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The Factors that Affect to English Proficiency Following the 21st Century Learning Skills of
Suphan Buri Small-Size Secondary School Students to Support Thailand 4.0
Wasin Chuchart1*

ABSTRACT

This paper aims to study the factors that affect to English proficiency following the 21st century
learning skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0. This study
utilizes mixed method research. The results revealed that the level of English proficiency following the
21st century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0
was in medium level with total average at 2.58. All factors: learners, teachers, family and schools relate
to English proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri small-size secondary
school students to support Thailand 4.0 with the statistical significance level at .01. Learner factor and
family factor can predict the ability in English proficiency following the 21st century learning skills to
support Thailand 4.0 at 35.4%. The guidelines for enhancing English teaching to support Thailand 4.0
are following; learners must be motivated to know English importance, and supported to use English
for communication in their real life. Teachers should be trained to improve their teaching skills as active
learning by intensive course which can be applied in their class effectively. Schools should provide
activities which support learners to use English, not only integrating English in other subjects but also
making the environment which is suitable for learning English as well. Family and parents must pay
attention to support their children know the benefits of English learning.

Key words: English proficiency, 21st century learning skills, small-size secondary school
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INTRODUCTION
In this 21st century, the world is changed rapidly which consists of modern technology and
communication leading to new lifestyles and various environments. For Thailand, the government has
set the policy to prepare educational system and society as Thailand 4.0 which is an economic
development model of Thailand. Education management is a heart of people preparation having life
skill in this century which is the internationalization skill and language skill. All of skills in 21st century is
the most important skills which make learners as modern citizens to move country forward. Learners
could have skills which help them; thinking, learning, working, solving, communicating, and
collaborating efficiently in life.
For Thailand, the government has the key process to move country forward stating on the
partnership of all sectors; government, private, public, community, provinces, educational institutes,
and research institutes following Philosophy of Sufficiency Economy and the King's Philosophy as a
foundation of country development. To use the advantages of Thailand in biological and cultural
diversity as key factors leading to the success. The government has defined the vision to change the
country as Thailand 4.0 which will make Thailand as new engines of growth country. For this vision, it
will make income higher to the country and citizens by changing the product manufacture to become
the product innovation. The country is moved forward using technology, creative, innovative industry
and changed from the original agriculture society to the modern agriculture society which focusing on
management and technology usage as smart farming. (Royal Thai Government, 2017)
So, the educational system should be planned to develop learners’ skills which they need to
use in this century. A skill which could be improved firstly is English for communication because it is
extremely important language that is used around the world. According to Jakobovits (1971) discussed
that the factors affecting to learning process as ( 1 ) instructional factors; quality of instruction,
opportunity to learn, transfer effects and criterion evaluation (2) learner factors; ability of understand
instruction, aptitude, perseverance, learning strategies and consequence ( 3 ) sociological factors;
language loyalty, linguistic competence, biculturalism and consequence. Following the educational
productivity model of Walberg ( 1 9 8 1 ) shown that the three important factors that influence the
production of learning were talent, teaching methods and environments. These factors is very important
and mutually interact and directly impact on the production of learning in terms of affective, cognitive
and behavioral students. Therefore, this research aimed to study the factors that affect to English
proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school
students to support Thailand 4.0. Hoping that this study will be benefit for learners, teachers, parents,
including to the educational administrators will get the result of this study to design and plan for
improving English learning management directly.
2
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MATERIALS AND METHODS
This study is a mixed method research which consists of 2 stages to collect the data;
quantitative and qualitative research conducted in 2017 academic year.
1. Quantitative stage using questionnaire
In this stage, the questionnaire is created following the conceptual framework from literature
review as following:
Independent Variables

Dependent Variables

1. Learner factor
2. Teacher factor
3. Family factor
4. School factor

English proficiency
following the 21st century
learning skills of Suphan
Buri small-size secondary
school students to support
Thailand 4.0

The data was collected from 302 students in Suphan Buri small-size secondary schools which
was calculated by Yamane’s formula (Yamane, 1973) and selected by multi-stage random sampling
technique as following: 1) classified by the number of students following the criteria defined 2) used
random in each school group of 50% 3) used simple random sampling calculated by number of
students in each school group following the criteria. On its try out which indicated the acceptable level
of the research instrument with high Cronbach’s alpha level of factors was .942, the English proficiency
following the 21st century learning skills was .968, and the preparation to support Thailand 4.0 was .800.
2. Qualitative stage using in-depth interview
In qualitative stage, the instrument was created following the conceptual framework about
factors that affect to English proficiency in the 21st century skills. The questions were checked and
edited by the experts before using to the key informants for collecting data. For the data collection, it
was collected by the in-depth interview from 5 key informants who are English teachers in Suphan Buri
small-size secondary schools. To use the content analysis for describing data depends on the principle
of data triangulation. The results were analyzed and summarized as the guidelines for improving English
management.

