งของกวี เนื ้อหาส่วนนี ้แสดงให้ เห็นถึงความปรารถนาของกวีที่ต้องการขอ
ฝากตัวด้ วยผลงานเรื่ องนิราศวังบางยี่ขนั ที่แต่งขึ ้น ดังมีรายละเอียดในสมุดไทยว่า คุณพุม่ ขออยูใ่ นความอุปถัมภ์
ของเจ้ าจอมมารดาดวงคา ดังนี ้
[…..] สู้ทงิ ้ ลากาปั่ นไม่ หนั หา
มอบชีวิตสิทธิ์ ขาดไม่พลาดพลัง้
ขอเอาวังบางยี่ขนั ของฉันคิด
ขอฝากชื่นไว้ ในผืนผ้ าสไบ

รับวาจาจริ งไว้ เหมือนใจหวัง
กระนันยั
้ งล้ อเล่นไม่เห็นใจ
ฝากชีวิตกับสมุดสุดสมัย
ขอฝากใจไว้ ในจิตวนิดา […..]
(สมุดไทยเรื่องนิราศบางยี่ขนั , ม.ป.ป.: 68)

ข้ อที่นา่ สังเกตประการหนึ่งจากคากลอนข้ างต้ นนี ้ คุณพุม่ ในวัย “คุณป้าพุ่ม” ได้ กล่าวย้ อนถึงความหลัง
ก่อนที่จะมาขอพึ่งบารมีเจ้ าจอมมารดาดวงคาว่า ตนเองได้ “ทิ ้งลากาปั่ นไม่หนั หา” ในที่นี ้ชวนให้ สันนิษฐานว่า
“กาปั่ น” ที่คณ
ุ พุม่ ขอไม่พึ่งพาบารมี ในที่นี ้อาจหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ผู้ดารงตาแหน่งผู้
บัญชาการทหารเรื อพระองค์แรก ทรงกากับกิจการทหารเรื อ ทรงต่อเรื อกาปั่ นไว้ ใช้ ในราชการกองทัพอยู่หลายลา
และความตอนหนึ่งในช่วงต้ นนิราศเมื่อคุณพุม่ เดินทางผ่านวังหน้ า ซึ่งช่วงเวลานันกรมพระราชวั
้
งบวรวิไชยชาญ
ได้ ครองวังต่อจากพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2408 หากนับจากปี ที่แต่งนิราศวัง
บางยี่ขนั ก็ล่วงมาได้ 3 ปี แล้ ว
[…..] ถึงกระทัง่ วังน่าสง่างาม
กาปั่ นทอดจอดประทับไว้ กับท่ า

เรื องอร่ามบริ รักษ์ ตาหนักแพ
ทัศนาในระหว่างกลางกระแส […..]
(คุณพุม่ , 2465: 7-8)

ประวัติของคุณพุ่มช่วงที่เกี่ยวพันกับพระบาทสมเด็จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพได้ ทรงบันทึกไว้ ใน “ประวัติคุณพุม่ บุษบาท่าเรื อจ้ าง” (2527: 273 - 279) สรุ ปความ
ได้ ว่า พระบาทสมเด็ จพระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อ ครั ง้ ดารงพระยศเป็ นสมเด็ จเจ้ า ฟ้าจุฑ ามณี กรมขุ นอิศเรศ
รังสรรค์ไปติดพันเล่นสักรวากับคุณพุม่ และมีเกร็ ดเล่าว่า ครัง้ หนึง่ คุณพุม่ เข้ าแย่งพระแสงดาบของพระบาทสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และคราวที่เล่นสักรวาที่บางปะอิน เมื่อ พ.ศ. 2419 รัชกาลที่ 5 ทรงกระซิบสั่งกรมหลวง
บดินทรไพศาลโสภณให้ ทรงแต่งสักรวาเย้ าคุณพุม่ อ้ างถึงเรื่ องราวเมื่อครัง้ คุณพุม่ ชิงพระแสงดาบพระบาทสมเด็จ
พระปิ่ นเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
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เนื ้อความในส่วนท้ ายคุณพุม่ ย ้าว่าหากไม่ได้ รับความเมตตาชุบเลี ้ยงไว้ ก็ยอ่ มจะพบกับความยากลาบาก
และคง “จะขอลากลับวังไป” ซึง่ การกลับเข้ าวังโดยที่ไม่มีเจ้ านายอุปการะชุบเลี ้ยงทาให้ คณ
ุ พุม่ ขาดบารมีเจ้ านาย
คุ้มครอง จึงขอให้ บุญกุศลที่ได้ กระทาไว้ ช่วยดลบันดาลให้ เจ้ าจอมมารดาดวงคารับอุปถัมภ์ และเมื่อได้ รับการ
อุปถัมภ์แล้ วก็ขอให้ เจ้ านายผู้นนประกอบด้
ั้
วยพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุ ณา มุทิตาและอุเบกขา “ขออารมณ์ให้
เหมื อ นพรหมจตุร พักตร์ อย่าชวนชักชัง เชิญ เมี ยงเมินหมาง” (สมุดไทยเรื่ อ งนิราศบางยี่ขัน , ม.ป.ป.: 69-70)
จุดประสงค์ของคุณพุ่มในการแต่งเรื่ องนี ้จึงมิได้ เป็ นเพียงการแต่งในโอกาสตามเสด็จ พระองค์เจ้ านารี รัตนาและ
เจ้ าจอมมารดาดวงคาไปวังบางยี่ขนั เท่านัน้ หากแต่ผลงานเรื่ องนิราศวังบางยี่ขันมีความสาคัญต่อคุณพุ่ม ใน
ฐานะการ “ฝากงาน” หรื อ “ฝากตัว” เพื่อขอพึง่ บารมี
3.2 ข้ อมู ล ประวั ติก วี เนื ้อหาใน 34 คากลอนนี ้ยัง แสดงให้ เห็นว่าคุณ พุ่มเป็ นกวีส ตรี ที่มีเอกลักษณ์
นอกจากสานวนโวหารที่คมคายแล้ ว คุณพุ่มยังแทรกประวัติชีวิตของตนไว้ โดยเปรี ยบกับตัวละครในวรรณคดี
สาคัญๆ แสดงให้ เห็นว่าคุณพุ่มเป็ นสตรี ท่ีได้ รับการศึกษาสูงในสังคมครัง้ นัน้ มีความรู้ ในวรรณคดี สาคัญหลาย
เรื่ อง เช่น บทละครเรื่ องรามเกียรติ์ ไซ่ฮนั่ และสามก๊ ก และติดตามเหตุการณ์ บ้านเมือง จนสามารถนาอ้ างอิงใน
งานของตน ดังนี ้
“หรื อจะจัดมัดเล่นเหมือนเช่นปู
เป็ นยอมอยูใ่ นบังคับไม่อบั อาย”
และ
[…..] จงเหมือนอย่างนางจุกีศรี สวัสดิ์
รักษาสัตย์เสน่หาฌ้ อปาอ๋อง
แล้ วอย่าเป็ นเช่นกังตัง๋ ใช้ ปังทอง
ร้ อยสัดจองโจโฉสายโซ่พนั ธุ์
[…..]
(สมุดไทยเรื่องนิราศบางยี่ขนั , ม.ป.ป.: 69-70)
จากการศึกษาต้ น ฉบับสมุดไทยเรื่ อ งนิร าศวังบางยี่ ขัน ซึ่ง เก็ บรักษาไว้ ที่ห้อ งบริ การเอกสารโบราณ
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ประเภทหมู่กลอนนิราศ เลขที่ 1 ทังด้
้ านประวัติที่มาของเอกสาร การวิเคราะห์
เนื ้อหาและการวางโครงเรื่ อง ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวบทที่ถกู ตัดทอนจานวน 34 คากลอน ซึง่ อยู่ในช่วงท้ าย
ของนิราศ เป็ นข้ อมูลสาคัญในเชิงประวัติและจุดประสงค์สาคัญในการแต่ง เรื่ องนี ้ หากนาข้ อมูลเชิงประวัติเหล่านี ้
ที่กวีได้ แต่งแทรกไว้ ในผลงานกวีนิพนธ์ เรื่ องต่างๆ มาประมวลและวิเคราะห์ ก็อาจพบข้ อมูลใหม่ หรื อหากมีการ
จัดพิมพ์เผยแพร่นิราศวังบางยี่ขนั ในโอกาสต่อไป การนาข้ อมูลส่วนที่ถูกตัดทอนพิมพ์ไว้ ด้วยก็จะเป็ นประโยชน์
และมีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาวรรณคดีไทยในอนาคต

สรุป
นิราศวังบางยี่ขนั ฉบับพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2465 มีความแตกต่างจากฉบับสมุดไทยคือ ตัดทอนเนื ้อความ
ตอนท้ า ยเรื่ องออกไป จานวน 34 คากลอน สันนิษ ฐานว่า ผู้ ที่รั บหน้ า ที่บรรณาธิ การในขณะนัน้ พิจารณาว่า
เนื ้อความส่วนท้ ายคุณพุม่ มุง่ แสดงความเห็นส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับการพรรณนาการเดินทางตามขนบวรรณคดีนิราศ
ตัวบททัง้ 34 คากลอนในตอนท้ ายเรื่ อง ถือว่ามีความสาคัญ เพราะเป็ นข้ อมูลที่ระบุประวัติกวีและจุดประสงค์
สาคัญในการแต่งนิราศ แสดงให้ เห็นถึงเอกลักษณ์ ที่แทรกเรื่ องราวชีวประวัติในงานกวีนิพนธ์ ของคุณพุ่ม ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อการศึกษาประวัติวรรณคดีไทยต่อไป
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The Effects of Group Dynamics Program on Creative Thinking Development of the Students of
Psychological Department, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ของนิสิต โดยการเปรี ยบเทียบความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตก่อนและหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการ
วิจยั กึง่ ทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสิตภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน 40 คน ที่สมัครใจเข้ าร่ ว มโปรแกรม เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บข้ อ มูล คื อ
แบบสอบถามความคิดสร้ างสรรค์ โดยการประเมิ นก่อน-หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรม สถิติที่ใช้ คื อ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย t-test
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตก่อนและหลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมมีค่าเฉลี่ยของความคิดสร้ างสรรค์สูง
กว่าก่อนเข้ าร่วมโปรแกรมแสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิต ผลการวิจยั
ครัง้ นี ้สามารถเป็ นแนวทางสาหรับผู้สอนในการใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนต่อไป

ABSTRACT
The objective was to study effects of group dynamics program on creative thinking by comparing
students’ creative thinking before and after participating group dynamics program. This research was the quasiexperimental research with one group pre-posttest design. The samples of this study were 40 students of
Psychology Department, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University, which were selected by purposive
sampling from volunteer.Research instrument was creative thinking questionnaire that assessed before-after
group dynamics program participation. The statistics were used mean, standard deviation, and t-test.
The results of this study indicated that students’ creative thinking before-after participating group
dynamics program were difference with the statistical significant level at .01. The after scores of creative
thinking was higher than before scores. The result showed the effective of group dynamics program to
increasing students’ creative thinking. Recommendation form this study suggested that lectures could
improve creative thinking by using group dynamics activities.
.

Key Words: Group Dynamics, Creative Thinking
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บทนา
ปั จจุบนั นับว่าสังคมได้ ก้าวเข้ าสู่โลกแห่งดิจิตอลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งกลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมเข้ าสู่ประเทศไทย เทคโนโลยีที่ลา้ สมัยมากขึน้ ยิ่งส่งผลให้ มีการ
แข่งขันในการการผลิตสินค้ าและนวัตกรรมใหม่ ๆ มากยิ่งขึ ้น การพัฒนาศักยภาพของบุคคลเพื่อเตรี ยมพร้ อมกับ
การแข่งขันในยุคระบบเศรษฐกิจดิจิตอลนันการแข่
้
งขันด้ านเทคโนโลยีในการผลิ ตการสร้ างสินค้ าและนวัตกรรม
ใหม่ซึ่งเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553: 31)กล่าวว่าความคิดสร้ างสรรค์สามารถก่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยเฉพาะใน
ระบบเศรษฐกิจการค้ าเสรี ที่มีการแข่งขันสูงการผลิ ตสินค้ าและเทคโนโลยีใหม่การแข่งขันด้ านความคิดสร้ างสรรค์เพื่อ
ผลิ ตสิ นค้ าและนวัตกรรมใหม่ออกสู่ ตลาดจะดึงดูดผู้ บริ โภคมากกว่า ซึ่งสอดคล้ องกับคณะกรรมการวิ ชาการคิ ด
สร้ างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (2555: 1) กล่าวว่าความคิดสร้ างสรรค์นนจ
ั ้ าเป็ นสาหรับการดาเนินชีวิตของมนุษย์และ
ความก้ าวหน้ าของสังคมโลกเนื่องจากการพัฒนาและความก้ าวหน้ าที่เกิ ดขึน้ อาทิ การค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ การ
ประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ ผลงานทางศิลปะและวรรณคดี ล้ วนอาศัยความคิดสร้ างสรรค์แทบทังสิ
้ ้น
ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ นคุณลักษณะทางความคิดอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการประสบความสาเร็ จใน
อาชีพการงาน เป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญสาหรับการสร้ างงานใหม่ ๆ และเป็ นดัชนีตวั ชี ้วัดที่สาคัญในการประเมินว่าบุคคลจะ
ประสบความสาเร็ จระดับผู้นาของอาชีพได้ หรื อไม่ (อุษณี ย์, 2555:146) การคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
จะช่วยให้ บุคคลสามารถแก้ ปัญหาเดิ มด้ วยวิ ธี ใหม่ ทาให้ เห็นโอกาสและความเป็ นไปได้ ใหม่ ๆ เพิ่มโอกาสในการ
แก้ ปัญหาอีกทังไม่
้ ยึดติดกับรู ปแบบเดิม ซึง่ ความคิดสร้ างสรรค์นอกจากก่อให้ เกิดความคิดใหม่ที่ดีและเป็ นประโยชน์ต่อ
บุคคลแล้ ว ยังสามารถก่อให้ เกิดประโยชน์กบั ผู้อื่นและสังคมในวงกว้ างได้ โดยการที่บคุ คลมีความคิดสร้ างสรรค์สามารถ
นาไปสู่การสร้ างนวัตกรรมหลายรู ปแบบทังการปรั
้
บปรุ งกระบวนการทางานให้ ดีขึน้ หรื อการสร้ างสรรค์ผลงานชนิดใหม่
(Dawson and Andriopoulos, 2014: 64-65)
การพัฒ นาความคิ ดสร้ างสรรค์ ข องบุ คคลต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จจัยที่ ช่ วยส่ ง เสริ มโดยเริ่ มจากครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยสร้ างบุคคลให้ มีความรู้ สึ กมัน่ คง ไม่หวาดกลัวที่จะคิด หรื อแสดงออกทางความคิ ด
รวมทังกระตุ
้
้ นให้ มีความคิดที่หลากหลายแปลกใหม่ได้ ซึ่งสถาบันต่าง ๆ ในสังคมมีความสาคัญต่อการส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ของบุคคล (Miller, 1986: 248) ความคิ ดสร้ างสรรค์จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งในสังคมยุคปั จจุบนั ที่มีการ
แข่งขันสูงในการก้ าวเข้ าสู่โลกอาชีพ ดังนันการพั
้
ฒนาความคิดสร้ างสรรค์โดยเริ่ มตังแต่
้ ในวัยเรี ยนจึงเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมของผู้เรี ยนจึงมีความสาคัญ ซึง่ สอดคล้ องกับ วิจารณ์ พานิชย์ (2556: 11-14) ที่กล่าวว่าการพัฒนาผู้เรี ยนให้
มีศักยภาพเพื่อเตรี ยมพร้ อมในการแข่งขันและรั บการเปลี่ ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้ านการคิดสร้ างสรรค์
นวัตกรรมใหม่เป็ นทักษะหนึง่ ที่สาคัญ
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ครัง้ นี ้มุ่งเน้ นในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ โดยเปิ ดโอกาสให้ เรี ยนรู้ ร่วมกันใน
บรรยายกาศที่เป็ นมิตร การใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในการกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ และส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระ
ทางด้ านความคิด มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้ าที่ของตนเอง ฝึ กให้ ผ้ ูเรี ยนรับรู้ ถงึ คุณค่าในตัวเอง และมีความ
มุง่ มัน่ ในการพัฒนาตนสู่ความสาเร็ จ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จะมีส่วนช่วยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมได้ รับประสบการณ์ ตรง และ
เรี ยนรู้โดยการปฏิ บตั ิจากสถานการณ์จาลอง ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มจะมีความซาบซึ ้งและพึงพอใจที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุ งตนเอง (คมเพชร, 2546: 148) สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ และการปรับตัวให้ เข้ า
กับผู้อื่น เรี ยนรู้วิถีทางความเป็ นประชาธิ ปไตยทังในด้
้ านความคิดและการกระทา เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมได้ แสดงความ
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คิดเห็น กล้ าพูด กล้ าตัดสิ นใจ นาไปสู่ความมัน่ ใจ (สิ ริวรรณ, 2536: 224-225) สอดคล้ องกับ Buttun (1974:1-2) ที่
กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีจุดมุง่ หมายที่จะช่วยส่งเสริ มให้ บุคคลได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่นใน
บรรยากาศที่ส่งเสริ มซึง่ กันและกันซึง่ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่มีตอ่ การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิต โดยการเปรี ยบเทียบ
ความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่ สัมพันธ์
กรอบแนวคิดการวิจัย
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์
-

การปฐมนิเทศ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ
การเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์แบบเข้ มข้ น
การฝึ กและเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ของนิสติ
การจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์กบั บุคคลภายนอก