3
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RESULTS AND DISCUSSION
The results divided into 3 points according to research objectives which aims to study the
factors that affect to English proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri smallsize secondary school students to support Thailand 4.0.
1. Level of English proficiency following the 21st century learning skills in Suphan Buri small-size
secondary school students
The total average level was in medium level (mean = 2.58) which can be ranked from high to
low level as following. Critical thinking (mean = 2.84) as English proficiency to think, analyze rationally.
Creativity (mean = 2.66) as the ability to apply English to create the task or innovations which are useful
for society. Communication (mean = 2.58) as English proficiency for communication using 4 skills.
Critical thinking, creativity and communication were in medium level. For reading (mean = 2.49) as the
ability in reading skill fluently and accuracy. Writing (mean = 2.32) as the ability in writing skill fluently
and accuracy. For reading and writing were in low level. According to Thanawat Arunsuksawang (2014)
stated that the English ability follow the 21st century learning skills of the students who studying in grade
12 of schools in the Bangkok Secondary Education Area 2 to support the entrance to ASEAN economic
community for the total average was in medium level which is classified in each point; creativity, critical
thinking, reading, communication and writing were in medium level.
2. The factors that affect to English proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri
small-size secondary school students to support Thailand 4.0
Table 1 Correlation coefficient analysis of factors that affect to English proficiency following the 21st
century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0
English
Learner Teacher Family
School
Factors
Proficiency
(X1)
(X2)
(X3)
(X4)
(Y)
Learner (X1)
1
.495**
.522**
.487**
.537**
Teacher (X2)
1
.481**
.662**
.306**
Family (X3)
1
.548**
.481**
School (X4)
1
.399**
English Proficiency (Y)
1
** α = .01
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The correlation coefficient analysis were found that all factors was statistical significance level
at .01 and have had the positive correlation to English proficiency following the 21st century learning
skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0. School factor (X4)
and teacher factor (X3) have had the most correlation at .662.
Table 2 Enter multiple regression analysis of factors that affect to English proficiency following the 21st
century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0
Predictor variables
b
Beta
t
p-value
SEb
Learner (X1)
.432
.065
.388
6.644
.000
Teacher (X2)
-.090
.059
-.098
-1.517
.130
Family (X3)
.240
.057
.251
4.187
.000
School (X4)
.138
.067
.138
2.063
.040
constant .319 ; SEest = ±.625
R = .595 R2 = .354 F = 40.685 p - value = .000
Regarding Table 2, the enter multiple regression analysis was shown that all factors relate to
English proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school
students to support Thailand 4.0 with the multiple coefficient of .595. The ability in English usage
following the 21st century learning skills can be predicted at 35.4%. For the regression coefficient of
predictors found that learner (X1) and family (X3) can predict English proficiency following the 21st
century learning skills of Suphan Buri small-size secondary school students to support Thailand 4.0
with the statistical significance level at .001 according to Gardner and Lambert (1972) stated that the
family’s support in English learning affects to language learning though it does not affect directly in the
classroom. For learner factor which is related to Oller et al. (1977) stated that; language proficiency,
perseverance, achievement motive, attitude in foreign culture and other depend on learners. The
equation of English proficiency following the 21st century learning skills of Suphan Buri small-size
secondary school students to support Thailand 4.0 can be presented in raw scores as follows:
̂
Y = 0.319 + .432 (X1) -.090 (X2) + .240 (X3) + .138 (X4)
3. The guidelines for developing English teaching to support Thailand 4.0
The guidelines are presented by the teacher representatives of small-size secondary school in
Suphan Buri. Learners must be motivated to know English importance, and support to use English for
communication in real life according to Sasiporn Kohkaew (2017) stated that “Students must be able
to apply knowledge and skills which they learnt in real life.” For Thai government has set the policy to
5
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develop the country as Thailand 4.0. Thus, the first thing that must be improved concretely is English
skills improvement which is the most important heart of communication. Learners should be able to use
English for communicating, knowledge sharing, collaborating, and marketing which integrated in their
learning. For the learning-outside environment should be provided to activate and support their learning
according to Chonbhadin Klinchan (2017) stated that “Students can use English naturally if English is
in all around their life such as news, social media, interesting topics etc.” Most of students’ problems;
lack of self-confidence, worry grammar principles. Sometimes they do not focus on the real goal of
language as for communicating. So, learners should be cultivated to use English for communication
fluently and use language naturally with native speakers as much as they can.
Teachers should be trained to improve their teaching skills as active learning by intensive
course which can be applied in class effectively. Chonbhadin Klinchan (2017) stated that “Boot Camp
is a very useful course to train the English teachers as active teachers in class. Many activities can be
applied to improve students’ English proficiency. Teachers also feel good and confident that students
love to learn English more and more.” Teacher should understand firstly and know what Thailand 4.0 is
for making students know and have the character which is suitable for country development policy. So,
teachers should enhance their learning management and make new modernly learning innovations
which are according to the present situation. Technology can be taken to help developing the teaching
methods interestingly. Teachers must change teaching styles, as active teaching which state on
learner-centered learning, and learning assessment from the test to become the authentic assessment
from learners’ skills which used in daily life efficiently according to Jirakool Pipattanatantisak (2005)
stated that the heart of teaching is good communication which is good teaching. So, the teaching
performance depends on the communicative success between teacher and learners.
Therefore, schools should provide activities which support learners to use English, not only
integrating English in other subjects but also making the environment which is suitable for learning
English as well. Teacher must be a model in English learning and make learners to realize the English
importance using activities and technologies to help them more following the statement of Suprawee
Cheewasukhanont (2017) stated that “Teachers and other adults should be good models in using
English in real life. Make students and children know that it is very important skill.” Administrators should
manage the budget for English learning development depends on school context following the result
of Thanawat Arunsuksawang (2014) stated that school administrators must encourage learners to use
language and integrate English in other subjects as long-life learning in school. Family and parents
must pay attention to support their children know the benefits of English learning. According to Sasiporn
Kohkaew (2017) stated that “Parents could ask their children about learning and have time to relax and
talk together after work including to inspire them in English learning.” For this guideline, parents should
6
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give more time after work and share some English words or games between parents and learners.
Parents must realize and show them how English is important with life in this changing word according
to Gardner and Lambert (1972) stated that attitude is related to achievement in second language
acquisition and related independently to aptitude, cognition, and attitude which is cultivated from their
parents.

CONCLUSION
In summary, the proficiency in English usage of learners is in intermediate level which is not
enough for nowadays. For English improvement must be inspired by learners and other; teachers,
family, and schools. Furthermore, teachers have to enhance teaching styles which related to the world
situation as active learning to support learners’ language acquisition interestingly. School
administrators should build the learning organization through activities and learning environment inside
and outside English classroom for cultivating learners as modern people who can use English following
the 21st century learning skills to support Thailand 4.0 for moving country forward with high-ability
citizen.
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การพัฒนาแนวคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ในหน่ วยการเรียนรู้ เรื่ อง เคมีท่ เี ป็ นพืน้ ฐาน
ของสิ่งมีชีวิต ด้ วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน
The Development of 10th Grade Students’ Conceptions in the Unit of Chemical Basis of Life
through Model-based Learning
วริศ จันทะสิงห์ 1* จิตตมาส สุขแสวง1 และ ปราโมทย์ ชํานาญปื น2
Warit Jantasing1*, Chittamas Suksawang1 and Pramote Chumnanpuen2

บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิงปฏิบัติการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
เรื่ อง เคมีที่เป็ นพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน กลุ่มที่ศกึ ษา ได้ แก่ นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 35 คน แบ่งเป็ นนักเรี ยนชาย 15 คน และนักเรี ยนหญิง 20 คน ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง
ในกรุ งเทพมหานคร และเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบวัดแนวคิดเรื่ อง เคมีที่เป็ นพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต ร่ วมกับการ
สัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้ าง ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยการนับจํานวนและคิดเป็ นร้ อยละของนักเรี ยนที่มีแนวคิดแต่
ละกลุ่ม ผลการวิ จัย พบว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจํ า ลองเป็ น ฐานช่ ว ยพัฒ นาให้ นัก เรี ย นมี แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง เคมีที่เป็ นพื ้นฐานของสิ่งมีชีวิต โดยนักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มากที่สดุ ในเรื่ อง ชนิด
ของคาร์ โบไฮเดรต จํานวน 30 คน (ร้ อยละ 85.71) การเกิดพันธะเพปไทด์ จํานวน 29 คน (ร้ อยละ 82.86) และ
กรดไขมัน จํานวน 26 คน (ร้ อยละ 74.29) อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีนกั เรี ยนบางคนที่มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และ
คลาดเคลื่อนบางส่วนในเรื่ อง กรดอะมิโน และโครงสร้ างโปรตีน ตามลําดับ

ABSTRACT
This action research aimed to study the development of students’ scientific conception in the
unit of Chemical Basis of Life through model-based learning. The data was obtained from thirty-five of
10th grade students (male = 15, female = 20) of a school situated in Bangkok. The instrument consisted
of open-ended conception test and semi-structured interview. The data of students' conception were
categorized to several group and analyzed to percentage. The results showed that model-based
learning has influenced to students' scientific conception. The topic which students had mostly sound
understanding was the types of carbohydrates with 30 students (or 85.71%), peptide bond with 29
students (or 82.86%), and fatty acid with 26 students (or 74.29%). However, some students had partial
understanding with specific misconception in the topic of amino acid and protein structure,
respectively.
Key Words: conceptions, model-based learning, chemical basis of life
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คํานํา
เป้ า หมายสํ า คัญของการจัดการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มีห ลายประการ คื อ การเน้ น ให้ ผ้ ู เ รี ยนเป็ น ผู้ร้ ู
วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific literacy) (American Association for the Advancement of Science (AAAS),1990)
รวมถึงการส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจในแนวคิด (สุนีย์ คล้ ายนิล, 2547) ซึ[งแนวคิดเป็ นตัวแทนของความคิดหรื อ
ความเข้ าใจที[บุคคลแสดงออกมาหรื ออธิบายออกมาแล้ วสามารถนํามาหลอมรวมกันเป็ นความเข้ าใจในเรื[ องหนึ[ง ๆ
(Zirbel, 2004) การเข้ า ใจแนวคิ ดยังเป็ นเป้า หมายสําคัญที[ ถูกกํ า หนดไว้ ใ นหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขันW
พื นW ฐาน พุ ท ธศักราช 2551 (ฉบับ ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) โดยหนึ[ ง ในนันW คื อแนวคิ ดเรื[ อง เคมี ที[ เ ป็ นพื นW ฐานของ
สิ[งมีชีวิต โดยบรรจุอยู่ในสาระการเรี ยนรู้วิชาชีววิทยา ซึ[งเป้าหมายของการเรี ยนรู้ม่งุ หวังให้ นกั เรี ยนสามารถสืบค้ น
ข้ อมูลและอธิบายเกี[ยวกับโครงสร้ าง ระบุกลุ่มหรื อชนิด รวมทังความสํ
W
าคัญของคาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด และ
กรดนิวคลีอิก ที[มีต่อสิ[งมีชีวิตได้ ซึ[งแนวคิดในเรื[ องนี Wเป็ นแนวคิดที[มีความสําคัญเนื[องจากเป็ นแนวคิดพื Wนฐานที[จะ
นําไปสู่การเรี ยนรู้ ในเรื[ องต่อ ๆ ไปทังW ในเรื[ องเกี[ยวกับ พันธุศาสตร์ กระบวนการหายใจระดับเซลล์ กระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง และระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ที[ผ่านมายังคงพบว่า ผู้เรี ยนยังเกิดความไม่เข้ าใจแนวคิดในเรื[ อง เคมีที[เป็ นพืนW ฐานของ
สิ[งมีชีวิต ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิùทางการเรี ยนในเรื[ องนี Wค่อนข้ างตํ[า เนื[องจากเนื Wอหามีความซับซ้ อน เป็ นนามธรรม
และเข้ าใจยาก (มุตจริ นทร์ ดีทะเล, pnûn) ส่งผลให้ นกั เรี ยนเกิดความเบื[อหน่ายในการเรี ยนและไม่ค่อยตระหนัก
ถึงความสําคัญของเนื Wอหา นอกจากนันยั
W งพบว่าผู้เรี ยนมีแนวคิดที[คลาดเคลื[อนในเนื Wอหาเรื[ องนี W โดยนักเรี ยนส่วน
ใหญ่ให้ เหตุผลว่าเนื Wอหาในเรื[ องนี Wมีรายละเอียดค่อนข้ างมาก ต้ องอาศัยความรู้พื Wนฐานทางเคมี และยังมีความเป็ น
นามธรรมไม่สามารถพบเห็นหรื อจับต้ องได้ ต้ องอาศัยจินตนาการในการทําความเข้ าใจ ทําให้ ยากต่อการเข้ าใจ
ซึ[งการเกิดแนวคิดคลาดเคลื[อนนีอW าจจะทําให้ นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจที[ไม่ถูกต้ องและอาจทําให้ มีปัญหาในการ
เรี ยนรู้ ในเรื[ องต่ อ ๆ ไปได้ โดยแนวคิ ดคลาดเคลื[อนนี อW าจอยู่ ติดตัว นักเรี ยนและยากต่ อการเปลี[ยนแปลงได้
(Tekkaya, 2002)
ทังW นีแW นวทางในการจัดการเรี ยนรู้ที[ช่วยพัฒนาและส่งเสริ มแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของผู้เรี ยนมีหลาย
แนวทาง แต่แนวทางหนึ[งที[ช่วยพัฒนาและส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือ การจัดการเรี ยนรู้โดย
ใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน โดยเป็ นการนําแบบจําลองมาใช้ ในกระบวนการจัดการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ เพื[อให้ นกั เรี ยน
สามารถนําไปสร้ างเป็ นแบบจําลองทางความคิดที[หลากหลาย แล้ วนําเสนอเป็ นแนวคิดออกมา ทังW นี W สถาบัน
ส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) (2548) ได้ กล่าวไว้ ว่าการสร้ างแบบจําลองนันเป็
W นทักษะ
กระบวนการในการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ที[สําคัญ นอกจากจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในบทเรี ยนได้ ดียิ[งขึ Wนแล้ ว ยังทํา
ให้ กิจกรรมนันW มีความน่าสนใจกระตุ้นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน รวมไปถึงช่วยให้ นักเรี ยนได้ นํา เสนอ
ความคิดของตนในสิ[งที[เป็ นนามธรรม ออกมาเป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบ (Windschitl, 2007; Gilbert, 2005)
กระบวนการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจํา ลองเป็ นฐานเป็ น การเรี ยนรู้ อย่ า งเป็ น ลําดับ ขันW เพื[ อที[ จ ะให้ นักเรี ยนพัฒนา
แบบจําลองทางความคิดของตนเองให้ คล้ า ยคลึง กับแบบจําลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ[งในขันW แรกจะต้ องมีการ
ตรวจสอบความรู้ เดิมของนักเรี ยนโดยให้ มีการสร้ างแบบจําลองทางความคิด (Mental model) ขึนW มา แล้ วให้ มี
การแสดงแบบจําลอง (Expressed model) นันออกมาซึ
W
[งสามารถทําได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพวาด คําพูด
ภาษา สัญลักษณ์ โดยจะต้ อ งมี การทดสอบ (Test) และประเมิ น (Evaluate) แบบจํ า ลองเกิ ดขึ นW หากพบว่า
แบบจําลองนันไม่
W สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ นักเรี ยนจะต้ องนําแบบจําลองนันไปแก้
W
ไขปรับปรุง (Revision)
เพื[อให้ สามารถอธิบายปรากฏการณ์ได้ ดีขึ Wน โดยใช้ ข้อมูลจากหลาย ๆ ด้ านเพื[อหาข้ อสรุป และขันสุ
W ดท้ ายจะเป็ น
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การขยายแบบจําลอง (Elaboration) โดยจะเป็ นการนําแบบจําลองไปสร้ างเพิ[มเติมหรื อนําไปร่วมกับแบบจําลอง