ความคิดสร้างสรรค์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ การศึกษา คื อ นิสิ ตภาควิ ชาจิตวิ ทยาชัน้ ปี ที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชากลุ่มสัมพันธ์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปี การศึกษา 2558 จานวน 93 คน (ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2559)
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตภาควิ ชาจิ ตวิทยาชันปี
้ ที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชากลุ่ มสัมพันธ์ ทาการสุ่ มแบบ
เจาะจงผู้ที่สมัครใจในการเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ จานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้สร้ างขึ ้นจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี การปฐมนิ
้
เทศการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์
เพื่อสร้ างสัมพันธภาพการเข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ แบบเข้ มข้ น การฝึ กนากิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์โดยจัดกิจกรรมกลุม่
สัมพันธ์ กบั บุคคลภายนอกโดยบูรณาการเทคนิคกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ได้ แก่ เกม (Games) การแสดงบทบาทสมมติ
(Role Play) สถานการณ์จาลอง (Simulation) กรณีตวั อย่าง (Case Study) การอภิปรายกลุ่ม (Discussion) การระดม
พลังสมอง (Brain Storming) และเทคนิคการ์ ดแอนชาร์ ต (Card and Chart Technique) เป็ นต้ น
ส่ วนที่ 2 เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามความคิดสร้ างสรรค์ ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของ Guildford (1973
cited in Chan, 1993) ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ประกอบ คื อ ความคิ ดคล่ องแคล่ ว (Fluency) ความคิ ดยื ดหยุ่ น
(Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม(Originality) และความคิดละเอียดลออ(Elaboration)
เก็บข้ อมูลระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยการแจกแบบสอบถามกับนิสิตที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างครัง้
แรกในรายวิชากลุ่มสัมพันธ์ แล้ วเก็บข้ อมูลหลังสิ ้นสุดการเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามความคิ ดสร้ างสรรค์ กับนิสิ ตมหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คนแล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผล
วิเคราะห์คา่ ความเชื่อมัน่ แบบสอบถามความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดริ เริ่ มเท่ากับ 0.76 ตัวอย่างข้ อคาถาม “นิสิต
สามารถประยุกต์นาอุปกรณ์รอบตัวมาใช้ ในการทากิจกรรมกลุ่ม” ด้ านความคิดยืดหยุน่ เท่ากับ 0.76 ตัวอย่างข้ อคาถาม
“นิสิตสามารถคิดสรุ ปเชื่อมโยงกิจกรรมไปสู่เนื ้อหาได้ หลายแง่มมุ ” ด้ านความคิดคล่องแคล่วเท่ากับ 0.70 นิสิตสามารถ
จัดการกับอุปสรรคระหว่างการทากิจกรรมได้ อย่างรวดเร็ ว” และด้ านความคิดละเอียดลออเท่ากับ 0.85 ตัวอย่างข้ อ
คาถาม “นิสิตสามารถคิ ดล าดับขัน้ ตอนกิจกรรมได้ อย่างละเอียดตัง้ แต่ต้นจนจบกระบวนการ” ส่วนค่าความเชื่ อมั่น
แบบสอบถามความคิดสร้ างสรรค์ทงฉบั
ั ้ บ เท่ากับ 0.96
การสร้ างโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ของนิสิต
ผู้วิจยั ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ จากตารา เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการการสร้ างโปรแกรมโปรแกรมกลุ่ มสัมพันธ์ ตามจุ ดมุ่งหมายของการวิ จัย หลังจากนัน้ นาไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้ านการจัดกิจกรรมกลุ่ม 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้ องของแนวปฏิบตั ิกบั จุดมุง่ หมาย และ
ให้ ข้อเสนอแนะ หลังจากนันน
้ าโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ที่ปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะไป
ทดลองใช้ กบั นิสิตภาควิชาจิตวิทยาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้ วนามาปรับปรุ งข้ อจากัด ก่อนนาไปใช้ จริ ง
ขัน้ ตอนการดาเนินการตามโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 ประกอบด้ วย การประเมิ นผลก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ มสัมพันธ์ โดยใช้ แบบสอบถามความคิ ด
สร้ างสรรค์ การปฐมนิเทศ สร้ างความคุ้นเคย ชี ้แจงเป้าหมายและขันตอนการเข้
้
าร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์
ขัน้ ที่ 2 การเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ มสัมพันธ์ เพื่อสร้ างสัมพันธภาพ โดยจัดกิจกรรมเพื่อทาความรู้ จัก สร้ าง
ความคุ้นเคยและสร้ างสัมพันธภาพในกลุ่มนิสิตผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ขั น้ ที่ 3 การเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่ มสัมพันธ์ แบบเข้ มข้ นเพื่อพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ โดยใช้ เทคนิคเกม
(Games) การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) สถานการณ์ จาลอง (Simulation) การอภิ ปรายกลุ่ม (Discussion) การ
ระดมพลั งสมอง (Brain Storming) และเทคนิคการ์ ดแอนชาร์ ต (Card and Chart Technique) โดยการจัดกิ จกรรม
ฝึ กอบรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเสริ มสร้ างสัมพันธภาพ แบบเข้ มข้ น 3 วัน 2 คืน
ขัน้ ที่ 4 การฝึ กปฏิ บตั ิการเป็ นวิทยากรนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ด้วยตนเองในชันเรี
้ ยน โดยการฝึ กฝนและให้
โจทย์ให้ นิสิตสร้ างสรรค์กิจกรรมเพื่อจัดให้ กบั เพื่อนในชันเรี
้ ยนเป็ นผู้เข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้ให้
ข้ อมูลย้ อนกลับ โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมจานวน 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง 30 นาที โดย1) กลุ่มนิสิตฝึ กการนากิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ ด้วยกิจกรรมการละลายพฤติกรรม 2) กลุ่มนิสิตฝึ กการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ขนกิ
ั ้ จกรรมเนื ้อหา 3) นิสิต
ฝึ กการนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ขนการละลายพฤติ
ั้
กรรมและขันกิ
้ จกรรมเนื ้อหา
ขัน้ ที่ 5 การนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไปใช้ กบั บุคคลภายนอก โดยการเป็ นวิ ทยากรนาการจัดกิจกรรมกลุ่ ม
สัมพันธ์ ให้ กับบุคคลภายนอก โดยประสานศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนให้ นิสิ ตเข้ าไปจัดกิจกรรมบริ การวิชาการใน
รู ปแบบการจัดกิ จกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ ให้ กับนักศึกษานอกโรงเรี ยนจานวน 8 ห้ อง ห้ องละ 20-30 คน เพื่อให้ นิ สิ ตมี
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้และประยุกต์กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไปใช้ ในสถานการณ์จริ งกับบุคคลภายนอก
มีการประเมินผลภายหลังจากดาเนินโปรแกรมแล้ วเสร็ จโดยใช้ แบบสอบถามความคิดสร้ างสรรค์
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ผลการวิจยั และการอภิปรายผล
ผลของการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อความคิดสร้ างสรรค์ ของนิสิต
Table 1Compare mean, standard deviation and level of students’ creative thinking before and after
group dynamics participation
Creative Thinking
Before
After
S.D.
Level
S.D.
Level
x
x
Medium 3.90
- Originality
3.11
.64
.62
High
Medium 3.94
- Flexibility
3.17
.68
.48
High
Medium 4.13
- Fluency
3.19
.62
.51
High
- Elaboration
Medium 4.20
3.41
.62
.52
High
Total Creative Thinking
Medium 4.04
3.22
.56
.44
High
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ นิสิตมีความคิดสร้ างสรรค์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
( x = 3.22) ภายหลังการเข้ าร่ วมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรม
นิสิตมีความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดริ เริ่ มอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.11) หลังการเข้ าร่วมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.90)
ด้ านความคิดยืดหยุ่นก่อนการเข้ าร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.17) หลังการเข้ าร่วมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94) ด้ าน
ความคิดคล่องแคล่วอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.19) หลังการเข้ าร่ วมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.13) และด้ านความคิ ด
ละเอียดลออก่อนการเข้ าร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.41) หลังการเข้ าร่วมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.20)
Table 2 Compare students’ creative thinking before and after group dynamics participation by t-test
Creative Thinking
Group Dynamics n
S.D.
T
p-value
x
Participation
- Originality
Before
40
3.11
.64
-7.92**
.00
After
40
3.90
.62
- Flexibility
Before
40
3.17
.68
-7.58**
.00
After
40
3.94
.48
- Fluency
Before
40
3.19
.62
-9.51**
.00
After
40
4.13
.51
- Elaboration
Before
40
3.41
.62
-7.95**
.00
After
40
4.20
.52
Total Creative Thinking
Before
40
3.22
.56
-10.36**
.00
After
40
4.04
.44
จากตารางที่ 2 พบว่า นิสิตมีคา่ เฉลี่ยความคิดสร้ างสรรค์โดยรวมและรายด้ านก่อนและหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
กลุ่มสัมพันธ์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยค่าเฉลี่ยความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตภายหลังการเข้ า
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ร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วมโปรแกรมทังโดยรวมและรายด้
้
านทุกด้ าน คือ ด้ านความคิดริ เริ่ มด้ าน
ความคิดยืดหยุน่ ด้ านความคิดคล่องแคล่วและด้ านความคิดละเอียดลออ
อภิปรายผล
การศึกษาผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ต่อความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความคิดสร้ างสรรค์นิสิตก่อน และหลังเข้ าร่วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์
ผลการศึกษาพบว่าความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตก่อนและหลังเข้ าร่วมโปรแกรมกลุม่ สัมพันธ์แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยพบว่าความคิดสร้ างสรรค์หลังเข้ าร่วมโปรแกรม
กลุ่มสัมพันธ์ สูงกว่าก่อนเข้ าร่วม แสดงให้ เห็นว่าโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนิสิตได้
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะนิสิ ตที่เข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ และพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ผ่ าน
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยใช้ กิจกรรมสร้ างสรรค์ เช่น การสร้ างสรรค์หอคอย การจาลองบริ ษัทในการสร้ างผลิตภัณฑ์
การวาดภาพ การเขียนสมุดความดีกิจกรรมดังกล่าวกระตุ้นให้ นิสิตเรี ยนรู้อย่างสร้ างสรรค์ในการริ เริ่ มสิ่งใหม่ ๆ ภายใต้
บรรยากาศของการยอมรับการสนับสนุนและให้ กาลังใจ สอดคล้ องกับ Dawson and Andriopoulos (2014:226-269)
ที่กล่าวว่ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สามารถส่งเสริ มให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์และความสาเร็ จของกลุ่ม เทคนิคหนึ่ง
ของกลุ่มสัมพันธ์ ที่กระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ คือ การระดมพลังสมอง (Brain Storming) ซึง่ หากสมาชิกคนหนึง่
แสดงความคิดเห็นจะกระตุ้นความคิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
นอกจากนันโปรแกรมกลุ
้
่มสัมพันธ์ ยงั ใช้ เทคนิคการกระตุ้นความคิดทังการอภิ
้
ปรายกลุ่ม (Discussion) และ
เทคนิคการ์ ดแอนชาร์ ต (Card and Chart Technique) ซึง่ จะช่วยให้ นิสิตกล้ าเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้ อื่ น โดยกิ จกรรมจะกระตุ้นให้ สมาชิกทุกคนแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาแล้ วนาทุก
ความเห็นมาวิเคราะห์ร่วมกัน ทาให้ เกิดการยอมรับความคิดของตนเองและผู้อื่นควบคู่กบั การใช้ เทคนิคการยอมรับ
เพื่อให้ นิสิตที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเปิ ดเผยความคิดที่หลากหลายแง่มุม ไม่ร้ ูสึกด้ อยหรื อถูกเปรี ยบเทียบ สามารถ
ยืดหยุ่นทางความคิดและปรับเปลี่ ยนมุมมองหลังจากรับฟั งความคิดจากที่มีเหตุผลจากผู้อื่น นอกจากนันการจั
้
ด
กิจกรรมมีการสร้ างแรงจูงใจด้ วยการแข่งขันจะกระตุ้นให้ นิสิตต้ องคิดสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหาอย่างรวดเร็ ว
คล่องแคล่ว ในช่วงกิจกรรมที่เน้ นให้ นิสิตใส่ใจในรายละเอียดมีการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานให้ นิสิตตระหนักถึงความ
ละเอียดลออรวมถึงการชี ้ให้ คานึงถึงจริ ยธรรมและผลที่เกิดตามมาหากขาดจริ ยธรรม
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ กับการพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ รายด้ าน ด้ านความคิดริ เริ่ ม(Originality) โดย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กระตุ้นให้ คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และกล้ าทดลองกับสิ่งใหม่ ๆ เมื่อเจอโจทย์ปัญหาความท้ าทายใหม่
ที่นิสิตไม่เคยพบมาก่อน ทาให้ นิสิตต้ องคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาเพื่อสร้ างทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้ างสรรค์ทงในกิ
ั ้ จกรรม
และการคิดสร้ างสรรค์ที่จะเป็ นผู้นากิจกรรมเพื่อฝึ กฝนและเตรี ยมพร้ อมสู่การปฏิบตั ิจริ งในการพัฒนาบุคคลภายนอก
ด้ านความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) ในกระบวนกลุ่มสัมพันธ์ กระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ในการแก้ ปัญหาสิ่งใหม่ทเี่ กิดขึ ้น
นิสิตมีการคิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ การวิเคราะห์ข้อมูลและทรัพยากรที่มีกอ่ นการตัดสิ นใจ เมื่อขบคิดจนพบ
แนวทางในการแก้ ปัญหาหลากหลายวิธีมีการประเมินทางเลื อก การทดลองทดสอบ ก่อนที่จะประเมินแนวทางแล้ ว
นาไปใช้ จริ ง สอดคล้ องกับแนวคิดของ Dewey (1920 cited in Starko, 2014: 28) ที่กล่าวถึงความคิดสร้ างสรรค์วา่ เป็ น
กระบวนหนึง่ ในการแก้ ปัญหาเมื่อบุคคลเผชิญปั ญหา การระบุปัญหา การพิจารณาแนวทางแก้ ปัญหา การประเมิน
ทางเลื อก การเลือกแนวทางแก้ ปัญหา กระบวนการดังกล่าวต้ องอาศัยการฟั กตัวทางความคิดในการคิดทบทวน การ
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ประมวลผล การนาข้ อมูลที่มีมาประกอบในการคิ ดและตัดสิ นใจ กระบวนการดังกล่ าวท าให้ นิสิ ตคิ ดได้ อย่าง
หลากหลาย มีความยืดหยุน่ มีการประเมินผลดีผลเสียก่อนการตัดสินใจ ด้ านความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)โปรแกรม
กลุ่มสัมพันธ์ มีการสร้ างโจทย์ให้ จดั การกับปั ญหาในเวลาอันสัน้ กระตุ้นให้ นิสิตคิดอย่างฉับไว กิจกรรมจะช่วยกระตุ้น
และดึงศักยภาพทางความคิดของบุคคลในการเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคและสามารถคิ ดสร้ างสรรค์ในการ
แก้ ปัญหาในเวลาอันรวดเร็ ว และด้ านความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ในกิจกรรมทีต่ ้ องการความละเอียดรอบคอบ
ทังข้
้ อดี ข้ อเสียและผลกระทบที่ตามมาของผลที่อาจเกิดขึน้ จากทางเลื อกและการตัดสิ นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
คานึงถึงผลกระทบต่อบุคคล และจริ ยธรรมความถูกต้ องที่ต้องคิดคานึงอย่างรอบคอบ
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ยงั มีการฝึ กนิสิตเป็ นผู้นากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในชันเรี
้ ยนทาให้ นสิ ิตได้ คดิ สร้ างรูปแบบ
ในการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ กบั เพื่อน โดยมอบหมายงานกลุ่มให้ นิสิตฝึ กความคิดแก้ ปัญหาซึง่ จะกระตุ้นให้ นิสิตได้ คิด
วางแผนเตรี ยมการจัดกิจกรรมให้ กบั เพื่อนนิสิตด้ วยกันและบุคคลภายนอก ซึง่ จาเป็ นต้ องศึกษาวิเคราะห์ผ้ ูเข้ าร่ วม
กิจกรรม และการคิดสร้ างสรรค์เพื่อการดาเนินกิจกรรมกลุ่มให้ สาเร็ จ การรวมกลุ่มกันในการเตรียมพร้ อมก่อนไปปฏิบตั ิ
จริ งทาให้ กลุ่มนิสิตมีการคิดวิเคราะห์มมุ มองต่าง ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น อภิปราย และสรุปสิ่งทีไ่ ด้ เรียนรู้ร่วมกัน
ในบรรยากาศที่ยอมรับซึง่ กันและกันตลอดจนการเตรี ยมพร้ อมกิจกรรมและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
จากผลการทดลองเห็นได้ ว่ากิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์ สามารถกระตุ้นให้ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการท า
กิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่มซึง่ ความคิดสร้ างสรรค์ส่วนหนึง่ นันมาจากการปฏิ
้
สมั พันธ์ ทางสังคมสอดคล้ องกับ Ekvall and
Ryhammar (1999 cited in Starko, 2014: 92-93 ) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ ทางสังคมว่านาไปสู่การพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ คือ ความท้ าทาย (Challenge) ในการพบเจอกับสิ่งใหม่และมองสิ่งนันเป็
้ นสิ่งที่ท้าทายต่อความสามารถใน
การเผชิญปั ญหา นอกจากนันกระบวนการกลุ
้
่มยังมีการสร้ างโจทย์ที่ท้าทายความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาของนิสิต
ด้ วยบรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนานช่วยกระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ ง่าย ความอิสระ (Freedom) การ
ให้ อิสระทางความคิดในการเผชิญและสร้ างสรรค์วิธีการแก้ ปัญหาร่ วมกันในกลุ่ ม การมีอิสระทางความคิดทาให้
สามารถคิดนอกกรอบในการหาคาตอบได้ อย่างสร้ างสรรค์ การให้ เวลาในการคิด (Idea time) โปรแกรมนี ้มีการให้ เวลา
หลากหลายรู ปแบบในการกระตุ้นความคิด การให้ เวลาที่ตา่ งกันจะกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์ในรู ปแบบหลากหลาย
ในการมอบหมายงานที่ยากจะมี การให้ เวลาเพิ่มขึ น้ เพื่อให้ นิสิ ตได้ มีเวลาคิ ดและเกิ ดการฟั กตัวทางความคิ ด
(Incubation) การเปลี่ยนแปลง (Dynamism) การกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก โดยการดึงพลังของนิสิตใน
กลุ่มมาสร้ างสรรค์พลังเชิงบวก มนุษย์เมื่ออยูร่ ่วมกันปฏิสมั พันธ์ กนั อย่างมีเป้าหมายจะก่อให้ เกิดพลังซึง่ การดึงพลังมา
สร้ างสรรค์สิ่งที่เป็ นประโยชน์ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อต่อนิสิตและสังคมรอบข้ าง การสนับสนุนทางความคิด(Idea
Support) สามารถสนับสนุนโดยการให้ แรงเสริ ม การชมเชย การให้ รางวัล การสนับสนุนสิ่งแวดล้ อมที่เอื ้อและกระตุ้น
ในการทางาน การสนับสนุนทรัพยากรจะช่วยให้ นิสิตเปลี่ยนความคิดสร้ างสรรค์ให้ กลายเป็ นจริงได้ ความไว้ วางใจและ
การเปิ ดใจ (Trust and Openness) การไว้ วางใจและเปิ ดใจต่อผู้อื่นนอกจากจะช่วยสร้ างสัมพันธภาพในกลุม่ แล้ วยังทา
ให้ ตวั นิสิตกล้ าเปิ ดเผยความคิดและมุมมองของตนเอง ซึง่ นาไปสู่การคิดสร้ างสรรค์และนาเสนอความคิดสร้ างสรรค์ตอ่
กลุ่มซึง่ ช่วยทาให้ มีข้อมูลความคิดที่หลากหลายและทาให้ เกิดความเข้ าใจกันมากยิ่งขึ ้น การเล่นและความสนุกสนาน
(Playfulness and Humor) นอกจากนันกิ
้ จกรรมกลุ่มมีการใช้ เทคนิคต่าง ๆ กระตุ้นให้ นิสิตผ่อนคลายและเกิดความ
สนุกสนานซึ่งเป็ นบรรยากาศที่กระตุ้นให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ ดี ในการเสนอความคิดแปลกใหม่ การมองสิ่ งที่
แปลกใหม่ การมีมมุ มองของความตลกขบขัน อีกมุมก็สามารถทาให้ ได้ ความคิดสร้ างสรรค์ที่แปลกใหม่มากขึ ้น ความ
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ขัดแย้ ง (Conflict) ความขัดแย้ งในกลุ่มบุคคลทัว่ ไปมักมองด้ านลบ แต่ความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นเนื่องจากบุคคลมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึง่ ความเห็นต่างทาให้ ได้ แนวทางวิธีการที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากเดิม ดังนันความขั
้
ดแย้ งจึง
ไม่ใช่สิ่งที่นา่ กลัวแต่การจัดการความสัมพันธ์ กบั มุมมองที่ขดั แย้ งการชี ้แจงให้ เกิดความเข้ าใจ การยอมรับซึง่ กันและกัน
เป็ นอีกแนวทางที่จะก่อให้ เกิดความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ เกิดขึ ้น การถกเถียง (Debates) การอภิปราย แสดงให้ เห็นถึง
การเปิ ดกว้ างทางความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน การ
ถกเถียงและอภิปรายความคิดเห็นทาให้ เกิดการแลกเปลี่ ยนมุมมองและความคิดเห็นต่าง ๆ ในกลุ่มได้ การยอมรับ
ความเสี่ยง (Risk-taking) ความคิดมุมใหม่อาจมีความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจก่อให้ เกิดผลลัพธ์ ที่สูงกว่า การคิดค้ นหา
วิธีการใหม่หรื อสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ยอ่ มมีการเปลี่ยนแปลงซึง่ ก่อให้ เกิดผลทังทางบวกและทางลบ
้
ผลลัพธ์ทเี่ กิดขึ ้นย่อม
มีโอกาสเกิดผลลบการยอมรับต่อความเสี่ยงของทางเลือกใหม่จงึ จาเป็ นต้ องตระหนักและยอมรับ อย่างไรก็ตามภายใต้
ความเสี่ยงก็ยอ่ มมีโอกาสสาเร็ จที่มากขึ ้นด้ วย
นอกจากนัน้ ปั จจัยหนึ่ง ของกระบวนการกลุ่ มสัมพันธ์ ที่ ส่ งผลต่ อ การพัฒนาความคิ ดสร้ างสรรค์ คื อ
บรรยากาศที่เป็ นมิตร กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สามารถสร้ างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย รับฟั งและไม่ตดั สินกัน มีความ
เป็ นมิตรกับผู้อื่นและยอมรับฟั งความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันได้ นอกจากนันโปรแกรมกลุ
้
่มสัมพันธ์ มีการจัด
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพือ่ กระตุ้นให้ นิสิตได้ มีปฏิสมั พันธ์ ซงึ่ กันและกันผ่านการพูดคุย การร้ องเพลง การเล่าเรื่ อง
หรื อเกม ทาให้ เกิดบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็ นกันเอง เกิดเรี ยนรู้ภายใต้ บรรยากาศที่อบอุน่ ปลอดภัย ไม่มีการประเมิน
กันเชิงลบ สมาชิกรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็น ช่วยให้ นิสิตเกิดความคิดริ เริ่มและเกิดแรงจูงใจในการแสดงอ
อกเพื่อมีส่วนร่ วมในกลุ่ม ซึง่ สอดคล้ องกับ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2546:6) ที่กล่าวว่ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นการนา
ประสบการณ์ มาวางแผนแลกเปลี่ ยนซึ่งกันและกัน เพื่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงที่สมาชิกแต่ละคนต้ องการ และ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มโดยส่วนรวม การมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะช่วยให้ เกิดการพัฒนาในตัวบุคคลได้