อื[นเพื[อขยายแนวคิดให้ กว้ างขึ Wน (Rea-Ramirez, Clement and Nunez-Ovedo, 2008) ด้ วยเหตุผลนี Wผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที[จะพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชันW มัธยมศึกษาปี ที[ 4 ในหน่วยการเรี ยนรู้ เรื[ อง เคมีที[เป็ นพืนW ฐานของ
สิ[งมีชีวิต ด้ วยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน โดยผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจยั ที[ได้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
ครูผ้ สู อน บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที[เกี[ยวข้ องต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื[อศึกษาการพัฒนาแนวคิดของนักเรี ยนชันมั
W ธยมศึกษาปี ที[ 4 เรื[อง เคมีที[เป็ นพื Wนฐานของสิ[งมีชีวิต เมือ[
ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยนีใW ช้ รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชันW เรี ยน (Classroom action research) ตามกรอบแนวคิด
ของ Kemmis and McTaggart (1998) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื[อพัฒนาแนวคิดทางวิ ทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันW
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที[ 4 ในหน่ ว ยการเรี ยนรู้ เรื[ อ ง เคมี ที[ เ ป็ น พื นW ฐานของสิ[ ง มี ชี วิ ต ด้ ว ยการจัด การเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบจํ า ลองเป็ น ฐาน โดยกลุ่ ม ที[ ศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี คW ื อ นั ก เรี ย นชั นW มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที[ 4 ในห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ[งในสังกัดสํานักงาน
เขตพืนW ที[การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต p ที[ศึกษาในรายวิชาชีววิทยาพืนW ฐาน ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1
ห้ องเรี ยน ทังW สินW 35 คน ประกอบด้ วยนักเรี ยนชาย mn คน และนักเรี ยนหญิง pq คน โดยผู้วิจยั ได้ จัดทําแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ทงหมด
ัW
4 แผน ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื[ อง คาร์ โบไฮเดรต จํานวน m แผน (• คาบ) แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื[ อง โปรตีน จํานวน m แผน (• คาบ) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื[ อง ลิพิด จํานวน m แผน (p คาบ) และ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื[ อง กรดนิวคลีอิก จํานวน m แผน (m คาบ) รวมแผนจัดการเรี ยนรู้ที[ใช้ ในงานวิจัยครังW นี W
ทังสิ
W Wน 4 แผน (รวม 9 คาบ) ซึ[งในการสร้ างและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาและวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
W Wนฐาน พุทธศักราช pnnm (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. pn¶q) และหลักสูตรสถานศึกษา
แล้ วจึงดําเนินการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ มีการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม และความสอดคล้ องของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยผู้เชี[ยวชาญ • ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี[ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์
ศึกษา ผู้เชี[ยวชาญด้ านชีววิทยา และผู้เชี[ยวชาญด้ านการสอนชีววิทยา และมีการปรับปรุ งแก้ ไขแผนการจัดการ
เรี ยนรู้ ตามคําแนะนําของผู้เชี[ยวชาญ และได้ นําไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที[ไม่ใช่กลุ่มที[ศึกษา ซึ[งเป็ นนักเรี ยนชันW
มัธยมศึกษาปี ที[ 4 จํานวน 47 คน ก่อนที[จะนําไปใช้ จริ งกับกลุ่มที[ศึกษา สําหรับงานวิจยั ฉบับนีผW ้ วู ิจยั ขอนําเสนอ
ผลวิจัยเฉพาะแนวคิดของนักเรี ยน เรื[ อง เคมีที[เป็ นพืนW ฐานของสิ[งมีชีวิต ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบจําลองเป็ นฐาน ส่วนแนวปฏิบตั ิที[ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน จะขอนําเสนอผลวิจยั ใน
ครังW ต่อไป
เครื[ องมือที[ใช้ ในการวิจยั คือ แบบวัดแนวคิดเรื[ อง เคมีที[เป็ นพืนW ฐานของสิ[งมีชีวิต จํานวน 9 ข้ อ ซึ[งเป็ น
แบบวัดชนิดคําถามปลายเปิ ด โดยครอบคลุม 4 แนวคิดหลัก คือ 1. คาร์ โบไฮเดรต 2. โปรตีน 3. ลิพิด และ 4.กรด
นิวคลีอิก มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดแนวคิดโดยผู้เชี[ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย ผู้เชี[ยวชาญ
ด้ านวิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน ผู้เชี[ยวชาญด้ านชีววิทยา 1 ท่าน และผู้เชี[ยวชาญด้ านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน
โดยพิ จ ารณาในด้ านความถูกต้ อ งของแนวคิ ด ความตรงเชิ งเนือW หา การสื[ อ ความของข้ อ คํ าถาม และความ
11
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เหมาะสมของข้ อคําถามและแนวคําตอบ โดยหลังจากให้ ผ้ เู ชี[ยวชาญตรวจสอบ ผู้วิจยั ได้ มีการปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี[ยวชาญเพื[อความเหมาะสมก่อนนําแบบวัดไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนที[ไม่ใช่กลุ่มที[ศึกษา โดย
เป็ นนักเรี ยนชันมั
W ธยมศึกษาปี ที[ 5 จํานวน 29 คน ก่อนนําไปใช้ จริ งกับกลุ่มที[ศึกษา โดยใช้ เวลาในการทําแบบวัด
ทังW ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ จํานวนครังW ละ 1 คาบ (50 นาที) นอกจากนีผW ้ วู ิจยั ยังใช้ การสัมภาษณ์ แบบกึ[ง
โครงสร้ าง ในกรณี ที[ คํา ตอบของนักเรี ยนคลุมเครื อ หรื อไม่ ชัดเจน ผู้ วิ จัยวิ เ คราะห์ข้ อมูลเกี[ ยวกั บ แนวคิดของ
นักเรี ยนโดยการจัดกลุ่มแนวคิ ดออกเป็ น 5 กลุ่ม ตามแนวทางของ Haidar (1997) ได้ แ ก่ ไม่ มีแ นวคิ ด (No
understanding: NU) แนวคิดคลาดเคลื[อน (Misunderstanding: MU) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ แบบไม่สมบูรณ์
และคลาดเคลื[อนบางส่วน (Partial understanding with Misunderstanding: PU&MU) แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์
แบบไม่ ส มบู ร ณ์ (Partial understanding: PU) และแนวคิ ดเชิ งวิ ทยาศาสตร์ (Scientific understanding: SU)
จากนันW หาค่าร้ อยละของจํานวนนักเรี ยนในแต่ละกลุ่มแล้ วทําการเปรี ยบเทียบแนวคิดของนักเรี ยนก่อนและหลัง
การจัดการเรี ยนรู้

ผลวิจัยและการอภิปรายผล
การศึ กษาแนวคิ ดของนักเรี ยนชันW มัธยมศึ กษาปี ที[ 4 ในหน่ ว ยการเรี ยนรู้ เรื[ อง เคมี ที[ เ ป็ น พืนW ฐานของ
สิ[ ง มี ชี วิ ต เมื[ อ ได้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ แ บบจํ า ลองเป็ น ฐาน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 4 แนวคิ ด หลั ก คื อ
1. คาร์ โบไฮเดรต 2. โปรตีน 3. ลิพิด และ 4. กรดนิวคลีอิก พบว่าหลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจําลอง
เป็ นฐาน นักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เพิ[มขึ Wนทุก ๆ แนวคิด โดยนักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มากที[สดุ
ในหัวข้ อเรื[ อง ชนิดของคาร์ โบไฮเดรต แต่พบว่ายังมีบางแนวคิด ได้ แก่ เรื[ องกรดอะมิโน และโครงสร้ างโปรตีน ที[ยงั
มีนักเรี ยนบางคนมีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ และคลาดเคลื[อนบางส่วน และเรื[ อง การจําแนกคาร์ โบไฮเดรต และ
คุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต ที[ยงั มีนกั เรี ยนที[มีแนวคิดคลาดเคลื[อน ดังแสดงในตารางที[ 1
แนวคิด เรื< อง คาร์ โบไฮเดรต ประกอบด้ วย 3 แนวคิดย่อย ได้ แก่ ชนิดของคาร์ โบไฮเดรต การจําแนก
คาร์ โบไฮเดรต และคุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต พบว่า นักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) มากที[สดุ ในเรื[อง
ชนิดของคาร์ โบไฮเดรต จํานวน 30 คน (ร้ อยละ 85.71) เรื[ อง การจําแนกคาร์ โบไฮเดรต จํานวน 20 คน (ร้ อยละ
57.14) และเรื[ อง คุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต จํานวน 11 คน (ร้ อยละ 31.43) ตามลําดับ โดยนักเรี ยนสามารถ
อธิบายได้ ถูกต้ องครบถ้ วนเกี[ยวกับจําแนกชนิดของคาร์ โบไฮเดรตในระดับต่าง ๆ ซึ[งใช้ ขนาดของโมเลกุลเป็ น
เกณฑ์ คือ มอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ สามารถระบุชนิดโครงสร้ างของสารในแต่ละกลุม่
และอธิบายคุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรตแต่ละประเภทได้ ถูกต้ อง ทังW นีพW บว่ายังมีนกั เรี ยนจํานวน 2 คน (ร้ อยละ
5.71) ที[ มีแ นวคิ ดแบบไม่ ส มบู ร ณ์ (PU) ในเรื[ อ ง ชนิ ดของคาร์ โบไฮเดรต ซึ[ ง นักเรี ยนสามารถอธิ บ ายได้ ว่ า
คาร์ โบไฮเดรตมี 3 ชนิด คือ มอนอแซ็กคาไรด์ ไดแซ็กคาไรด์ และพอลิแซ็กคาไรด์ แต่ไม่ได้ มีการระบุชนิดและ
อธิบายถึงความเหมือน ความแตกต่าง เชิงโครงสร้ างของสารที[กําหนดให้ ในแต่ละกลุ่ม นอกจากนันยั
W งมีนกั เรี ยน
จํานวน 3 คน (ร้ อยละ 8.57) ที[มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) ในเรื[ อง การจําแนกคาร์ โบไฮเดรต โดยนักเรี ยน
สามารถระบุได้ ว่าในการจําแนกชนิดของคาร์ โบไฮเดรตใช้ ขนาดของโมเลกุลเป็ นเกณฑ์ แต่นักเรี ยนไม่ได้ ระบุว่า
มอนอแซ็กคาไรด์เป็ นนําW ตาลโมเลกุลเดี[ยว ไดแซ็กคาไรด์เป็ นนําW ตาลที[ประกอบด้ วยมอนอแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล
และพอลิแซ็ กคาไรด์ เป็ นคาร์ โบไฮเดรตที[ ประกอบด้ วยมอนอแซ็ กคาไรด์ 10 โมเลกุ ลขึ นW ไป ส่ ว นแนวคิดเรื[ อง
คุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต มีนักเรี ยนจํานวน 11 คน (ร้ อยละ 31.43) โดยนักเรี ยนอธิบายได้ ถูกต้ องว่ามอน
อแซ็กคาไรด์ มีรสหวาน ร่างกายสามารถดูดซึมได้ โดยตรง ไดแซ็กคาไรด์ เป็ นผลึกของแข็ง มีรสหวาน ละลายนํ Wา
12
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ได้ ดี และพอลิแซ็กคาไรด์ ไม่เป็ นผลึก ไม่มีรส และไม่ละลายนําW แต่นักเรี ยนอธิบายองค์ประกอบบางส่วนได้ ไม่
ครบถ้ วน เช่น นักเรี ยนตอบเพียงคุณสมบัติการละลายนํ Wา แต่ไม่ตอบคุณสมบัติอื[น ๆ
เมื[อพิจารณาเกี[ยวกับแนวคิด เรื[ อง คาร์ โบไฮเดรต ผลวิจยั พบว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
มีแนวคิดคลาดเคลื[อน (SM) ในเรื[ อง ชนิดของคาร์ โบไฮเดรต จํานวน 19 คน (ร้ อยละ 54.29) แต่ภายหลังการ
จัดการเรี ยนรู้นกั เรี ยนได้ รับการพัฒนาให้ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) ถึง 30 คน (ร้ อยละ 85.71) เมื[อพิจารณา
พบว่า ก่อนเรี ยนนักเรี ยนไม่สามารถแยกชนิดของคาร์ โบไฮเดรตตามโครงสร้ างทางเคมีได้ เนื[องจากต้ องอาศัย
ความรู้ พืนW ฐานทางเคมีและการจินตนาการ ผู้วิจัยจึงได้ จัดการเรี ยนรู้โดยให้ นกั เรี ยนใช้ ตัวต่อกระดาษ ซึ[งได้ นํา