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้แสดงว่าโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็ นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
โดยพบว่า หลังการเข้ าร่ วมโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ มีคา่ เฉลี่ยของความคิดสร้ างสรรค์ทงโดยรวมและรายด้
ั้
าน สูงกว่าก่อน
เข้ าร่ วม อย่างไรก็ตามการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง หากสามารถ
เปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมจะสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างได้ ชดั เจนมากขึน้ ผลการวิจยั ครัง้ นี ้สามารถเป็ น
แนวทางสาหรับผู้สอนในการใช้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สาหรับพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยน อีกทังสามารถน
้
า
โปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ ไปใช้ ในการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันต่อไป
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การศึกษาวิเคราะห์ ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดาอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ANALYTICAL STUDY OF NANG HAN SARONG, ETHNIC THAIDUM,
CHIANG KHAN LOEI PROVINCE
อิสริ ยาภรณ์ ชัยกุหลาบ1* และไทยโรจน์ พวงมณี2
Itsariyaphon Chaikulap1* and Thairoj Phoungmane2

บทคัดย่ อ
การวิ จัยครัง้ นี ม้ ี วตั ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาวิ เคราะห์ลักษณะลวดลายผ้ า การแต่งกายการใช้ สี และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดาอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จานวน 15 คนประกอบด้ วย ผู้ร้ ู จานวน 3 คน ชาวบ้ านและผู้ปฏิ บตั ิการ จานวน 7 คน
และนักศึกษา 5 คน ระเบียบวิธีวิจยั ประยุกต์ใช้ การวิจยั ชาติพนั ธุ์ การพรรณนาและการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย แนวการสัมภาษณ์ แบบสังเกต ประเด็นการประชุมปฏิ บตั ิ การ และการเสวนา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา นาเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ลวดลาย
ของผ้ าซิ่นนางหาญมี 5 ลายได้ แก่ ลายหมี่นาคเกี ้ยวกัน ลายนาคเกาะกัน ลายรุ้งหรื อลายช่อยอดปราสาท ขิดลาย
ตุ้มและลายผีเสื ้อหรื อตัวบี ้ 2) สี ที่ใช้ ทอผ้ าซิ่นได้ แก่ สีดาและแดง ส่วนสี ที่ใช้ ทอลวดลายมี 5 สี คือ ดา แดง ขาว
เขียวและส้ ม 3) การทอผ้ าถูกรื อ้ ฟื น้ ประมาณ 30 ปี เนื่องจากเกิดการสูญหายและลวดลายแตกต่างจากเดิม

ABSTRACT
This research study to analyze the characteristics patterned fabric. The dress, the color and the
transfer of knowledge Nang Han Sarong, ethnic Thai Dum, Chiang Khan, Loei Province. Population
and samples used in the research were 15 comprising about 3 people, locals, and operating number
7 people, and 5 students in this study consisted of surveys, observation, interviews, focus groups,
and workshops. The data were analyzed using descriptive analysis of the data presented. The
research found that she boldly patterned sarong to 5 pattern, Mee Nak Khell-Gun, Nak Kho-Gun,
Rung, Tum, and Butterfly. The dress was black, it mainly focuses on the wearing of black identity and
used four colors: white, green, maroon and orange, and the transfer of knowledge from ancestors
from generation to generation. The process teaches individual and peer.

Keywords: Sarong, Nang Han, Ethnic Thai Dum, Chiang Khan, Loei Province
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คานา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ได้ กล่าวว่า ชาวไทดาบ้ านนาป่ าหนาด ตาบลเขาแก้ ว อาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย เป็ นกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ที่อพยพย้ ายถิ่นฐานมาจากถิ่นอืน่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยูห่ วั ซึง่ แต่เดิมนันตั
้ งถิ
้ ่นฐานทางตอนเหนือของประเทศลาวเมื่อมีการปราบกบฏหรื อปราบฮ่อชาวไทดาจึงถูก
อพยพติดตามมายังสยามและประกอบสัมมาอาชีพวิถีการเกษตรไร่ นาและสร้ างบ้ านแบบอย่างง่ายด้ วยหญ้ าคา
มุงแฝกเพื่อให้ สะดวกต่อการโยกย้ ายที่อยูอ่ าศัย ต่อมาเมื่อเกิดการเดินทางเพื่อกลับสู่ถิ่นฐานเดิมแต่ถกู ฝรั่งเศสยึด
พื ้นที่จงึ ได้ กลับข้ ามมาสู่สยามข้ ามแม่น ้าโขงขึ ้นฝั่ งที่บ้านสงาว เขตอาเภอปากชม จังหวัดเลย เพื่อตังถิ
้ ่นที่อยูอ่ าศัย
แต่เกิดเหตุการณ์ไม่เอื ้ออานวยต่อการเกษตรกรรมจึงต้ องย้ ายไปยังบริ เวณห้ วยป่ าติ ้ว ที่มีต้นหนาดขึ ้นอยูห่ นาแน่น
ชาวไทดาจึงตังชื
้ ่อหมูบ่ ้ านของตนเองว่า “บ้ านนาป่ าหนาด” นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา (เพชรตะบอง ไพศูนย์, 2553,
หน้ า 214-217)
กลุ่ มชาติ พันธุ์ ไทดามี ภ าษาพู ด และภาษาเขี ยนที่เป็ นเอกลักษณ์ ข องตนเอง มี ประเพณี ว ัฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้ องกับพิธีกรรมและความเชื่อดังเดิ
้ มและยังคงรักษาไว้ อย่างเคร่ งครัดเพื่อการดารงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ เอกลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ไทดาที่เห็นเด่นชัด ได้ แก่ การแต่งกายด้ วยชุดสีดา มีการทอผ้ าใช้ ในครัวเรื อนเป็ นภูมิ
ปั ญญาที่ถา่ ยทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีรูปแบบและสร้ างเรื่ องราวในลายผ้ าที่กล่าวขานกันว่า “ผ้ านางหาญ” เป็ นชื่อเรี ยก
ซิ่นตาหมี่ของชาวบ้ านนาป่ าหนาด จังหวัดเลย เป็ นซิ่นทอลักษณะเดียวกับซิ่นตาหมี่แต่มีการขิ ดคัน่ ลายมากกว่า
(สาลาน กรมทอง, 2560) ใช้ สาหรับพิธีกรรมไหว้ ผีเรื อนหรื อเรี ยกว่าพิธีการเสนเรื อน ด้ วยความหมายของลวดลาย
ที่แฝงด้ วยความเชื่อ ความรักความสามัคคี จึงทาให้ ผลงานควรค่าแก่การอนุรักษ์ เผยแพร่ จากข้ อความดังกล่าว
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดาอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เพื่อให้ เกิดเป็ นความรู้เกี่ยวกับเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ และความหมายของผ้ าซิ่นนางหาญ ให้ ผ้ สู นใจได้ ศกึ ษา
ต่อไป

วิธีการ
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั จานวน
15 คนประกอบด้ วย ผู้ร้ ูจานวน 3 คน ชาวบ้ านและผู้ปฏิบตั ิการ จานวน 7 คน นักศึกษา 5 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั ประกอบด้ วยแบบสารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดย
ใช้ ระยะเวลาตังแต่
้ เดือน สิงหาคมถึงตุลาคม 2560 นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้ อมูลโดยวิธีพรรณา
วิเคราะห์ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การตรวจสอบบริ บททัว่ ไปของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดา นักวิจยั ค้ นหาเอกสารตาราวิจยั และเว็บไซต์สาหรับ
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการพัฒนากรอบแนวคิดการร่างครัง้ แรก นักวิจยั สารวจผ้ าซิ่นนางหาญของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทดา
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย กระบวนการผลิต ลักษณะลวดลาย การใช้ สีและการถ่ายทอดองค์ความรู้ นักวิจยั ได้
กรอบแนวคิดการเริ่ มต้ นครอบคลุมพืน้ ที่ได้ ดาเนินการสัมภาษณ์ กบั ผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มทอผ้ าผ้ าซิ่นนางหาญ
นักวิจยั เลือกตามวัตถุประสงค์
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2. แบบฟอร์ มสัมภาษณ์ เชิงลึก นักวิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ อย่างเป็ นทางการเพื่อเป็ นข้ อมูลอ้ างอิงใน
งานวิจยั พร้ อมกับวิจยั และสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญที่จะใช้ ในการสร้ างคาถามสาหรับข้ อมูลบนกระบวนการทอ
ผ้ าซิ่นนางหาญ
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่ วม ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อจับข้ อมูลพื ้นฐาน
เกี่ยวกับสถานการณ์ทวั่ ไป แนวคิดการออกแบบ กระบวนการผลิต โดยใช้ การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ
4. การเก็บข้ อมูลเพื่อการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามผู้วิจยั ดาเนินการฝึ กภาคสนามในชุมชน การเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ เริ่ มด้ วยการแนะนาตัวเองและอธิ บายวัตถุประสงค์การวิจยั และให้ ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์ การสนทนาตามข้ อมูลความเต็มใจทีจ่ ะตอบสนอง การสัมภาษณ์อย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
โดยบางส่วนที่ได้ รับอนุญาตเพื่อความเข้ าใจเดียวกันของผู้วิจยั และผู้ถกู สัมภาษณ์
5. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ เครื่ องมือแบบสารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิ บตั ิการ นาข้ อมูลที่ได้ มาตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอข้ อมูลโดยวิธี
พรรณาวิเคราะห์

ผลการวิจยั
การดาเนินการวิจยั เรื่ อง การศึกษาวิเคราะห์ผ้าซิ่นลายนางหาญของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดาอาเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย สรุ ปผลการวิจยั ดังนี ้
1. ลักษณะลวดลาย เมื่อวิเคราะห์ลวดลายของผ้ านางหาญแล้ ว พบว่า ลวดลายผ้ าซิ่นส่วนใหญ่มีความ
เชื่อ เกี่ ยวกับ พญานาคและศาสนา มี รู ปร่ า งสามเหลี่ ยมมี กรอบล้ อมรอบทัง้ ภายนอกและภายใน ส าหรั บ
ส่วนประกอบและลวดลายหลักของผ้ าซิ่นนางหาญประกอบด้ วย ลายหมี่ 3 ลาย ลายขิด 2 ลาย คือ (สาลาน กรม
ทอง, 2560) ดังแสดงในภาพที่ 1-5
1.1 ลายหมี่นาคเกี ้ยวกัน หมายถึง พญานาคสองตัวลงมาเล่นน ้าที่เมืองมนุษย์ทาให้ มีน ้าท่าอุดมสมบูรณ์

Figure 1 Mee Nak Khell-Gun Pattern
1.2 ลายนาคเกาะกัน หมายถึง นาคสองแม่ลกู โดยตัวแม่พาลูกออกมาเล่นน ้าให้ ลูกเกาะบนหลังทาให้
มนุษย์มีน ้าในการประกอบการเกษตรตลอดปี มีพืชผลอุดมสมบูรณ์
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Figure 2 Nak Kho-Gun Pattern
1.3 ลายรุ้ง หรื อ ช่อยอดปราสาท หมายถึง ความสดใส สว่างไสวของการดาเนินชีวิตไม่ว่าจะอยู่ใน
สภาพย่าแย่ขนาดไหนก็สามารถฟื น้ คืนและดารงอยูไ่ ด้ อย่างรุ่งเรื อง

Figure 3 Rung Pattern
1.4 ขิ ดลายตุ้ม หมายถึง ความรักใคร่ กลมเกลี ยวของพี่ น้องไทดา ไม่วา่ จะอยู่ที่ไหนก็รักสามัคคีกลม
เกลียวกันเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน

Figure 4 Tum Pattern
1.5 ลายผี เสื อ้ หรื อตัวบี ้ หมายถึง สัญญาณเตือนก่อนฝนจะตก จะตกมากน้ อยผี เสื อ้ จะบินออกมาส่ง
สัณญาณและชาวไทดา เชื่อว่าเป็ นสัตว์ที่อยูร่ ะหว่างฟ้ากับดินหรื ออีกนัยหนึ่งคือสวรรค์กบั เมืองมนุษย์

Figure 5 Butterfly Pattern
2. การใช้ สีและการแต่งกาย พบว่า สี ที่นิยมใช้ ในการแต่งกายของชาวไทดานันส่
้ วนใหญ่เน้ นการสวมใส่
เสื ้อผ้ าสีดาเป็ นอัตลักษณ์ ส่วนสี ของผ้ าซิ่นนางหาญนิยมใช้ สีพื ้นคือสี ดาและแดง ส่วนเส้ นด้ ายที่ใช้ ทอเพื่อสร้ าง
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ลวดลายประกอบด้ วย 5 สี ได้ แก่ สี ดา สื่ อถึง ความอดทน, สี แดง ความกล้ าหาญ, สี ขาว ความบริ สุทธิ์ , สี เขี ยว
ความร่มรื่ น, สีส้มหรื อสีหมากสุก ความเจริ ญรุ่งเรื อง
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ แบ่งขันตอนการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ ออกเป็ น 2 ส่วนคือ ขันตอนการทอผ้
้
า
และขันตอนการถ่
้
ายทอดเรื่ องราว
3.1 ขันตอนการทอผ้
้
าเริ่ มจากการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ สาหรับการทอผ้ า ประกอบด้ วย หูก ฟื ม กง
อักหลัก ตีนกง หลา กระสวย หลอดใส่ด้าย ส่วนการทอผ้ านางหาญ เริ่ มจากการฝั่ นด้ ายในหลักฮางเยน (หลา)
หลังจากนันคื
้ อ ขันตอนการเดิ
้
นหรื อค้ นเส้ นดายยืนและการเดินเส้ นด้ าย (ค้ นหมี่ก่อนมัด) จากนันจึ
้ งทาโครงหรื อ
การเข้ ากังหรื อการมัดลายผ้ านางหาญ เสร็ จแล้ วก็จะย้ อมสีแล้ วก็ขึ ้นลายเพื่อทอผ้ านางหาญ

Figure 6-8 Washing Yarn, Extraction from wooden stretcher, and Yarn boiling color

Figure 9-11 Tie Dye and Weaving Sarong Nang- Han Pattern
3.2 ขันตอนการถ่
้
ายทอดเรื่ องราว จากการสัมภาษณ์ ผ้ นู าด้ านภูมิปัญญาทอผ้ าและการสังเกตผ้ าทอ
(บุญลอบ มาลา สัมภาษณ์วนั ที่ 17 ตุลาคม 2560) กล่าวว่า ผ้ าซิ่นนางหาญ แต่เดิมถือเป็ นผ้ าซิ่นที่ใช้ กบั หญิงสูง
ศักดิ์ และใช้ สาหรับ การนุ่ง ในพิ ธีกรรมแต่เพี ยงเท่านัน้ จึง ทาให้ เกิ ดการสู ญหายของลวดลายไปตามยุคสมัย
ปั จจุบนั จึงเริ่ มรื อ้ ฟื น้ การทอผ้ านางหาญเป็ นระยะเวลากว่า 30 ปี และประยุกต์ลวดลายให้ เข้ ากับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
เช่น กระเป๋ า โคมไฟ พวงกุญแจ

การวิจารณ์
1. ความเป็ นอยูแ่ ละวิถีชีวิตของไทดาส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศลาวซึง่ ระหว่างประเทศไทยและลาว
มีแม่น ้าโขงกันกลางที
้
่อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ตามความเชื่อแล้ วคนอีสานให้ ความเคารพและความสาคัญ
เกี่ยวกับพญานาคซึง่ ภูมิภาคหรื อเขตแดนที่กาเนิดตานานพญานาคมักติดกับแม่น ้าโขง ซึง่ เชื่อว่าเป็ นเมืองบาดาล
ที่อยู่อาศัยของพญานาคนัน่ เอง สอดคล้ องกับไทโรจน์ พวงมณี (2559 หน้ า 96) กล่าวว่า กลุ่มชนเหล่านี ้มีชาติ
พันธ์ เดียวกันและมีถิ่นกาเนิดในบริ เ วณลุ่มแม่น ้าโขง ตังแต่
้ เขตเมืองสิ งห์ทางตอนใต้ ของแคว้ นสิ บสองปั นนาใน
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สาธารณรั ฐประชาชนจีน เมื่ อ มองถึง ความหมายสัญ ลัก ษณ์ ข องพญานาค หากแบ่ง ตามบริ บททางสั งคม
วัฒนธรรม อันเป็ นร่องรอยความคิดแห่งอดีตที่วา่ ด้ วยเรื่ อง "พญานาค" สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประการด้ วยกัน
คือ 1 พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ ข องกลุ่ มชนดัง้ เดิ ม 2 พญานาคเป็ นสัญ ลักษณ์ ข องเจ้ า แห่ง ดิ นและน า้ โขง 3
พญานาคเป็ นสัญลักษณ์ ทางศาสนารวมถึงพิธีกรรม สาหรับลวดลายผ้ าทอของผ้ าซิ่นนางหาญมีลายที่เกี่ยวข้ อง
กับพญานาคคือ ลายหมี่นาคเกี ้ยวกันและลายนาคเกาะกัน ซึง่ หมายถึง นาคสองแม่ลูกโดยตัวแม่ พาลูกออกมา
เล่นน ้าให้ ลูกเกาะบนหลังทาให้ มนุษย์มีน ้าในการประกอบการเกษตรตลอดปี มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ แสดงให้ เห็น
ว่าชาวไทดาให้ ความสาคัญและนับถือพญานาคและคาดหวังว่าการนับถือดังกล่าวจะส่งผลให้ วิถีความเป็ นอยู่
และอาชีพมีความสมบูรณ์
2. การแต่งกายของไทดา มีเอกลักษณ์คือการใช้ สีดาเป็ นสีพื ้นฐานของเครื่ องนุง่ ห่ม ในส่วนของผ้ าซิ่น
นางหาญ นิยมใช้ สีพื ้นหลักได้ แก่ สี ดาและสี แดง มีทงผ้
ั ้ าฝ้ายและผ้ าไหม สี ของเส้ นด้ ายที่นามาทอนันมี
้ 5 สี มี
ความหมายที่ต่างกันแต่ใช้ หลัก ทฤษฎี ในการวิ เคราะห์ ของความรู้ สึ กของสี และการพุ่งของเส้ นด้ ายมีผ ลต่อ
ความรู้ สึกของผู้รบั รู้ด้วยประสาทสัมผัส แสดงออกมาเป็ นโครงสร้ างในการทอผ้ าเกิดเป็ นรู ปร่างรู ปทรงและเนื ้อหา
เรื่ องราวหรื อองค์ประกอบทางนามธรรมหรื อโครงสร้ างทางความคิดและแนวเรื่ อง (ชะลูด นิ่มเสมอ, 2531 หน้ า
18-19) จึงกล่า วได้ ว่า “ผ้ า ซิ่นนางหาญ” เป็ นจัดภาพองค์ ประกอบศิล ป์โดยการนาเอาส่ วนประกอบจากการ
มองเห็นและจินตนาการมาออกแบบ เช่น สี เส้ น รู ปร่าง และรู ปทรง ขนาดและสัดส่วน ในงานนี ้มีลกั ษณะ 2 มิติ
ออกแบบและจสร้ างสรรค์ให้ ปรากฏเป็ นรู ป ยึดหลักองค์ประกอบศิลป์ การจัดวาง ความสมดุล ความเป็ นเอกภาพ
จุดเด่น การเน้ น และความขัดแย้ ง
3. การถ่ายทอดเรื่ องราวนันเกิ
้ ดจาก การสูญหายและลวดลายที่แตกต่างจากเดิมจึงทาให้ เกิดการฟื น้ ฟู
ทังนี
้ ้ การทอผ้ าซิ่นนางหาญ บ้ านนาป่ าหนาดนัน้ เป็ นการทอแบบมัดหมี่ ที่ทอจากด้ ายหรื อไหมที่ผูกมัดแล้ วย้ อม
โดยการคิดผูกให้ เป็ นลวดลายแล้ วนาไปย้ อมสีกอ่ นทอ เป็ นศิลปะการทอผ้ าพื ้นเมืองชนิดหนึง่ ที่นิยมทากันมานาน
แล้ ว มีกระบวนการผูกและมัดด้ วยเส้ นด้ ายที่เกิดจากการย้ อม ทังนี
้ ้ผู้ทอต้ องมีทกั ษะและความชานาญในการมัด
ลวดลายเพราะไม่มีการขี ดตาแหน่งลวดลายไว้ กอ่ น การสร้ างลวดลายจากการค้ นพบทัง้ 5 ลาย ได้ แรงบันดาลใจ
จากธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม วิถีชีวิตความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะพญานาค นามาสร้ าง
เรื่ องราวบนผ้ าซิ่นนางหาญ ทังนี
้ ้การใช้ วสั ดุในการทอเปลี่ ยนไปตามยุคสมัย ดังเช่นแต่เดิมหากเป็ นผ้ าไหมจะ
แสดงถึงความมีฐานะของผู้สวมใส่หรื อยศตาแหน่งทางสังคม แต่ในปั จจุบนั มีการทอเพื่อเชิงธุรกิจสามารถสวมใส่
ได้ ทงแบบผ้
ั้
าฝ้ายและผ้ าไหม

สรุป
“ผ้ าซิ่นนางหาญ” เป็ นผ้ ามัดหมี่มีลวดลายที่เกี่ยวข้ องกับประเพณี และพิธีกรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดามา
แต่โบราณ มีบทบาทกับวิถีชีวิตดังเดิ
้ มสืบทอดมาเพื่อเป็ นเสื ้อผ้ าสวมใส่แสดงความเป็ นเอกลักษณ์และฐานะของผู้
สวมใส่ ลวดลายผ้ านางหาญได้ รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะ
ลายพญานาค เนื่องจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทดาอพยพมาจากประเทศลาวที่มีน า้ โขงซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่อยู่อ าศัยของ
พญานาค วัสดุที่นามาย้ อมสี เกิดจากการใช้ สีธรรมชาติแสดงให้ เห็นถึงความสมบูรณ์ และการเกษตรกรรมของ
ชุมชน และความเชี่ยวชาญทักษะเฉพาะบุคคล การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิ ตผ้ ามัดหมี่โดยเฉพาะลวดลาย
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นางหาญยังคงมีอยูใ่ นกลุม่ ไทดา บ้ านนาป่ าหนาด จังหวัดเลย แต่ปัจจุบนั เยาวชนรุ่นใหม่ที่ตงใจสื
ั ้ บทอดการทอผ้ า
มีจานวนลดลง จึงเป็ นเหตุผลที่ทาให้ ไม่สามารถสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ ามัดหมี่ไว้ ได้ จึงจาเป็ นที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องได้ ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานให้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแขนงนี ใ้ ห้ คงอยูส่ ืบไป
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรมต่ อการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ หลังการฝึ กอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4
A Study of Participants’ Opinion on Implementing of Knowledge from the 4th Initial Level
Administrator Training Course of Central Accounting Department
ขวัญกมล สระทองฮ่ วม1*
Kwankamol srathonghuam1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบถึง ความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรมต่อการนาความรู้ ไปใช้
ประโยชน์หลังการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4 ประชากรเป็ นข้ าราชการหรื อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังทังหมด
้
50 คน โดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นเป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั ผลการวิจยั พบว่าประเด็นที่ผ้ ผู ่านการฝึ กอบรมนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงานมากที่สุดคือ
ตังใจที
้ ่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็ นส่วนหนึง่ ในองค์กร โดยปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิก ไม่ใช่ในฐานะผู้นา มีคะแนน
เฉลี่ย 4.760 คะแนน รองลงมาคือประเด็นการธารงรักษาศักดิ์ศรี แห่งอาชีพข้ าราชการ อีกทังเป็
้ นกาลังสาคัญใน
การสนับสนุนผลักดันในภารกิจหลักของภาครัฐเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.740 คะแนน

ABSTRACT
The objective of this study aimed to know participants’ opinion on implementing of knowledge
gained from attending the 4 th Initial Level Administrator Training Course of Department of Central
Accounting. The Group of represented parameter was composed of 50 Governmental Officials and
State Enterprise Employees under Ministry of Finance. The questionnaire was used in this research.
The result indicted that 4.760 highest mean score was the attention with teamwork. Furthermore, the
attention in teamwork showed that they would like to work as a member of organization, not attended
to be a leader. Then, 4.740 second highest score reported they attended with the pattern maintenance
in the honor of Governmental Officials and State Enterprise Employees. Meanwhile, they aimed with
high attention to be a part in movement of organization to support the mission of governmental goal.

Key Words : opinion, implementing knowledge, first level administrator
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คานา
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จขององค์กรคือการสร้ างและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนัก
บริ หารระดับต้ น ให้ เป็ นนักบริ หารยุคใหม่ที่มี ความรู้ ความสามารถ จาเป็ นต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
ความรู้ ในหลักการบริ ห ารจัด การ เข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บผิ ดชอบ การทางานไปสู่ เ ป้ าหมาย
ความสาเร็ จ ความสามารถในการบริ หารจัดการคน ทีมงานและการบริ หารเวลา การสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนา
งานที่ทา การแก้ ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจ การเข้ าใจด้ านบทบาทภารกิจและยุทธศาสตร์ ขององค์กร ซึ่งความ
จาเป็ นดัง กล่ า วสอดคล้ องตามวัต ถุ ประสงค์ ข องโครงการฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร “นัก บริ ห ารระดับ ต้ น ” ของ
กรมบัญชีกลาง ที่มุ่งเน้ นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะนักบริ หารระดับต้ นให้ มีความพร้ อมในการบริ หารจัดการ
และพัฒนาสู่การเป็ นนักบริ หารที่สูงขึ ้นอย่างมีศกั ยภาพ ในการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายของหน่วยงานและเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจน
สร้ างเครื อข่ายในการทางานระหว่างองค์กรนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานต่อไป
กระบวนการฝึ กอบรมจะบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายได้ นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องมีการติดตามผลภายหลังการ
ฝึ กอบรมเสร็ จสิ ้น หรื อหลังจากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมได้ กลับไปทางานหรื อประกอบอาชีพเดิมของตนแล้ วว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางานหรื อนาเอาความรู้ ที่อบรมไปแล้ วไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานจริ งเพียงใด ได้ ผลอย่ างไร
(วิจิตร อาวะกุล, 2540 : 239) การติดตามเริ่ มตังแต่
้ ปัจจัยนาเข้ า (Input) กระบวนการ (Process) การนาออก
(Output) และการนาไปใช้ (Outcome) เพื่อให้ ได้ ข้อมูลมาแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่างๆ ที่เกิดขึ ้นในการดาเนินงาน
เป็ นการตรวจสอบดูว่าบริ การที่จดั ให้ กบั ผู้เข้ ารับการศึกษาประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด ทาให้ ทราบถึง
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความต้ องการ รวมถึงการนาไปประยุกต์ใช้ ของผู้รับบริ การ ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการปรับปรุ งการบริ การให้ มีประสิทธิ ภาพ (จรี พร ศรี ทอง, 2549 : 277) ซึง่ การประเมินผลหลังการฝึ กอบรมจะ
เป็ นการประเมิน 2 ลักษณะคือการประเมินพฤติกรรมซึง่ จะประเมินการเปลี่ยนแปลงโดยการสังเกตในพื ้นที่หรื อ
การใช้ แบบสอบถาม สาหรับการประเมินผลลัพธ์ เป็ นการประเมินผลกระทบจากการฝึ กอบรมต่อการปฏิ บตั ิงาน
ซึง่ จะบอกถึงความสาเร็ จของการฝึ กอบรมว่ามีมากน้ อยเพียงใดเพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ ไขปรับปรุ งหลักสูตร
การฝึ กอบรมต่อไป (จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ , 2542 : 236) นอกจากนี ้ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลนัน้ ควร
จะปล่อยให้ ผ่านไปช่วงหนึง่ ซึง่ นานพอที่จะทาให้ ผ้ ูผ่านการฝึ กอบรมได้ นาความรู้ ทักษะที่ได้ รับจากการฝึ กอบรม
ไปปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน ระยะเวลาอาจขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะงานผู้ผ่านการฝึ กอบรมด้ วย บางประเภทอาจจะต้ อง
ใช้ การติดตามเป็ นระยะ โดยติดตามหลังการฝึ กอบรม 1 เดือน 6 เดือน หรื อ 1 ปี (ฐี ระ ประวาลพฤกษ์ , 2538 : 167)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงเลื อกศึกษาความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรมต่อการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์หลังการ
ฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับต้ น ของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4 ซึง่ จัดฝึ กอบรมไปเมื่อวันที่ 15 – 27 กุมภาพันธ์
2559 เพื่อให้ ทราบถึง ความคิดเห็นต่อ การนาความรู้ ในหลักสูตรการฝึ กอบรมดัง กล่า วไปใช้ ประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตลอดจนแนวทางการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานที่เต็มประสิทธิ ภาพของ
นักบริ หารระดับต้ นต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรมต่อการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ หลังการฝึ กอบรม
หลักสูตรนักบริ หารระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่4 ตลอดจนให้ ทราบถึงแนวทางการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานที่
เต็มประสิทธิ ภาพของนักบริ หารระดับต้ นต่อไป
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วิธีการวิจยั
ขัน้ ตอนการวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี พื ้นฐานในการศึกษา และงานวิจยั ที่เ กี่ยวข้ องทังด้
้ านการ
ฝึ กอบรม การติดตามผล การนาความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ขั น้ ตอนที่ 2 ศึ ก ษาข้ อมู ล ทั่ว ไปของหลั ก สู ต รนัก บริ ห ารระดับ ต้ น ของกรมบัญ ชี ก ลาง เพื่ อ น าใช้
ประกอบการสร้ างประเด็นคาถามในแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรม
ขัน้ ตอนที่ 3 ดาเนินการสร้ า งแบบสอบถามโดยแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อ มูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ ในการปฏิ บตั ิงาน
ซึง่ แบ่งเป็ นประเด็นคาถามย่อยจานวน 30 ข้ อ
ประชากร
ข้ าราชการหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ที่เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริ หาร
ระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่ นที่ 4 จานวน 50 คน ดาเนินการจัดฝึ กอบรมเมื่อวันที่ 15 – 27 กุมภาพันธ์ 2559
รวมจานวน 12 วัน และดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น (Questionnaire) แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5
ระดับจานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ 1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การนาความรู้ ที่ได้ รั บจากการฝึ กอบรมไปใช้ ใ นการปฏิ บัติง าน ซึ่ง การศึกษาครั ง้ ได้ ทดสอบความเที่ยงตรง
(Validity) โดยการนาแบบสอบถามที่ได้ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องมาให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ พิจารณาความ
เหมาะสมและถูกต้ อง จากนันน
้ าไปหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใ กล้ เคี ย งกับประชากร จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ข อง
(Cronbach’s Alpha) (ศิริชยั พงษ์ วิชยั , 2552 : 147) โดยกาหนดให้ ได้ ระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ากว่า 0.70 ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้ า นความคิดเห็นต่อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.78
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จั ด ส่ ง แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ถึ ง ผู้ ผ่ า นการฝึ กอบรมหลั ก สู ต รนั ก บ ริ ห ารระดั บ ต้ นของ
กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4 จานวน 70 ฉบับ และได้ รับคืนจานวน 50 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 71.42
2. นาแบบสอบถามความคิดเห็นที่ได้ รับกลับคืนจากผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมตรวจสอบความสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถามและนาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาข้ อมูลบันทึกเข้ าโปรแกรมสาเร็ จรู ปในการคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
อ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทังโดยรวมและรายด้
้
าน โดยแต่ละคาถามแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ น 5
ระดับ การวัดข้ อมูลแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี ้ได้ ใช้ คะแนนเฉลี่ยใน
แต่ละระดับชันโดยการใช้
้
สถิติพื ้นฐาน คือการหาค่าพิสยั (ค่ามากสุด – น้ อยสุด) และการใช้ สูตรการคานวณหา
ความกว้ างของอันตรภาคชันโดยได้
้
ค่าความกว้ างของอันตรภาคชันเท่
้ ากับ 0.80 (วิชิต อู่อ้น, 2550 : 181) ซึ่ง
สามารถแปลผลการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ ช่วงคะแนน คือ ช่วงคะแนน 1.01 – 1.80 อยู่ในระดับน้ อยที่สุด ช่วง
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คะแนน 1.81 – 2.60 อยูใ่ นระดับน้ อย ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 อยูใ่ นระดับปานกลาง ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20
อยูใ่ นระดับมาก และช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 อยูใ่ นระดับมากที่สุด