แผ่นกระดาษมาใช้ ต่อประกอบกันเพื[อแสดงพันธะภายในโมเลกุลของนําW ตาล และพันธะไกลโคซิดิกที[เกิดขึ นW
เพื[อให้ นกั เรี ยนเห็นโครงสร้ างของสารที[แตกต่างกันและเห็นพันธะเคมีของสารแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
แนวคิ ด เรื< อง โปรตี น ประกอบด้ วย 3 แนวคิดย่อย ได้ แก่ กรดอะมิโน การเกิดพันธะเพปไทด์ และ
โครงสร้ างโปรตีน พบว่านักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) มากที[สดุ ในเรื[ อง การเกิดพันธะเพปไทด์ จํานวน
29 คน (ร้ อยละ 82.86) โดยนักเรี ยนสามารถอธิบายได้ ว่าในการเกิดพันธะเพปไทด์เกิดจากการที[กรดอะมิโน 2
โมเลกุล มาเชื[อมต่อกันโดยนําด้ านหมู่อะมิโนของโมเลกุลหนึ[งมาเชื[อมต่อกับด้ านหมู่คาร์ บอกซิลของอีกโมเลกุล
และมีการสูญเสียนํ Wาออกไป 1 โมเลกุล เรี ยกว่า ดีไฮเดรชัน (dehydration) อย่างไรก็ตามพบว่ามีนกั เรี ยนจํ านวน
3 คน (ร้ อยละ 8.57) ที[มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื[อนบางส่วน (PUSM) โดยนักเรี ยนอธิบายการเกิด
พันธะเพปไทด์ได้ ถูกต้ อง แต่นักเรี ยนยังระบุอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนที[สญ
ู เสียไปในกระบวนการดีไฮ
เดรชั น ไม่ ถู ก ต้ อ ง ในแนวคิ ด เรื[ อ ง กรดอะมิ โ น มี นั ก เรี ย นจํ า นวน 17 คน (ร้ อยละ 48.57) ที[ มี แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ (SU) โดยนักเรี ยนสามารถอธิบายได้ ว่าสารที[กําหนดให้ คือ กลูตาไธโอน จัดเป็ นสารประเภทไตร
เพปไทด์ เนื[องจากประกอบด้ วยกรดอะมิโนจํานวน 3 ชนิด ได้ แก่ กรดกลูตามิก ซิสเทอีน และไกลซีน นอกจากนันW
ยังพบว่ามีนกั เรี ยนจํานวน 11 คน (ร้ อยละ 31.43) ที[มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลื[อนบางส่วน (PUSM)
โดยนักเรี ยนระบุได้ ถูกต้ องว่ากลูตาไธโอนจัดเป็ นสารประเภทไตรเพปไทด์ แต่ระบุชนิดของกรดอะมิโนไม่ถูกต้ อง
ส่วนแนวคิดเรื[ อง โครงสร้ างโปรตีน มีนกั เรี ยนจํานวน 15 คน (ร้ อยละ 42.81) มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) โดย
สามารถอธิบายได้ ว่าโครงสร้ างโปรตีนถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มตามลักษณะโครงสร้ างทางเคมี คือ โครงสร้ างปฐม
ภูมิ โครงสร้ างทุติยภูมิ โครงสร้ างตติยภูมิ และโครงสร้ างจตุรภูมิ และสามารถอธิบายได้ ว่าความร้ อนจะส่งผลให้
โปรตีนในระดับโครงสร้ างทุติยภูมิ โครงสร้ างตติยภูมิ และโครงสร้ างจตุรภูมิ เกิดการเสียสภาพ (denaturation)
เนื[องจากความร้ อนมีผลต่อพันธะไฮโดรเจนในโครงสร้ างโปรตีน ทําให้ โครงสร้ างถูกทําลาย แต่ความร้ อนไม่ส่งผล
ต่อพันธะเพปไทด์ อย่างไรก็ตามยังมีนกั เรี ยนจํานวน 10 คน (ร้ อยละ 28.57) ที[มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) โดย
ระบุ ได้ ว่ า โครงสร้ างโปรตี น สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ ถูกต้ อ ง แต่ ร ะบุ ได้ ไม่ ครบถ้ ว นว่ า ความร้ อนส่ ง
ผลกระทบต่อโครงสร้ างโปรตีนในระดับต่าง ๆ อย่างไร
เมื[อพิจารณาเกี[ยวกับแนวคิด เรื[ อง โปรตีน ผลวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดคลาดเคลื[อน (SM)
ในเรื[ อง พันธะเพปไทด์ ในช่วงก่อนการจัดการเรี ยนรู้ จํานวน 18 คน (ร้ อยละ 51.43) เนื[องจากเป็ นเรื[ องที[นกั เรี ยน
ไม่ค้ นุ เคย และเป็ นเรื[ องที[ไม่พบบ่อยครังW ในชีวิตประจําวัน แต่เมื[อได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนมีการพัฒนา
อย่ า งก้ า วกระโดด และพบว่ านักเรี ยนมี แนวคิ ดทางวิ ท ยาศาสตร์ (SU) จํ า นวน 29 คน (ร้ อยละ 82.86) เมื[ อ
พิ จ ารณาพบว่า ในเรื[ อ งดัง กล่า วมี เนื อW หาเกี[ยวกั บ พัน ธะเคมี แ ละหมู่ฟังก์ ชัน ผู้ วิ จัยจึ ง ได้ จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
แบบจําลองจากดินนํ Wามันเพื[อให้ นกั เรี ยนได้ ทําการสร้ างพันธะเพปไทด์ ที[ต้องอาศัยการรวมตัวของธาตุที[มาจากทังW
หมู่อะมิโน และหมู่คาร์ บอกซิล ทําให้ นกั เรี ยนได้ เห็นภาพของการสร้ างพันธะเพปไทด์อย่างชัดเจน
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Note: SU = Sound Understanding; PU = Partial Understanding; PUSM = Partial Understanding with Specific Misconception; SM = Specific Misconception; NU = No Understanding

1. Carbohydrates
- Type of
carbohydrates
- Classification of
carbohydrates
- Properties of
carbohydrates
2. Proteins
- Amino acid
- Peptide bond
- Protein structure
3. Lipid
- Fatty acid
- Lipid
4. Nucleic acid
- DNA and RNA

Topics

Number and Percentage of Students’ Conceptions levels
PU
PUSM
SM
pre
post
pre
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Table 1 Numbers and Percentages of Students’ Conceptions in unit of Chemical basis of life for pre and post instruction by Model-based Learning

สาขาศึกษาศาสตร์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

แนวคิด เรื+อง ลิพิด ประกอบด้ วย 2 แนวคิดย่อย ได้ แก่ กรดไขมัน และลิพิด พบว่าหลังเรี ยน นักเรี ยนมี
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) มากทีFสดุ ในเรืF อง กรดไขมัน จํานวน 26 คน (ร้ อยละ 74.29) โดยนักเรี ยนสามารถ
อธิ บ ายได้ ว่ ากรดไขมันอิF มตัวส่ง ผลต่ อการเกิ ดโรคหลอดเลือดหัวใจ เนืF อ งจากกรดไขมัน อิF มตัว มี สถานะเป็ น
ของแข็ง เมืFอเข้ าสู่ร่างกายจะไปจับทีFผนังหลอดเลือดแดง ทําให้ หลอดเลือดตีบตันและไม่เกิดการไหลเวียนของ
กระแสเลือดภายในร่ างกาย นอกจากนันX ยังพบว่ามีนักเรี ยน จํานวน 8 คน (ร้ อยละ 22.86) ทีFมีแนวคิดแบบไม่
สมบูรณ์ (PU) โดยนักเรี ยนสามารถระบุได้ ถูกต้ องว่ากรดไขมันอิFมตัวส่งผลต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ แต่
นักเรี ยนไม่ได้ กล่าวถึงสาเหตุทีFกรดไขมันอิFมตัวส่งผลให้ เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนในแนวคิด เรืF อง ลิพิด พบว่า
มีนักเรี ยนจํานวน 20 คน (ร้ อยละ 57.14) ทีFมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) โดยนักเรี ยนสามารถระบุชนิดและ
โครงสร้ างของลิพิดชนิดต่าง ๆ ได้ แก่ ไตรกลีเซอไรด์ ฟอสโฟลิพิด และสเตอรอยด์ ได้ ถูกต้ อง และสามารถระบุได้
ว่าหากเกิดภาวะเยืFอบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดทีFจะทําให้ ร่างกายมีความบกพร่องของสารในกลุ่มสเตอรอยด์ เนืFองจาก
ฮอร์ โมนเพศส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของสเตอรอยด์ ทังนี
X Xพบว่ายังมีนกั เรี ยนจํานวน 9 คน (ร้ อยละ 25.71) มีแนวคิด
แบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลืFอนบางส่วน (PUSM) โดยนักเรี ยนระบุชนิดและโครงสร้ างของลิพิดชนิดต่าง ๆ ได้
ถูกต้ อง แต่ระบุไม่ถูกต้ องว่าหากเกิดภาวะเยืFอบุโพรงมดลูกเจริ ญผิดทีFจะส่งผลกระทบต่อปริ มาณสเตอรอยด์ใน
ร่างกาย
แนวคิ ด เรื+ อง กรดนิ ว คลี อิก เมืF อ พิ จ ารณาแนวคิ ด เรืF อ ง กรดนิ ว คลี อิ ก พบว่ า นักเรี ยนมี แ นวคิ ด
วิทยาศาสตร์ (SU) จํานวน 17 คน (ร้ อยละ 48.57) โดยนักเรี ยนสามารถอธิบายได้ ว่าสายคู่เบสของพอลินิวคลีโอ
ไทด์ในดีเอ็นเอจะเกิดขึ Xนแบบสลับทิศทาง โดยปลาย g’ ของสายหนึFงจะจับกับปลาย i’ ของอีกสายหนึFง โดยเบส
กวานีนจะจับกับเบสไซโทซีน ด้ วยพันธะไฮโดรเจนแบบพันธะคู่ และเบสอะดีนีนจะจับกับเบสไทมีน ด้ วยพันธะ
ไฮโดรเจนแบบพันธะสาม และอาร์ เอ็นเอจะไม่มีเบสไทมีนแต่จะมีเบสยูราซิลมาทดแทน ซึFงในการส่งข้ อมูลทาง
พันธุกรรมจากดีเอ็นเอมาสู่อาร์ เอ็นเอ เบสกวานีนจะจับกับเบสไซโทซีน และเบสอะดีนีนจะจับกับเบสยูราซิล โดย
สังเคราะห์สาย RNA ในทิศทางจาก g’ ไป 3’ อย่างไรก็ตามมีนกั เรี ยนทีFมีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์ (PU) จํานวน 10
คน (ร้ อยละ 28.57) โดยนักเรี ยนอธิบายเกีFยวกับการจับคู่กันของคู่เบสในสายพอลินิวคลีโอไทด์ได้ ถูกต้ อง แต่ไม่ได้
กล่าวถึงพันะไฮโดรเจนทีFเกิดขึ Xน
เมืFอพิจารณาเกีFยวกับแนวคิด เรืF อง กรดนิวคลีอิก ผลวิจยั พบว่า ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนส่วนใหญ่
มีแนวคิดแบบไม่สมบูรณ์และคลาดเคลืFอนบางส่วน (PUSM) ในเรืF อง ดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ จํานวน 16 คน (ร้ อย
ละ 45.71) แต่ภายหลังการจัดการเรี ยนรู้นักเรี ยนได้ รับการพัฒนาให้ มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (SU) จํานวน 17
คน (ร้ อยละ 48.57) เมืF อ พิ จ ารณาพบว่ า ธรรมชาติ ข องเนื อX หา แม้ จ ะเป็ น เรืF อ งใกล้ ตัว แต่ เ ป็ น เรืF อ งทีF ต้อ งใช้
จินตนาการค่อนข้ างสูงเนืFองจากกรดนิวคลีอิกนันเกิ
X ดจากหลายองค์ประกอบย่อย ผู้วิจยั จึงได้ ใช้ แบบจําลองจาก
ขนมต่างชนิดกันแทนองค์ประกอบย่อยทีFต่างกัน ทําให้ นกั เรี ยนสามารถเห็นโครงสร้ างของดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ
ได้ ชดั เจนยิFงขึ Xน
จากผลการวิจยั ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน ช่วยพัฒนาแนวคิด
ของนักเรี ยน สอดคล้ องกับภรณ์ทิพย์ สุภทั รชัยวงศ์ (2558) ทีFกล่าวว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน
มีการนําสถานการณ์มาใช้ ในการกระตุ้นในการตรวจสอบความรู้เดิม และมีการสร้ างแบบจําลองจากความรู้ เ ดิม
ของนักเรี ยน มีการเปรี ยบเทียบแบบจําลองของตนเองและของเพืFอนนักเรี ยน เพืFอให้ เห็นจุดเด่นและจุ ดด้ อ ย
ตลอดจนการปรับปรุงแก้ ไขแบบจําลองจนกระทังF สามารถใช้ อธิบายแนวคิดหรื อปรากฏการณ์ได้ อย่างถูกต้ อง และ
มีการขยายผลเพืFอนําแบบจําลองไปใช้ อธิบายในสถานการณ์อืFนต่อไปได้
15