ผล
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้ผ่านการฝึ กอบรมต่อการนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานหลัง
การฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริ หารระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่นที่ 4 พบว่าผู้ผ่านการฝึ กอบรมส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง คิดเป็ นร้ อยละ 80.00 และปฏิบตั ิงานในส่วนภูมิภาค คิดเป็ นร้ อยละ 68.00 โดยผู้ผ่านการฝึ กอบรมได้ แสดง
ความคิดเห็นต่อการนาความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานดังนี ้
ความคิดเห็นต่อการนาความรู้หมวดความรู้ทวั่ ไปไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน พบว่าประเด็นความรู้
ที่นาไปใช้ มากที่สุดคือ สามารถอธิ บายบทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการคลังได้ (4.060 คะแนน)
รองลงมาคือประเด็นสามารถอธิ บายบทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์ ของกรมบัญชีกลางได้ (4.040 คะแนน) จาก
ข้ อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ คือผู้ผ่านการฝึ กอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในบทบาทหน้ าที่ภารกิจและยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานที่ตนเองสังกัดมากขึ ้น นอกจากนี ้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ผู้ผ่านการฝึ กอบรมได้ นามาประยุกต์ใช้ ใน
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก โดยเฉพาะด้ านการประยุกต์ใช้ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึก
รายงานประชุม ซึง่ ตรงกับภาระงานที่ผ้ ผู ่านการฝึ กอบรมต้ องรับผิดชอบเป็ นหลัก ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
Table 1 Level of participants’ opinion in applying general knowledge to own work
Level of Opinion
Mean ( X ) S.D. Level

Category
General Knowledge
1. Explain roles, responsibilities and strategies of Ministry of Finance
2. explain roles, responsibilities and strategies of Department of
Central Accounting
3. Able to develop, improve and apply role, responsibility and
strategy of Ministry of Finance to own work for highest output
4. Able to develop, improve and apply role, responsibility and
strategy of Department of Central Accounting to own work for highest
output
5. Able to develop, improve and apply official letter preparing and
meeting report writing techniques
Average

4.060
4.040

0.586
0.533

High
High

3.840

0.738

High

3.820

0.629

High

3.960

0.669

High

3.944

0.511

High

ความคิดเห็นต่อการนาความรู้หมวดการบริ หารจัดการไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิ บตั ิงาน พบว่าประเด็น
ความรู้ ที่นาไปใช้ มากที่สุดคือการทางานด้ วยความโปร่ งใส และมีหลักฐาน เอกสารประกอบการทางานเป็ นที่
น่าเชื่อถือและยอมรับของผู้เกี่ยวข้ อง รักษาความลับขององค์กรและงานที่รับผิดชอบ (4.660 คะแนน) รองลงมา

840

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คือประเด็นสามารถเป็ นแบบอย่างในเรื่ องของความซื่อสัตย์ และความวางใจได้ โน้ มน้ าว และจูงใจพนักงานใน
องค์กรให้ มีความซื่อสัตย์ และประเด็นเปิ ดกว้ างและยอมรับต่อ การเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร
อย่า งสม่ า เสมอ และสามารถปรั บเปลี่ ยนวิ ธี การดาเนินการเพื่อ สนองต่อ ความต้ อ งการและสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง (4.600 คะแนน) จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ วา่ หมวดการบริ หารจัดการ ผู้ผ่านการฝึ กอบรม
ตระหนักถึงหน้ าที่และความซื่อสัตย์ตอ่ ตนเองและหน่วยงานที่สงั กัด มุง่ เน้ นการปฏิบตั ิงานที่โปร่งใส่ ซึง่ สอดคล้ อง
ตามแนวทางการปฏิบตั ิราชการทางปกครองซึง่ เป็ นหนึง่ ในรายวิชาของหลักสูตร ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
Table 2 Level of participants’ opinion in applying management knowledge gained from the training
course to own work
Level of Opinion
Mean ( X ) S.D. Level

Category
Management Knowledge
6. Able to explain financial policy and joining ASEAN
7. Able to develop, improve and apply financial policy and joining ASEAN
8. transparency in working together with good documents, can be
trusted and accept by other people concerned, and keeping secret of
individual document and of organization
9. Able to be a model on honesty and trusty, able to motivate
organization member to be honest
10. Systematically planning and implementing all activities
11 Able to adjust organization strategy to meet changes on time
12. Able to setup evaluation method for indicators in order to meet
action plan objective
13. Always open and accept to some new organization changes and able
to adjust implementation method to meet needs and changing situation
14. Able to analyze real causes of resistant to change and seeking to
reduce that resistance
15. Showing up ability to systematically and efficiency communicate
information to teamwork
16. Showing up ability to communicate the audience on delivered
message and trying to check the audience understanding on
message to improve own communication
Total Average

841

3.680
3.800
4.660

0.713 High
0.606 High
0.479 Highest

4.600

0.535 Highest

4.200
4.180
3.940

0.535
0.748
0.682

4.600

0.571 Highest

4.060

0.470

4.340

0.688 Highest

4.460

0.646 Highest

4.229

0.427 Highest

High
High
High

High
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ความคิดเห็นต่อการนาความรู้ หมวดการบริ หารตนเองไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน พบว่าประเด็น
ความรู้ ที่นาไปใช้ มากที่สุดคือประเด็น ตังใจที
้ ่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็ นส่วนหนึ่งในทีมงาน / องค์กร โดยปฏิบตั ิ
ตนในฐานะสมาชิกในทีม ไม่ใช่ในฐานะหัวหน้ าทีม (4.760 คะแนน) รองลงมาคือธารงรักษาศักดิ์ศรี แห่งอาชีพ
ข้ าราชการ อีกทังเป็
้ นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันในภารกิจหลักของภาครัฐเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ (4.740 คะแนน) จากข้ อมูลดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ วา่ ผู้ผ่านการฝึ กอบรมตระหนักและให้ ความสาคัญ
ต่อการบริ หารตนเองให้ มีประสิ ทธิ ภาพทังด้
้ านการทางานแบบบูรณาการ การเคารพในศักดิ์ศรี ของอาชีพของ
ตนเอง ตลอดจนการตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ของตนเองด้ านการให้ บริ การต่างๆ ให้ ดีที่สุด จึงทาให้ คะแนนเฉลี่ยในการ
นาความรู้หมวดการบริ หารตนเองไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานสูงที่สุด ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
Table 3 Level of participants’ opinion in applying self management knowledge to own work
Level of Opinion
Mean ( X ) S.D. Level

Category
Self Management Knowledge
17. intending to work with others in an organization as a member
18. Giving teamwork the opportunity to participate in giving working
idea, solving problem and making decision
19. Creating team-working atmosphere, support and respect
teamwork output
20. Supporting resources and giving suggestion to teamwork for full
potential
21. Intend and try to serve in order to meet needs of people
22. Intend and try to serve in order to meet needs of other
organizations
23. Correcting and improving services weakness and concerning the
highest customer satisfaction
24. Appropriate implementation following regulations, moral and ethics
of national interest oriented
25. Maintain dignity of government officer and Supporting government
mission to reach the goals
26. Prepare and present reasonable own ideas
27. Seeking to know more to develop own ability and capability
28. Showing up ability to seek more knowledge and practicing skill for
higher efficiency on own and related work
29. Able to develop, improve and apply knowledge to own work for
highest output
30. Developing and improving personality
Total Average
842

4.760
4.660

0.431 Highest
0.519 Highest

4.620

0.490 Highest

4.500

0.614 Highest

4.720
4.660

0.454 Highest
0.479 Highest

4.220

0.545 Highest

4.680

0.471 Highest

4.740

0.443 Highest

4.500
4.540
4.600

0.614 Highest
0.613 Highest
0.535 Highest

4.560

0.541 Highest

4.460
4.587

0.676 Highest
0.418 Highest
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วิจารณ์ ผล
จากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ของผู้ผ่านการฝึ กอบรม พบว่าผู้ผ่านการ
ฝึ กอบรมให้ ความสาคัญในหมวดการบริ หารตนเองมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นด้ านการทางานร่วมกับผู้อื่น
การเปิ ดใจยอมรับต่อ การเปลี่ ยนแปลงต่างๆ การตังใจปฏิ
้
บัติหน้ า ที่การให้ บริ การที่ เ กี่ยวข้ องอย่า งเต็ มกาลัง
ความสามารถ ตลอดจนการสนใจใฝ่ เรี ยนรู้ การฝึ กฝนทักษะด้ านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กล่าวได้ ว่าจากความรู้
หมวดการบริ หารตนเอง เช่น หลักการทางานเป็ นทีม การบริ การเหนือความคาดหมาย ศิลปะการพูด ตลอดจน
การพัฒนาบุคลิ กภาพ คุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้ น ที่ผ้ ูผ่ านการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิ บัติจริ ง และเกิ ด
ประสบการณ์ ที่ส ามารถจะนาความรู้ ในประเด็ นนัน้ ๆ มาปรั บใช้ ใ นการพัฒ นา ตนเองและภาระงานที่ ต้อ ง
รับผิดชอบ ทาให้ การทางานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนงานอื่นๆ นัน้ มีผลตอบรับที่ดีส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานนันมี
้
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ซึง่ กระบวนดังกล่าวสอดคล้ องตามแนวทางการติดตามผลที่จรี พร ศรี ทอง (2549 : 277) ได้
ให้ แ นวทางไว้ นอกจากนี ย้ งั สอดคล้ องกับงานวิ จยั ของ ศักริ นทร์ ชนประชา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาการ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมการศึกษานอกระบบสาหรับครู ผ้ สู อนในสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยติดตามผลการฝึ กอบรมหลักสูตรการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน พบว่าผู้ผ่านการ
ฝึ กอบรมมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ ้นในทุกด้ าน สามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปพัฒนางานให้ มีความ
หลากหลาย และสามารถขยายความคิดให้ แก่ผ้ บู ริ หารและเพื่อนร่วมงาน ซึง่ เป็ นการนาเอาความรู้ที่ได้ รับจากการ
ฝึ กอบรมไปใช้ จริ งได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและงานวิจยั ของ ปี ย์ ศรี วงษ์ (2553 : 112) ได้ ศึกษาการติดตามผล
หลักสู ตรฝึ กอบรมนัก พัฒ นาชุมชนขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พบว่า หมวดวิ ชาที่มีก ารนาความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานสูงสุดได้ แก่ การศึกษาดูงาน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการเรี ยนรู้จากต้ นแบบที่เป็ นรู ปธรรม
และจากการปฏิบตั ิจริ ง สามารถนาไปประยุกต์และปฏิบตั ิในสถานการณ์จริ งได้ ง่าย และเป็ นผลสาเร็ จได้ ดีกว่า
ในขณะเดียวกันหากเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อ การนาความรู้ ในหมวดความรู้ ทวั่ ไปและหมวดการ
บริ หารจัดการไปประยุกต์ใช้ นนยั
ั ้ งคงมีคะแนนเฉลี่ ยไม่สูงนัก ซึง่ ปั จจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้ องคือผู้ผ่านการฝึ กอบรมไม่
มัน่ ใจในการนาความรู้ นนๆ
ั ้ ไปปรับใช้ เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ หรื อความรู้ นนๆ
ั ้ เป็ นเรื่ องใหม่ที่ผ้ ูผ่านการ
ฝึ กอบรมยังไม่เคยปฏิบตั ิมาก่อน ตลอดจนภาระหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการนาความรู้นนๆ
ั ้ มา
ปรับใช้ เช่น ด้ านการคิดเชิงระบบ การบริ หารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบทาให้ ผ้ ูผ่าน
การฝึ กอบรมไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การประสานความร่วมมือกับบุคคลต่างๆ หรื อเกี่ยวข้ องกับระบบการบริ
หารเดิมที่ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ วโดยที่ผ้ ผู ่านการฝึ กอบรมไม่สามารถเข้ าไปปรับเปลี่ยนได้ เป็ นต้ น

สรุป
ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์หลังการฝึ กอบรมหลักสูตรนักบริ หาร
ระดับต้ นของกรมบัญชีกลาง รุ่ นที่ 4 ให้ ความส าคัญในการนาความรู้ ในหมวดของการบริ หารตนเองไปใช้
ประโยชน์ในการปฎิบตั ิงานมากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นความรู้ด้านตังใจที
้ ่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็ นส่วนหนึง่ ใน
ทีมงาน / องค์กร โดยปฏิบตั ิตนในฐานะสมาชิกในทีม ไม่ใช่ในฐานะหัวหน้ าทีม ด้ านธารงรักษาศักดิ์ศรี แห่งอาชีพ
ข้ าราชการ อีกทังเป็
้ นกาลังสาคัญในการสนับสนุนผลักดันในภารกิจหลักของภาครัฐเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ด้ านมีความตังใจและพยายามในการให้
้
บริ การเพื่อสนองความต้ องการของประชาชน เนื่องจากผู้ผ่าน
การฝึ กอบรมพิจารณาเห็นว่าเกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาตนเองเป็ นหลักและอยู่ภ ายใต้ เงื่ อนไขที่ตนเองสามารถ

843
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ควบคุมได้ อีกทังในระหว่
้
างการฝึ กอบรมนัน้ ผู้ผ่านการฝึ กอบรมได้ เรี ยนรู้ จากการปฏิ บตั ิจริ ง ทาให้ มีทกั ษะและ
ประสบการณ์ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ มาพอสมควรทาให้ เกิดความมัน่ ใจในการนาความรู้ในหมวดดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ใ นการปฏิ บัติงานได้ จริ ง จึง ส่งผลให้ มีคะแนนเฉลี่ ยความคิดเห็นต่อการนาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ มี
คะแนนสูงที่สุด ดังนันแนวทางหนึ
้
ง่ ในการพัฒนาศักยภาพของนักบริ หารระดับให้ เพิ่มขึ ้น ควรมีการจัดทาแผนการ
พัฒนาสมรรถนะด้ านการบริ หารและด้ านการจัดการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผสานกับการสร้ างแรงจูงใจที่จะ
เกิดขึ ้นหลังการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาสมรรถนะดังกล่าว เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ นกั บริ หารระดับต้ นตืน่ ตัว
ในการที่จะเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ ขึ ้นสู่ระดับการบริ หารที่สูงขึ ้นต่อไป
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่าผู้ผ่ านการฝึ กอบรมให้ ความสาคัญในการพัฒนาตนเองตามหมวดการบริ หาร
ตนเองเป็ นหลัก ซึ่ง หากพิจารณาตามบทบาทและหน้ าที่ข องนักบริ หารระดับต้ นที่มีศกั ยภาพนัน้ จาเป็ นต้ อ ง
เพิ่มเติมในส่วนการนาความรู้ทงในหมวดความรู
ั้
้ ทวั่ ไปและหมวดบริ หารจัดการไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านให้
มากขึน้ ซึ่งในเบื ้องต้ นจาเป็ นต้ องมีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลให้ ผ้ ูผ่านการฝึ กอบรมที่ไม่สามารถนาความรู้ ใน
หมวดวิชาดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ได้ เต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ ทราบถึงเหตุปัจจัยที่แท้ จริ ง และสามา รถนาผล
การศึกษาดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นแนวทางการส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานที่เต็มประสิทธิ ภาพให้ แก่นกั บริ หารระดับต้ น
เพื่อให้ เข้ าสู่นกั บริ หารในระดับที่สูงขึ ้นอย่างมีประสิทธิ ภาพต่อไป
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Motorcycle Rider Behaviors and Road Traffic Accident Experiences of University Student
Lampang Rajabhat University
Chisapath Choothong1*

ABSTRACT
Every country wants to be a top country in the good way. But if own country placed in 2nd
most country with the road fatalities in the world. Have something we can help or solve? This survey
research aimed to study the motorcycle rider behaviors, perception of riding motorcycle and road
accident situations of university students of Lampang Rajabhat University. This research sample were
drawn from university student who enrolled in Science in Daily Life Course by cluster random
sampling to identify key determinants of motorcycling behaviors and road accident experiences in
early year in university. The finding highlighted the causes and style of university students riding
motorcycle that leaded to motorcycle accident which is most accident prone mode of transport in the
country like not wearing the helmet. All the samples had the experiences of violating traffic rules and
more than 59.2 % had experienced the road traffic accident. The result reflected to university to
enhance and concentrate on the effectiveness education, training interventions to driving motorcycle
safety, and Thailand should have more strict and modern traffic laws.

Key words: motorcycle behaviors, accidents, university student, Lampang Rajabhat University
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INTRODUCTION
The tragedy on 11thof September 2001, the twin towers of the World Trade Center were
disrupted and over 3,000 people were killed. But the truth of sadness that not many person know that
over 3,000 people die every day with road accident worldwide and not to mention the people with
injury. Thailand has the increasing amounts of the popularity of motorcycle riding and heightened risk
of injury or death associated with being a rider (Tunnicliff et al., 2011). Over 1 million people killed
and between 20- 50 million injured or crippled in road accidents each year. It is obvious that road
traffic injuries are a major public health problem globally and nationally. In fact, as projected by the
WHO that road traffic disability-adjusted life years (DALYs) loss will move from being the ninth leading
cause of DALYs in 1999 to the third leading cause by year 2020 as shown in Table 1 (Tanaboriboon,
Y. and S. Thaned. 2005)
Table 1 Disease burden (DALYs lost) for 10 leading causes
1998 Diseases or Injury
2020 Diseases or Injury
1. Lower respiratory infections
1. Ischemic heart diseases
2. HIV/AIDS
2. Unipolar major depression
3. Road traffic injuries
3. Perinatal conditions
4. Diarrheal diseases
4. Cerebrovascular diseases
5. Unipolar major depression
5. Chronic obstructive pulmonary diseases
6. Ischemic heart diseases
6. Lower respiratory infections
7. Cerebrovascular diseases
7. Tuberculosis
8. Malaria
8. War
9. Road traffic injuries
9. Diarrheal diseases
10. Chronic obstructive pulmonary diseases
10. HIV/AIDS
(Tanaboriboon, Y. and S. Thaned. 2005)
“Traffic accidents are one of the greatest national public health problems” John F. Kennedy
Said (Yordphol, T. and Thaned, S. 2005). Road traffic accidents have emerged as an important public
health issue which needs to be tackled by a multi-disciplinary approach and intervention. The trend in
road traffic accidents injuries and death are rising up (Gopalakrishnan, 2012). Thailand placed in 2nd
the road fatalities in the world, which had 44 road deaths per 100,000. Deaths of road accident rose
up to 5.1 percent in Thailand’s overall deaths. (Casey, 2014).Traffic accident surveillance in Thailand
found that traffic accidents were the most important cause death of Thais. Especially in working age
between 15-45 years old who is the main force of development the country. It is clear that the number
one cause of death among this group is the traffic accident, which extremely lost to Thai society.
Thailand lost lot of the annual pension for disability is around 106,994-115,932 million. The cumulative
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disabilities were 65,000 in 2002 and around 14,000 deaths each year with high and relatively, with the
death rate of land traffic accidents is high and relatively constant, the main cause of drunk driving
and motorcyclists do not wear helmets made motorcycle injuries of 200,000 people per year and
death to an average of 18 deaths each day (Sirikul, 2010).
Therefore, this survey research aimed to study the motorcycle rider behaviors and road traffic
accident experiences, and sought to identify key determinants of university student, Lampang
Rajabhat University that will help the university to enhance and concentrate on the effectiveness
education, laws, and training interventions to driving motorcycle safety to university students.

MATERIALS AND METHODS
1. Research Materials and Research Method
This survey research was undertaken via closed-ended online-questionnaire which created
from theory of planned behavior: Behavioral Attitude that can reflected the motorcycle rider from
Theory of Planned Behavior (TPB), (Türker et al., 2012)and the researcher adapted some question
from a study of young driver behavior that affect the risk of accidents from the motorcycle (Su-angka,
2016) and others research the related to this research were including 6 parts; Personal
characteristics, Ownership of motorcycle and driver's license, Experiences of road traffic accident,
Motorcycle rider personalities, Opinion on risk riding, and Perception of risk in accident.
The answers formed in part of motorcycle rider personalities, opinion on risk of riding and the
perception of risk in accident with 5 rating scales were:
1 = strongly disagree / do not do/ impossible
2 = disagree / do a little/ less possible
3 = uncertain or not sure / do sometime
4 = agree / do often/ more possible/ uncertain or not sure
5 = strongly agrees / always do/ most possible
The pilot test was conducted on a pilot test for 15 respondents in order to find out the
reliability and the validity of the survey questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.691.
2. Research Samples
Research population was 457 populations who the Lampang Rajabhat’s student who enrolled
in class of Science Daily Life 2017/ 1 that is the one of science general education course in the
university. Research samples were collected by cluster random sampling. The first step collected
from 30% of student in each section and second step was a simple random sampling. 125 samples
were welcome to answer the online-questionnaire.
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3. Research Statistics
Percentage was used to describe the data in this study.

RESULTS
1. Personal Characteristics
The proportion between each gender of participants of this study was female 65.6% ( 82
samples) and male 34.4% (43 samples) respectively. The majority of the age of respondents in this
study was 19 years old. Mostly, they were a student of Faculty of Science (76.8%) in major of General
Science Education (5 years) and 36.8% of total respondents. The majority of the students have the
motor cycling experiences between 6 – 10 years (48.8%).
2. Ownership of motorcycle and driver's license
Mostly they were not the owner of the motorcycle (85.6% ) , which is either the property of
relative (parents, brother and sisters) or friend (boyfriend, girlfriend and friend). Most of them were
both rider and passenger (71.2%) but 25.6% of them only ride the motor cycle. More than 67.2% had
the experiences of violating traffic rules, and the most violated traffic rule was not wearing head
protection gears (helmet), second most violated traffic rule was not have the driving license.
3. Experiences of road accident
In part of road traffic accident, more than 59.2% had the experience on road traffic accident
with a motorcycle which lead to the another question about the cause of the accident, revealing the
similar proportion between the faulty driver (33.8% ) and from the bad road condition (31.1% ). The
level of injury and severity was in minor injury (79.2%), damaged property (15.3%), severe injury and
death was equal (2.28% ). Time since experienced road traffic accident was more than 1 year past
(74%). And 94.4% of the road traffic accidents were occurred outside the university.
4. Motorcycle rider behaviors
The personalities of motorcyclists of Lampang Rajabhat university students had good
personalities of rider on themselves whilst riding on the road showed in Table 2.
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Table 2 Motorcycle rider personalities
List of motorcycle rider behaviors (+, -)
- Ride very closed to car/motorcycle in front
- When mad, will drive with high speed riding
- Always ride to cut someone off
- Not indicate the light before change lanes
- Be angry, be aggressive with other’s cut off
- Always overtake to the slowly vehicle in front
- After drank some alcohol will ride faster
- Wear helmet are unnecessary and uncomfortable
- If was cut off by someone, will be drive faster to overtake
- Chang the engine louder because adding the fun to rider
--When in a hurry to take over someone, do not pay attention
to traffic law
- Wear helmet when pass in the university door only
- Can do whatever in the road (drunk driving, wheelie, or drag
racing) as long as the action does not troubles to other
- Can violate traffic rules (to run a red light, e.g.) as long as
the action does not troubles to other
- If the traffic light broken, will not lost opportunity to pass
before the other
- Ride in the community need to speed down riding
- Turn left on red light, can ride immediately
- Following traffic laws is a waste of time
- Ride with traffic rules can reduce road traffic accidents
- Kindness for other will help to reduce road traffic accidents

1
72.8
48.8
82.4
71.2
40.0
14.4
82.4
68.8
76.0
91.2
82.4

Percentages (%)
2
3
4
12.8 12.0 1.6
22.4 21.6 4.0
12.0 4.8 00.8
20.0 4.0
0.8
23.2 28.8 4.0
23.2 32.8 20.0
8.0 7.2
0.8
21.6 5.6
3.2
13.6 9.6
0.0
4.8 2.4
0.8
11.2 3.2
3.2

5
0.8
3.2
0.0
4.0
4.0
9.6
1.6
0.8
0.8
0.8
0.0

67.2
92.8

17.6
4.8

12.8
0.8

0.8
0.0

1.6
1.6

82.4

13.6

2.4

0.8

0.8

72.0

17.6

7.2

2.4

0.8

8.8
60.0
59.2
5.6
4.8

4.8
14.4
29.6
0.8
0.8

3.2
18.4
10.4
2.4
4.8

9.6
4.0
0.8
5.6
12.8

73.6
3.2
0.0
85.6
76.8

Most of the result represented the good personalities but only two situations that made the
student reacted with negative personalities like be angry when be used to cut off by someone more
than 28.8% feeling uncertain with that act, and more than 29.6% agreed with situation that always
overtake to the slow vehicle in front.

849

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 56

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. Opinion on risk of riding
Table 3 Opinion on risk of riding
List of risk of riding
- Dangerous ride with other cheers
- High speed ride to prove that “being a brilliant rider”
- High speed ride to gain “more sex appeal”
- Excessive ride than legal requirements
- Excessive ride than legal requirements in the community
- Always overtake to the vehicle the drive in speed legal
requirements
- When the yellow light showed, will speed more
- Ride the red light when the road is clear
- Ride against the flow of traffic
- Not wear the helmet
- Ride with drunk
- Not look at the back mirrors to avoid the be hide vehicle
- Before turn left/right, always turn on the light sign
- Immediately go when the green light showed
- keep space from in front truck

1

Percentages (%)
2
3
4

5

80.8
87.2
86.4
84.0
70.4
64.8

11.2
8.0
9.6
12.0
24.8
25.6

4.8
4.0
3.2
3.2
3.2
7.2

1.6
0.0
0.0
0.8
1.6
2.4

1.6
0.8
0.8
0.0
0.0
0.0

43.2
76.8
48.8
24.8
75.2
7.2
3.2
15.2
4.0

34.4
13.6
34.4
43.2
16.0
3.2
3.2
40.0
5.6

18.4
9.6
12.8
21.6
6.4
10.4
0.0
30.4
4.8

1.6
0.0
4.0
8.0
0.8
21.6
18.4
16.8
13.6

2.4
0.0
0.0
2.4
1.6
57.6
75.2
5.6
72.0

Table 3 stated that mostly of the sample had the positive opinions on risk of riding but in case
of not wearing helmet is still the big problem of road traffic accident of university student only 2.4%
that always wear helmet ride the motorcycle.
6. Perception of Risk in Road Traffic Accident
The samples displayed 49.6% feeling uncertain that road traffic accident will occur with
themselves in future, 25. 6% feel less possible that that road traffic accident will occur with
themselves in future, and 13. 6% feel most possible that road traffic accident will occur with
themselves in future. 32% showed most concern and 37.2% showed more concern about getting
injury or death from road traffic accident.
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CONCLUSION AND DISCUSSION
The majority of the students have the motor cycling experiences between 6 – 10 years
(48.8% ). While Pathak et al. found the majority of road traffic accident cases admitted in a tertiary
care hospital in India had a driving experience of less than 5 years (Pathak et al., 2013). Major of
university students represented the good personalities and opinions in motorcycle rider behaviors.
But all of university students had used to violate traffic rules and not wear the helmet was in the 1st
problem in the ranking. More than 59.2 % had the experiences on road traffic accident causes of
accident not equal different between from a driver (33.8% ) and from road conditions (31.1% ) that
related to the study of Road characteristics and environment factors associated with motorcycle fatal
crashes in Malaysia that factors such as expressway, primary and secondary roads, speed limit more
than 70 km/h, roads with non-permissible marking, i.e. double lane line and daylight condition are
found to cause an accident (Muhammad et al., 2017) . The cause of accident also linked with the
motorcycle rider behaviors, perception, and opinion of risk riding. The university student not wearing
the helmet, always try to overtake to the slow vehicle in front, be angry or aggressive when was cut off
by someone riding but also ride the motorcycle without driver license more than 6-10 years that
according to the result of the study are the risk factors for injury accidents among moped and
motorcycle riders that not wearing a helmet increased the risk of accident involvement and riders
without a license had twice the risk of being involved in an accident than those holding a valid license
(Aurélie et al., 2012) and related to the study of Relationship Between Driving-violation Behaviors and
Risk Perception in Motorcycle Accidents that the motorcycle rider involved more aggressive, ordinary
driving-violation behaviors and lower perceptions of risk from both driving and environmental factors.
Instead, these motorcycle riders were more likely to identify risk in terms of belief-related causes
(Andy et al., 2015).
Even sometimes the university student ignored the traffic rules. Nonetheless, 69. 2% still
concerned about the risk and further road traffic accident that will be occur and them will be getting
injury or death from road traffic accident. This result of responsibility had reflect and identified the
some factors contributing to excess risk of injury of road traffic accidents, some of which could be
targeted on the university to promote the effectiveness education to motorcyclists, training
interventions to driving safely or improve the first-aid course of traffic injuries (Yang et al, 2008) and
Thailand should have more strict traffic laws and modern management of traffic safety.
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อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพการแพทย์ แผนไทยของนักศึกษาการแพทย์ แผนไทยในระดับปริญญาตรี
THE PROFESSIONAL IDENTITY OF THAI TRADITIONAL MEDICINE STUDENT
วรณัฏฐ์ สุ่นสวัสดิ์1* ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ 1 เพ็ญจันทร์ เชอร์ เรอร์ 1 และดรุณี ภู่ขาว1
WORANUT SOONSAWAD1*, SIRIWAN GRISURAPONG1, PENCHAN SHERER1 and DARUNEE PHUKAO1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาตัวแปรต้ นคือเหตุจงู ใจในการเรี ยนแพทย์แผนไทย และการมีปฏิสมั พันธ์ เชิงวิชาชีพ
กับบุคคลากร กับตัวแปรตามคือระดับของอัตลักษณ์ เชิงวิชาชีพ แพทย์แผนไทยประกอบด้ วยความสามารถ การ
เป็ นปมเด่น และความมุง่ มัน่ เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุก
ชันปี
้ ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาการแพทย์แผนไทยในพื ้นที่ภาค
กลางและภาคตะวันตกรวม 2 แห่ง จานวน 214 คน ใช้ ส ถิติการวิ เคราะห์ ค่าสหสัมพันธ์ เพียร์ สัน ปั จจัย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กบั อัตลักษณ์ ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมีทงั ้ ด้ านผู้เรี ยนและด้ านการเรี ยนการสอน ในด้ าน
ผู้เรี ยน แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ ต่อความมุน่ มัน่ ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างชัดเจน การมีปฏิสมั พันธ์ ด้าน
วิชาชีพกับอาจารย์แพทย์แผนไทยบุคลากรในระบบสุขภาพช่วยเพิ่มความรู้สึกเป็ นปมเด่น,ความมุง่ มัน่ ในวิชาชีพ

ABSTRACT
The study was conducted by collecting data from questionnaires done by volunteers
from all year student . The questionnaires had been given out to 214 student in 2 academy. The result
of the study reveiled the sources of professional identity in Thai traditional student is motivation have
influence to commitment of professional identity . And relationship with teachers and others health
professional in health system have influence to proud of salience Thai Traditional identity . The
interaction with teachers that the most influence is about Thai traditional medicine (r > 0.5) .
Recommendations,The component of identity is skill and capability , proud of salience and
commitment of Thai traditional medicine. The Thai traditional medicine identity is influence by major
factor is interaction’s professional with teacher , motivation and some personal factor.

Key Words: THAI TRADITIONAL MEDICINE ,IDENTITY, PROUD OF SALIENCE,COMMITMENT
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คานา
การแพทย์แผนไทยเป็ นการแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งของสังคมไทย และมีคณ
ุ ประโยชน์อนั หลากหลาย
เช่น การสามารถดูแลโรคเรื อ้ รังได้ ดี มีการพึง่ พาทรัพยากรตามธรรมชาติ เช่น การใช้ สมุนไพร หรื อการใช้ อาหาร
เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย รวมถึงการนวด ซึง่ สามารถบาบัดอาการได้ หลากหลาย การดูแลฟื น้ ฟูสุขภาพมารดา
หลังคลอดบุตร ฯลฯและเป็ นองค์ความรู้ซงึ่ เป็ นมรดกเป็ นภูมิปัญญาของประเทศไทย ซึง่ ข้ อดีเหล่านี ้หากเพิ่มเติม
ต่อยอดไปเรื่ อยๆ ก็สามารถช่วยส่งเสริ มการสาธารณสุขของประเทศ ร่วมกับการแพทย์กระแสหลัก ทาให้ ระบบ
สุขภาพมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น แม้ มีกระแสการขยายตัวของการแพทย์แผนไทยที่เพิ่มมากขึ ้นในระบบสุขภาพ ทา
ให้ เกิดความต้ องการแพทย์แผนไทยวิชาชีพเข้ าสู่ระบบด้ านสุขภาพสูงขึ ้นตามมา มหาวิทยาลัยหลายแห่ งจึงให้
ความสนใจเปิ ดหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิ ตด้ านการแพทย์แผน โดยในปั จจุบนั มีสถาบันที่เปิ ดหลักสูตรแพทย์แผน
ไทยบัณฑิตและได้ รับการรับรองหลักสูตรแล้ วถึง 18 แห่ง (สภาการแพทย์แผนไทย , 2558) แต่ในปั จจุบนั วิชาชีพ
การแพทย์แ ผนไทยในระบบสุข ภาพยังไม่ประสบผลส าเร็ จเท่าที่ควร เมื่อ เปรี ยบเทียบกับการแพทย์ดงเดิ
ั ้ มใน
ภูมิภ าคใกล้ เคียง เช่นประเทศจีน อิ นเดี ย เกาหลี เวียดนามหรื อญี่ ปนุ่ ซึ่งได้ รับการพัฒ นาเข้ าสู่ ระบบบริ การ
สาธารณสุขมีบทบาทที่โดดเด่นชัดเจน เช่น ในประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสูง ก็มีการ
ยอมรับการแพทย์ดงเดิ
ั ้ มโดยได้ บรรจุตารับยาสมุนไพรในบัญชียาในระบบหลักสุขภาพของญี่ ปนถึ
ุ่ ง 148 รายการ
(สุนทรี วิทยานารถไพศาล , 2547) ในขณะที่ประเทศไทยมีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพียง 71
รายการเท่านัน้ งานวิจยั นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาระดับของอัตลักษณ์ทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและปั จจัยที่
มีความสัมพันธ์ กบั อัตลักษณ์ทางวิชาชีพในนักศึกษาแพทย์แผนไทยในหลักสูตรปริ ญญาตรี เพราะอัตลักษณ์เชิง
วิชาชีพเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงสร้ างบุคลิกภาพของบุคคลที่จะเป็ นแพทย์แผนไทย ซึง่ เป็ นคุณลักษณะเฉพาะที่ทา
ให้ บคุ คลนันมี
้ ความมัน่ คงในวิชาชีพแพทย์แผนไทย รวมทังการตระหนั
้
กรับรู้วา่ ตนเป็ นบุคคลที่มีความสามารถใน
บทบาทหน้ าที่นนและมี
ั้
ความรู้ สึกมุ่งมัน่ ต่อวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ( Leddy and Pepper.1990 )และเป็ น
แรงจูงใจภายในที่มีคณ
ุ ภาพดีกว่าแรงจูงใจภายนอกอื่นๆ ก่อให้ เกิดความมัน่ คงในจิตใจ และปฏิบตั ิงานได้ อย่างมี
ความสุข ( Piliavin , Evans and Calleio.1985)

วิธีการวิจยั
งานวิจยั นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรอง
หลักสูตรจากสภาการแพทย์แผนไทยในพื ้นทีภ่ าคกลางและภาคตะวันตกรวม 2 แห่ง จานวน 214 คน ซึง่ เป็ น10%
ของจานวนประชากรนักศึกษาแพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาซึง่ มีประมาณ 2,000 คน โดยผู้วิจยั ทาการขอ
อนุญาตเก็บรวมรวมข้ อมูลจากสถาบันที่เลื อก ผ่านประธานสาขาหรื อหัวหน้ าภาควิชาของแต่ละสถาบัน โดย
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อ มูล ด้ วยตนเอง และนัดวันกับผู้ประสานของสถาบันในการกระจายแบบสอบถามให้ แ ก่
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นักศึกษาที่เป็ นประชากร และรอเก็บคืนด้ วยตนเองเพื่อตอบความคาถามหากนักศึกษาสงสัยและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยผู้วิจยั เก็บด้ วยตนเอง
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ คือแบบสอบถาม ที่ผ้ วู ิจยั จึงได้ นาเครื่ องมือ
ของ สไตรเกอร์ ( Stryker. 1994 ) เบอร์ คและไรซ์ ( Burke & Reitzes. 1991 ) ,นันทนา น ้าฝน ( 2536 ) กนิษฐา
ตัณฑพันธ์ )และวัชริ นทร์ พร พรหมพิทกั ษ์ (2558) มาประยุกต์ใช้ โดยยึดทฤษฎีเอกลักษณ์ ของสไตรเกอร์ และ
อ้ างอิงจากเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย คณะกรรมการวิชาชีพสาขา
การแพทย์ แ ผนไทย เครื่ อ งมื อ นี เ้ ป็ นแบบสอบถามที่ ใ ห้ เขี ย นตอบด้ วยตั ว เอง (self-administered
questionnaire) และได้ นาไปปรึ กษาอาจารย์ แ พทย์ ทงั ้ แพทย์ แ ผนไทย และแพทย์ แ ผนปั จจุบันที่ทางานใน
โรงพยาบาลที่ศกึ ษาด้ านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ เครื่ องมือมีความตรงเชิงเนื ้อหา จากนันได้
้ นามาทดลองใช้ กบั
นักศึกษาแพทย์แผนไทยที่ไม่ใ ช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกรอบ
แนวคิดก่อนนาไปใช้ วิจยั นัน้ ผู้วิจยั จะนาไปทดลองใช้ โดยได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้ านจิตวิ ทยา ด้ านสังคมศาสตร์ การแพทย์ และด้ านการแพทย์ แผนไทย ทัง้ นี ้เพื่อให้ เครื่ องมื อมี ความตรงเชิ ง
เนื ้อหา(content validity) แล้ วจะนาไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาแพทย์แผนไทย ในสถาบันที่ที่มิใช่กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 30 คน

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
เหตุจูงใจในการเลือกในการเลือกศึกษาการแพทย์ แผนไทยกับอัตลักษณ์ วิชาชีพการแพทย์ แผนไทย
ผลตอบแทนหรื อคุณค่าทางจิตใจในวิชาชีพ ปั จจัยด้ านหน้ าที่การงานความเติบโตก้ าวหน้ ามีส่วนสาคัญ
ทาให้ บคุ คลนันจะมี
้ ความพยายามที่จะธารง รักษาการรับรู้การประเมินค่าที่สอดคล้ องกับความมุง่ มัน่ ทางวิชาชีพ
ซึง่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ที่การขยายตัวของการแพทย์แผนไทยจากนโยบายของประเทศก็ส่งผลให้ งานการแพทย์
แผนไทยมีตาแหน่งเพิ่มมากขึ ้นในระบบสุขภาพ ทังระดั
้ บโรงพยาบาลตติยภูมิ หรื อโรงเรี ยนแพทย์ ระดับทุติยภูมิ
เช่นโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และระดับปฐมภูมิคือโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล ส่วนเหตุจงู ใจ
ในข้ อ อื่ น ๆนัน้ ไม่ พ บความสัม พั น ธ์ กั บ ความสามารถวิ ช าชี พ เท่ า กับ ความมุ่ ง มั่น ทัง้ นี ก้ ็ เพราะทัก ษะหรื อ
ความสามารถวิชาชีพนอกจากมีแรงจูงใจที่ดีแล้ วขึน้ อยู่กบั ปั จจัยด้ านผู้เรี ยนและอาศัยระยะเวลาในการเรี ยนรู้
ฝึ กฝน ต่างจากความมุ่งมั่น Commitment ในบทบาทวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ซึ่ง แม้ จะใช้ ระยะเวลา แต่
พื ้นฐานเกิดได้ จากหลายอย่าง คือ ความมุง่ มัน่ ที่เกิดจากการได้ รับสิ่งตอบแทน gained rewards ซึง่ เป็ นเหตุจงู
ใจในข้ อที่ 9 และข้ อ 11 คือการเรี ยนแพทย์แผนไทยมีโอกาสได้ งานทามากเมื่อสาเร็ จการศึกษา การเป็ นแพทย์
แผนไทยมีโอกาสได้ รับตาแหน่งและสวัสดิการที่ดีในการทางาน
นอกจากนี ้ความมุง่ มัน่ มีพื ้นฐานจากด้ านการรู้ คิด ด้ านสังคมอารมณ์ (cognitive and socio-emotional
bases of commitment ) ที่เกิดจากการรับรู้ประเมินของตนเองและจากการปฏิสมั พันธ์ กบั เครื อข่ายหรือบุคคลที่มี
คุณค่าทางใจ หรื อ บุคคลนัยสาคัญที่นกั ศึกษามี การปฏิ สัมพันธ์ ด้วย เช่น ครอบครัว ผู้ป่วย เช่นในแรงจูงข้ อ 4
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,5,6,7 และ10 คือ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเป็ นวิชาชีพที่มีประโยชน์ตอ่ ตนเองและครอบครัว , วิชาชีพการแพทย์
แผนไทยเป็ นวิชาชีพที่มีคุณประโยชน์ตอ่ สังคม , วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเป็ นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี การ
เป็ นแพทย์แผนไทย เป็ นวิชาชีพที่สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยได้ การเป็ นแพทย์แผนไทยสามารถช่วยเหลือเป็ นที่พึ่ง
ของครอบครั วยามเจ็บป่ วยได้ ฯ จึงกลายเป็ นแรงผลักดันให้ เกิ ดความมุ่ง มั่นต่อวิ ชาชีพได้ มากกว่าการเกิ ด
ความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ
ปฏิสัมพันธ์ เชิงวิ ชาชีพการเป็ นแพทย์ แผนไทยกับอาจารย์ และบุคลากรในระบบสุขภาพกับอัตลักษณ์
วิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ด้ านความสามารถทักษะวิชาชีพ
“การเรี ยนการสอนในหลักสูตรช่วยให้ ท่านได้ พฒ
ั นาเสริ มสร้ างศักยภาพ และเกิดความสนใจที่จะเป็ น
การเป็ นแพทย์แผนไทยในด้ านเวชกรรมไทยอย่างมาก ” ซึง่ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ ความสามารถวิชาชีพทัง้
4 ด้ าน คือ นอกจากเวชกรรมไทยแล้ วยังสัมพันธ์ กบั ด้ านเภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ ได้ และสัมพันธ์
กับอัตลักษณ์ อีก 2 ด้ านคือ ความรู้ สึกเป็ นปมเด่นและความมุ่งมัน่ ในวิ ชาชีพอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติ ระดับ
ความสัมพันธ์ ที่สูง แสดงให้ เห็นว่าการปฏิสมั พันธ์ ด้านวิชาชีพในหมวดเวชกรรมไทย มีความเชื่อมโยงการเรี ยนรู้
ในด้ านอื่นๆร่ วมด้ วยคือ เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ ไทยด้ วย เพราะมีสัมพันธ์ กบั ความสามารถใน
แพทย์แผนไทย ทัง้ 4 ด้ าน ซึง่ เมื่อการมีความสามารถของแพทย์แผนไทยทุกด้ านก็จะส่งผลต่อการรับรู้ปมเด่นและ
ความมุง่ มัน่ ในวิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งจากทฤษฏีการแพทย์แผนไทยในคัมภี ร์แพทย์แผนไทยต่าง ๆ จะพบว่า
ด้ านเวชกรรมไทย ก็มีการบูรณาการครอบคลุมทังเรื
้ ่ องการใช้ สมุนไพร การรักษาโรคโดยสัมพันธ์ กบั เส้ นเอ็นต่างๆ
ในร่ างกาย ในคัมภี ร์โรคนิทาน และมี การรักษาโรคแม่และเด็ ก ในคัมภี ร์ ปฐมจินดา ดังนันการเรี
้
ยนรู้ เข้ าใจเวช
กรรมไทยจึงมีส่วนทาให้ บรู ณาการความรู้ ในด้ านอื่นๆต่อมาได้ มากขึน้ พบว่าการปฏิ สัมพันธ์ ฯ จะสัมพันธ์ กบั
การรู้ สึกเป็ นปมเด่นในวิชาชีพแพทย์แผนไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ในระดับความสัมพันธ์ ที่ปานกลาง คือ (r
=0.4 - 0.7) และสัมพันธ์ กบั ผลรวมอัตลักษณ์ เชิงวิชาชีพในระดับความสัมพันธ์ น้อยมาก (r =0.0 - 0.3 ) ดังนี ้
แพทย์แผนไทยและบุคคลกรในระบบสุขภาพถ่ายทอดประสบการณ์ ที่มีประโยชน์ทาให้ ท่านมีทัศนคติที่ ดีต่อ
วิชาชีพ ,ข้ อ6 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์แพทย์แผนไทยทาให้ ทา่ นมองเห็นเป้าหมาย วิถีทางของการ
ประกอบวิชาชีพในด้ านการแพทย์แผนไทยได้ ชดั เจน,ข้ อ7แบบอย่างจากการปฏิบตั ิวิชาชีพของอาจารย์แพทย์แผน
ไทยเสริ มสร้ างให้ ทา่ นมีอุดมการณ์ ในการมุง่ มัน่ ที่จะประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย,ข้ อ8 จากการฝึ กปฏิบตั ิ
วิชาชีพโดยมีอาจารย์แพทย์แผนไทยคอยดูแล กากับ ทาให้ ท่านรู้สึ กตระหนักถึงความรับผิ ดชอบ รับรู้ บทบาท
หน้ าที่แพทย์แผนไทยของตนเอง ,ข้ อ12 การแลกเปลี่ยนความเห็นกับบุคลากรทางการแพทย์ในระบบสุขภาพ ทา
ให้ ท่านมีทศั นคติที่ดีขึ ้นในวิชาชีพแพทย์แผนไทย ,15 การสอนและคาแนะนาจากอาจารย์แพทย์แผนไทย ทาให้
ท่านได้ พฒ
ั นาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแพทย์แผนไทย และ จรรยาบรรณของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
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จะสังเกตได้ วา่ อาจารย์แพทย์แผนไทยในหลักสูตรหรื อในสถาบันการศึกษา จะมีส่วนสาคัญต่ออัตลักษณ์
ในด้ านทาให้ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในวิชาชีพ มองเห็นคุณค่าในการสวมบทบาทวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรื อ
เกิดความรู้ สึกเป็ นปมเด่น อย่างชัดเจน โดยมี เพียงข้ อ 5 และ 12 คือการแลกเปลี่ ยนความเห็นกับบุคลากรใน
ระบบสุขภาพทาให้ ท่านมีทศั นคติดีในวิชาชีพแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยและบุคลากรในระบบสุขภาพ
ถ่ายทอดประสบการณ์ ที่มีประโยชน์ทาให้ ท่านมีทศั นคติที่ดีต่อวิชาชีพ ในทางกลับกัน จากข้ อมูลข้ อ 9,10,11,
13,14และ 16 พบว่าบุคลากรในระบบสุขภาพหรื อแพทย์แผนไทยในระบบผู้ดแู ลตามสถานที่ฝึกประสบการณ์ มี
อิทธิ พล หรื อกระตุ้นให้ เกิดความมุง่ มัน่ ในวิชาชีพแก่นกั ศึกษาแพทย์แผนไทยได้ มากกว่าอาจารย์แพทย์แผนไทย
ทังนี
้ ้อาจเพราะเมื่อนักศึกษาได้ ฝึกงานในสถานพยาบาล โดยมีอาจารย์พี่เลี ้ยงและบุคลากรในระบบสุขภาพกากับ
ทาได้ เห็นภาพที่ชดั เจนขึน้ ของการทางานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยกับผู้อื่น และได้ ลงมือทาเวชปฏิบตั ิทาง
การแพทย์ด้วยตนเอง ได้ ฝึก ความมีระเบียบความรับผิ ดชอบ จรรยาบรรณของวิชาชีพแพทย์แผนไทย จึงทาให้
เกิดความมุง่ มัน่ หรื อความตังใจได้
้
ดีกว่าภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้ในข้ อ 16.จะพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์ กบั
เพื่อนนักศึกษาด้ วยกันทังในชั
้ นปี
้ เดียวกันและต่างชันปี
้ จะมีชว่ ยช่วยเพิ่มความมุง่ มัน่ ทางวิชาชีพได้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้
น่าจะเป็ นเพราะเกิดการเรี ยนรู้ แข่งขันและยอมรับซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธ์ ของความมุ่งมั่นในวิชาชีพแพทย์ แผนไทย 4 สาขา กับความสามารถวิชาชีพทัง้ 4 สาขาคือ
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภ์ ไทย
ความมุ่งมัน่ ความตังใจในวิ
้
ชาชีพ กับความสามารถทักษะเชิงวิชาชีพ แต่ละสาขาของการแพทย์แผน
ไทยมีความสัมพันธ์ ไม่เท่ากัน คือ ความมุง่ มัน่ ตังใจที
้ ่จะประกอบวิชาด้ านเวชกรรมไทย จะมีปัจจัยความสามารถ
ด้ านเภสัชกรรมไทยร่ วมด้ วย เนื่องจากองค์ความรู้ทกั ษะด้ านเวชกรรมไทย มีความเกี่ยวข้ องกับยาสมุนไพรเป็ น
อย่างมาก เช่นการใช้ สมุนไพรในการบาบัดรักษาโรค
และในขณะเดียวกันความมุง่ มัน่ ในเภสัชกรรมไทย ความสามารถทางเภสัชกรรมไทย เช่น การปรุ งยา
สมุนไพร ก็จาเป็ นต้ องเชื่อมโยงกับความรู้ทางเวชกรรมไทยร่วมด้ วย จึงทาให้ ความสามารถด้ านเวชกรรมไทย มี
ความสัมพันธ์ เสริ มสร้ างความมุง่ มัน่ ตังใจในการประกอบอาชี
้
พทังด้
้ านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยได้
ในส่วนด้ านไม่มีความสัมพันธ์ คือความมุง่ มัน่ ด้ านนวดไทยและด้ านผดุงครรภ์ไทย ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถทางวิชาชีพด้ านใดๆเลย หรื อก็คือความสามารถวิชาชีพด้ านการนวดไทยและผดุงครรภ์ไทยไม่มี
ผลต่อความมุง่ มัน่ ความตังใจในวิ
้
ชาชีพ 4 ด้ านหลักของแพทย์ แผนไทย
ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากภาพลักษณ์การนวดในสังคม ดังเช่นในงานวิจยั เรื่ อง สถานะและการพัฒนาการแพทย์
ดังเดิ
้ ม : อิทธิ พลของรัฐ และวิชาชีพแพทย์ภายใต้ ระบบทุนนิยม (อนุวฒ
ั น์ วัฒนพิชญากูล ,2553)พบว่า ด้ านการ
นวดไทย โดยเฉพาะผู้ที่จบแพทย์แผนไทยจากมหาวิทยาลัยต่างๆและไปทางานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีหมอ
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นวดจานวนมาก แพทย์แผนไทยมักจะทางานด้ านการตรวจวินิจฉัยแต่จะไม่นวดเอง จะส่งให้ ผ้ ชู ่วยนวด เพราะ
หลายโรงพยาบาลแพทย์งานนวดจะมีหมอนวดที่ผ่านการอบรมทาหน้ าที่อยูโ่ รงพยาบาลส่วนใหญ่กาหนดให้ ผ้ ูที่
ทาการนวดส่วนใหญ่ก็คือหมอนวดที่ผ่านกรอบรมหลักสูตรผู้ ช่วยแพทย์แผนไทยประมาณ 300 กว่าชัว่ โมง แต่
บางแห่งเช่นในมหาวิทยาลัยที่แพทย์แผนไทยหรื อนักศึกษาจะทาการนวดเอง ทาให้ เกิดภาพการนวดจากแพทย์
และผู้ชว่ ยอบรมด้ านนวดสับสนได้ ง่ายและเป็ นประเด็นที่ออ่ นไหว ส่วนปั จจัยด้ านผู้เรี ยนเองอาจเป็ นเพราะการ
นวดต้ องอาศัยพละกาลัง และการนวดรักษาต้ อ งอาศัยการฝึ กฝนอย่างมากจึงจะสามารถนวดรักษาได้ ทาให้
ผู้เรี ยนที่มีปัญหาสุขภาพหรื อไม่ได้ ฝึกฝนเพียงพอขาดความสามารถทักษะในการนวดไทย รวมถึงการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทยจากสภาการแพทย์แผนไทยที่มีผ้ ูเรี ยนจานวนไม่น้อยสอบไม่
ผ่าน รายงานเรื่ องหนึง่ ทศวรรษงานวิจยั ภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท (ดารณี อ่อนชมจันทร์ และคณะ,2554) ข้ อมูล
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ที่ขึ ้นทะเบียนสะสมจนในปี พ.ศ.2551) มีผ้ ปู ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทยทุกประเภทรวมกัน 46,291ประเภทเภสัชกรรมไทย 23,397 คน ประเภท ประเภทเวชกรรมไทย 16,894
คน ผดุงครรภ์ ไทย 5,721คน ประเภทนวดไทยจานวน 297 คน ซึง่ น้ อยมาก นอกนันผู
้ ้ ที่ให้ บริ การนวดไทยส่วน
ใหญ่ได้ รับการอบรมมีความหลากหลาย

สรุป
อาจารย์แพทย์แผนไทยในหลักสูตรหรื อในสถาบันการศึกษาเป็ นบุคคลนัยยะสาคัญต่อการมีอตั
ลักษณ์เชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทยมาก เพราะเป็ นภาพสะท้ อนหนึง่ ของเส้ นทางในวิชาชีพ ซึง่ ข้ อ
ค้ นพบส่วนใหญ่พบว่าอาจารย์แพทย์แผนไทยในสถาบันอุดมศึกษาอยูใ่ นฐานะนักวิชาการเพียงอย่างเดียว ต่าง
จากวิชาชีพแพทยศาสตร์ ที่มีบทบาทเป็ นหมอในโรงพยาบาลโรงเรี ยนแพทย์คู่กนั อย่างชัดเจน ซึง่ การมีสถานะ
อาจารย์มหาวิทยาลัยของแพทย์แผนไทย แม้ จะมีผลดีในด้ านต่ออัตลักษณ์ในด้ านทาให้ เกิดความรู้สึกเป็ นปมเด่น
ในวิชาชีพ มองเห็นคุณค่าในการสวมบทบาทวิชาชีพแพทย์แผนไทย แต่ในด้ านการประกอบวิชาชีพ ยังมีผลต่อ
ความมุ่งมั่นวิชาชีพได้ ไม่มากเท่า บุคลากรในระบบสุ ขภาพหรื อแพทย์แผนไทยในระบบ เช่น ในโรงพยาบาล
ผู้ดแู ลตามสถานที่ฝึกประสบการณ์ เพราะเป็ นผู้ที่นาองค์ความรู้ทฤษฏีในการประกอบวิชาชีพบ่อยกว่า มีบทบาท
แพทย์ แ ผนไทยในสภาพสังคมภายนอกที่ทาให้ นั กศึกษาเห็นภาพของความเป็ นแพทย์ ได้ มากกว่า หรื อ เกิ ด
ความรู้ สึกเป็ นปมเด่นได้ ชดั เจน เพราะแพทย์ แผนไทยจาเป็ นต้ องมี การฝึ กฝนทักษะและการทาเวชปฏิ บตั ิอย่าง
มากจึงจะมีความเชี่ยวชาญไม่ต่างจากวิชาชีพการแพทย์แผนปั จจุบนั หรื อวิชาชีพด้ านสุขภาพอื่นๆ ซึ่งตรงจุดนี ้
อาจารย์ผ้ สู อนควรพัฒนาบุคลิ กวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ ้น โดยการมีความมุง่ มัน่ ในวิชาชีพให้ เพิ่มขึน้
โดยความมุง่ มัน่ เป็ นคุณลักษณะทางจิตใจ มีพื ้นฐานจากคุณภายในจิตใจที่เกิดจากการได้ ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทยเป็ นหลัก นอกจากนี ้ในส่วนของสถาบันการศึกษาควรมีการกาหนดอัตลักษณ์วิชาชีพที่มีความชัดเจนใน
บัณฑิตแพทย์แผนไทย ว่าผลิตแพทย์แผนไทยให้ มีความสามารถในด้ านใดบ้ างอย่างละเอียด เช่น สามารถรักษา
กลุ่มโรคใดๆได้ บ้าง สามารถปรุ งยาสมุนไพรจ่ายให้ กบั ผู้ป่วยได้ หรื อสามารถนวดรักษาโรคหรื อนวดผ่อนคลาย
ฯลฯ ทังนี
้ ้รายละเอียดที่สถาบันแต่ละแห่งกาหนดจะนาไปสู่การปรับหลักสูตรที่มีประสิ ทธิ ภาพและชัดเจนมาก
ยิ่งขึ ้น ว่ามุง่ เน้ นในด้ านใด มีสมรรถนะทักษะวิชาชีพที่จะประกอบอาชีพในรู ปแบบใดได้ บ้าง จะเป็ นแรงจูงใจ แรง
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บันดาลใจที่ดีให้ กับผู้ เรี ยน และการตอบแทนในการทางานก็ เป็ นหนึ่ง ในสิ่ งที่ส ะท้ อ นว่า สังคมให้ คุณค่า กับ
การแพทย์แผนไทยเพียงใด ซึง่ ในปั จจุบนั ค่าตอบแทนเช่น ค่าใบประกอบวิชาชีพ หรื อสวัสดิการและการบรรจุ รับ
ตาแหน่งต่างๆ ยังไม่ได้ รับเท่าที่ควร ข้ อเสนอแนะคือเพิ่มการสนับสนุนด้ านสวัสดิการ การก้ าวหน้ าในตาแหน่ง
หน้ าที่การงาน เช่นให้ แพทย์แผนไทยที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ทางานในสถานบริ การของรัฐ เช่นได้ รับ
การบรรจุในตาแหน่งตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการแรงจูงใจต่อวิชาชีพแพทย์แผนไทยในระยะยาว
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70. ผศ.ดร.นุชนาถ มัง่ คัง่
71. รศ.ดร.วินยั พุทธกูล
72. ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม
73. ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ ้มสมบุญชัย
74. ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์
75. ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
76. ดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
77. ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์
78. ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก
79. ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ
80. ดร.มนต์ชยั พินิจจิตรสมุทร
81. ดร.รวิสสาข์ สุชาโต
82. ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
83. ผศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
84. ผศ.ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
85. ดร.อุชกุ ด้ วงบุตรศรี
86. ดร.ชญาดา ภัทราคม
87. ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
88. ดร.โสภณ แย้ มกลิ่น
89. ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
90. ดร.พรประภา คิคทุ จิ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

91.
92.
93.
94.

ดร.พิมพ์พร โสววัฒนกุล
ดร.กนกอร สีมานนท์
ดร.อรรถพล สืบพงศกร
ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

ภาควิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์
ภาควิชาสหกรณ์

คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ: ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
1.
2.
3.
4.
5.

ศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ โรจนกิจอานวย
ดร.มณฑล สรไกรกิติกลู
รศ.ดร.ศากุน บุญอิต
ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
ดร.พิชญ์ นิตย์เสมอ

6. ผศ.ดร.ธนพล วีราสา
7. ดร.ทรงวุฒิ ไกรภัสสร์พงษ์
8. ศ.ดร.สุนนั ทา เสียงไทย
9. ดร.ฬุลิยา ธีระธัญศิริกลุ
10. ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
11. ดร.อลิสา คงทน
12. ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกลู
13. ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์
14. ดร.พรพรรณ ดารงค์สขุ นิวฒ
ั น์
15. ผศ.ร.ต.ท.ดร.ธวิช สุดสาคร
16. รศ.ทองฟู ศิริวงศ์
17. ผศ.ดร.วินยั วงศ์สรุ วัฒน์
18. ผศ.ดร.วัชรพล สุขโหตุ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันสหสวรรษ
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มูลนิธิบรู ณะชนบท
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จากัด (มหาชน)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้ อยตารวจสามพราน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ประธานสาขา กลยุทธ์ นวัตกรรมและภาวะผู้ประกอบการ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน

19. รศ.ดร.ภรศิษฐ์ จิราภรณ์
20. รศ.ดร.ปี เตอร์ รักธรรม
21. รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
22. รศ.ศานิต เก้ าเอี ้ยน
23. รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา
24. รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้ อม
25. รศ.นงนุช อังยุรีกลุ
26. รศ.ดร.ชูชีพ พิพฒ
ั น์ศิถี
27. รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
28. รศ.วรนันท์ กิตติอมั พานนท์
29. ผศ.ดรศุภชาติ สุขารมณ์
30. รศ.สุวรรณา ธุวโชติ
31. รศ.อภิวนั ท์ กาลังเอก
32. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
33. ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
34. ดร.อนุวฒ
ั น์ ผิวอ่อน

School of Graduate Professional Studies
Pennsylvania University
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวหน้ าสาขาวิชาบริหารการปฏิบตั ิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

35. ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร
36. ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Editorial Board

Subject: Economics and Business Administration (internal)
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Assoc.Prof.Dr.Yuraporn Sudharatna
Dr.Nantawut Leeamornsiri
Asst.Prof.Dr.Haruthai Numprasertchai
Dr.Ek-anong Tangrukwaraskul
Asst.Prof.Dr.Ratthana Sungpong
Assoc.Prof.Dr.Pattaragit Nrtiniyom
Asst.Prof.Dr.Apichat Pongsupatt
Asst.Prof.Dr.Dhanawat Siriwattanakul
Asst.Prof.Dr.Songporn Hansanti
Dr.Thirarut Worapishet
Assoc.Prof.Yupawan Vannavanit
Dr.Sirirat Kosakarika
Dr.Chonlada Sajjanit
Assoc.Prof.Dr.Tharinee Pongsupatt
Dr.Polwat Lerskullawat
Dr.Chatmongkon Wongrathanandha
Dr.Jarupa Vipoopinyo
Dr.Suchada Jiamsagul
Assoc.Prof.Dr.Tipparat Laohavichien
Dr.Yodmanee Tepanon
Assoc.Prof.Dr.Bordin Rassameethes
Dr.Kamolphan Sangmahachai
Asst.Prof.Rosada Vesdapunt
Assoc.Prof.Dr.Rewat Thamma-apiroam
Asst.Prof.Dr.Wuthiya Saraithong
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4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.

Asst.Prof.Dr.Phiphat Nonthanathorn
Asst.Prof.Dr.Nirundon Tapachai
Asst.Prof.Dr.Suparerk Sooksmarn
Dr.Pittawat Ueasangkomsate
Assoc.Prof.Dr.Preeyanuch Apibunyopas
Asst.Prof.Dr.Surang Hensawang
Dr.Nattawoot Koowattanatianchai
Dr.Paitoon Chetthamrongchai
Dr.Thongchai Srivardhana
Dr.Prapimpun Limsuwan
Assoc.Prof.Chuenjit Changchenkit
Asst.Prof.Dr.Supachart Iamratanakul
Assoc.Prof.Paiboon Pajongwong
Dr.Suneerat Wuttichindanon
Dr.Suthawan Prukumpai
Dr.Phorntep Rattanataipop
Dr.Thamrongsak Svetalekth
Dr.Lovepon Savaraj
Asst.Prof.Dr.Sirijin Wongjarupun
Dr.Nattapon Punpugdee
Dr.Sawat Wanarat
Assoc.Prof.Dr.Somskaow Bejranonda
Asst.Prof.Dr.Arunee Punyasavatsut
Assoc.Prof.Dr.Bundit Chaivichayachat
Asst.Prof.Dr.Kanokwan Chancharoenchai
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69.
71.
73.
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77.
79.
81.
83.
85.
87.
89.
91.
93.

Assoc.Prof.Dr.Woradee Jongadsayakul
Asst.Prof.Dr.Thana Sompornserm
Asst.Prof.Dr.Siwapong Dheera-aumpon
Asst.Prof.Dr.Worawan Toommongkol
Asst.Prof.Dr.Akaranant Kidsom
Dr.Chayun Pipoblabanan
Asst.Prof.Dr.Non Vorlapanit
Asst.Prof.Dr.Thitima Puttitanun
Asst.Prof.Dr.Piyaphan Changwatchai
Asst.Prof.Dr.Prapinwadee Sirisupluxana
Assoc.Prof.Dr.Winai Puttakul
Asst.Prof.Dr.Visit Limsombunchai
Asst.Prof.Dr.Kampanat Vijitsrikamol
Asst.Prof.Dr.Orachos Napasintuwong
Asst.Prof.Dr.ISriya Bunyasiri
Dr.Ravissa Suchato
Asst.Prof.Dr.Itthipong Mahathanaseth
Dr.Uchook Duangbootsee
Dr.Nopasom Sinphurmsukskul
Dr.Pornchai Supavititpattna
Dr.Phimphorn Sowawattanakul
Dr.Auttapol Suebpongsakorn
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60.
62.
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66.
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72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.
86.
88.
90.
92.
94.

Dr.Saksit Budsayaplakorn
Asst.Prof.Dr.Supanee Harnphattananusorn
Asst.Prof.Dr.Thanarak Laosuthi
Asst.Prof.Dr.Chittawan Chanagul
Asst.Prof.Dr.Witsanu Attavanich
Dr.Mana Luksamee-arunothai
Dr.Puttiphat Thaweevachiraphat
Dr.Thanasin Tanompongphandh
Assoc.Prof.Dr.Suwanna Praneetvatakul
Asst.Prof.Dr.Nuchanata Mungkung
Asst.Prof.Dr.Nongnooch Poramacom
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายใน
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รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
ผศ.ดร.โกวิทย์ พิมพวง
ดร.ธันวพร เสรีชยั กุล
รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
รศ.ดร.สมเกียรติ รักษ์ มณี
รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล
ดร.สุรีย์รัตน์ บารุงสุข
ดร.ขจร ฝ้ายเทศ
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ชดุ า วิจิตรจามรี
รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ ะเมล์
ดร.จิรพร ธนะรัชติการนนท์
ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี
อ.พจี บารุงสุข
ผศ.ภาคม บารุงสุข
ผศ.ภาณุภคั โมกขศักดิ์
รศ.ดร.ศรัณย์ นักรบ
อ.รัตนพล ชื่นค้ า
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมาน
ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท์
ผศ.ดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ผศ.ดร.ศยามล เอกะกุลานันท์
ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์
ดร.ธีรพัฒน์ วงศ์ค้ มุ สิน
ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล
ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
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ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

29. ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วฒ
ั นกุล
30. ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
31. ดร.ธีราพร ทองปั ญญา
32. ดร.ภัทรพรรณ ทาดี
33. ดร.ภิรดา ชัยรัตน์
34. ดร.เกวลิน ศีลพิพฒ
ั น์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
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ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ : ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
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2. ดร.ธนากร จันทนะสาโร
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5. ผศ.ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง
6. ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์
7. ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
8. ผศ.ดร.รัชชาภรณ์ รัตนภุมมะ
9. ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
10. ดร.ศุภกิต บัวขาว
11. รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศกึ ษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัยการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิชาการอิสระ

12. รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
13. อ.สัณห์ธวัช ธัญวงษ์
14. รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง
15. ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
16. ผศ.ดร.อภิลกั ษณ์ เกษมผลกูล
17. ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
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19. ดร.เบญจรัตน์ แซ่ฉวั่
20. ผศ.ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
21. ผศ.ดร.ภิศกั ดิ์ กัลยาณมิตร
22. ดร.สุรีย์ฉาย พลวัน
23. ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
24. ดร.ภาวิตา มณีมยั

นักวิชาการอิสระ
ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขาสังคมและธุรกิจ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
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