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่ายังมีนักเรี ยนบางคนทีFมีแนวคิดทีFไม่สมบูรณ์และคลาดเคลืFอนบางส่วน
และแนวคิดคลาดเคลืFอน โดยเฉพาะในหัวข้ อเรืF อง กรดอะมิโน โครงสร้ างโปรตีน การจําแนกคาร์ โบไฮเดรต และ
คุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต ซึFงอาจเป็ นเพราะธรรมชาติของเนื Xอหามีความซับซ้ อนและเป็ นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นได้ นอกจากนันX เนือX หาดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ ความรู้ พืนX ฐานทางเคมี สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Wood
(1990) ทีFกล่าวว่า หากนักเรี ยนไม่เข้ าใจในเนื Xอหาทางเคมีแล้ ว อาจทําให้ นกั เรี ยนไม่สามารถอธิบายหรื อทําความ
เข้ าใจเกีFยวกับสารเคมีในสิFงมีชีวิตได้ เช่น นักเรี ยนบางส่วนไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของพันธะเคมีแ ต่ละ
ประเภทได้ ย่อมส่งผลให้ นกั เรี ยนไม่สามารถจัดจําแนกชนิดและอธิบายคุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรตทีFมีลักษณะ
โครงสร้ างและการเกิดพันธะทีFต่างกันได้ ซึFงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ Posner et al. (1982) และ Cakir (2008)
ทีFกล่าวว่าหากนักเรี ยนไม่เข้ าใจหรื อไม่ค้ นุ เคยในแนวคิดเดิมมาก่อนจะส่งผลให้ มีการเชืFอมโยงสู่แนวคิดใหม่ได้
ยาก และอาจทําให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจทีFไม่ครบถ้ วน เพราะการเรี ยนรู้จะเกิดขึนX ได้ ดีเมืFอมีการเชืFอมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่เข้ าด้ วยกัน และมีการปรับเปลีFยนแนวคิดให้ มีความถูกต้ องยิFงขึ Xน

สรุป
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ แบบจําลองเป็ นฐาน ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในหน่วย
การเรี ยนรู้เรืF อง เคมีทีFเป็ นพื XนฐานของสิFงมีชีวิต มากขึนX โดยนักเรี ยนส่วนใหญ่มีแนวคิดวิทยาศาสตร์ มากทีFสดุ ใน
เรืF อง ชนิดของคาร์ โบไฮเดรต การเกิดพันธะเพปไทด์ กรดไขมัน ลิพิด การจําแนกคาร์ โบไฮเดรต กรดอะมิโน ดีเอ็น
เอและอาร์ เอ็นเอ โครงสร้ างโปรตีน ตามลําดับ และน้ อยทีFสดุ คือเรืF อง คุณสมบัติของคาร์ โบไฮเดรต โดยการจัดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ แ บบจํ าลองเป็ น ฐานได้ กระตุ้น ให้ นักเรี ยนเกิ ดแนวคิ ดทางวิ ทยาศาสตร์ ผ่ านกระบวนการสร้ าง
แบบจําลองจากความรู้เดิม แล้ วนํามาผ่านการประเมิน การปรับปรุงแก้ ไข จนสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ได้ และสามารถขยายแบบจําลองเพืFออธิบายปรากฏการณ์ทีFแตกต่างออกไปได้

ข้ อเสนอแนะ
1. ครู ควรมี การตรวจสอบแบบจํา ลองของนักเรี ยนก่อ นและหลัง การปรับ ปรุ งแบบจํา ลองว่ ามี ความ
ถูกต้ องและคล้ ายคลึงกับแบบจําลองวิทยาศาสตร์
2. ครูควรแนะนําให้ นกั เรี ยนเข้ าใจในธรรมชาติของแบบจําลอง เพืFอป้องกันการเกิดแนวคิดคลาดเคลืFอน
จากการใช้ แบบจําลอง

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ทีFได้ สนับสนุนทุนการศึกษา
ภายใต้ โครงการผลิตครูทีFมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะทีF 3 ปี การศึกษา
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การสารวจแบบจาลองทางความคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง ระบบประสาท
Exploring Mental models in Nervous system of 11th graders
ณัฐดนัย แก้ วบุตร1* จิตตมาส สุขแสวง1 และธีรศักดิ์ เอโกบล2
Natdanai Kaewbut1*, Chittamas Suksawang1 and Teerasak E-kobon2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื อง ระบบประสาท กลุ่มที่ ศึกษาจานวน 25 คน ได้ แก่นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 จาก
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (สพม.2)
ในปี การศึกษา 2561 สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบวัดแบบจาลองทางความคิด เรื่ อง ระบบประสาท
และในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาแล้ วจัดกลุม่ แบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยน นับจานวน
และคิดเป็ นเป็ นค่าร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ไม่มีนักเรี ยนคนใดมีแบบจาลอง
ทางความคิดที่ ส มบูรณ์ เกี่ ยวกับระบบประสาททุกแนวคิด โดยส่วนใหญ่ ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด ที่
เกี่ยวข้ องกับระบบประสาทมากที่สุดในเรื่ อง การเกิดกระแสประสาท จานวน 22 คน (ร้ อยละ 88) รองลงมาคือ
เรื่ อง เซลล์ประสาทและการเคลื่อนของกระแสประสาท จานวน 18 คน (ร้ อยละ 72) และน้ อยที่สดุ ในเรื่ อง ศูนย์
ควบคุมกระแสประสาท จานวน 16 คน (ร้ อยละ 64)

ABSTRACT
The aim of the study was to explore 11th graders’ mental models of nervous system
before teaching. The participants were 25 grade-11 students from a secondary school in
Bangkok under The Secondary Educational Service Area Office 2 in academic year 2018. The
mental models of students were brought out using open ended questionnaires in nervous system
which consisted of 6 items. Then, the data were analyzed by content analysis and shown in
percentage. The findings of the research showed that none of the students had correct mental
models and most of them could not respond to the questionnaires. For the concepts that most
students’ mental models were not responded were action potentials (88%), followed by neuron
and propagation of action potentials (72%), and, the least, control center of nervous system
(64%), respectively.
Keyword: mental model, nervous system
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คานา
แบบจาลองทางความคิด หมายถึง สิ่งแทนความจริ งของโลกที่อยู่ในสมองของแต่ละบุคคล โดยขึ ้นอยู่กบั
ความรู้ และประสบการณ์เดิมของบุคคลนัน้ สามารถเปลี่ยนแปลงปั จจัยหรื อทาให้ เคลื่อนไหวในสมองได้ กล่าวคือ
บุคคลนันสามารถควบคุ
้
มสิ่งแทนความจริ งนี ้ได้ ตามความต้ องการภายในสมองของตนทาให้ สามารถอธิบายหรื อ
พยากรณ์ ปรากฏการณ์ นนได้
ั ้ (Gentner, 2002) แบบจาลองทางความคิดเป็ นหนึ่งในตัวแปรสาคัญในการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากบ่อยครั ง้ ที่ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ มีความซับซ้ อนและนามธรรมสูง นักวิทยาศาสตร์ จึง
สร้ างแบบจ าลองขึ น้ เพื่ อ ใช้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ เ ข้ า ใจยากให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ง่ า ยขึ น้ (Gilbert, 2005)
ตัวอย่างเช่น แบบจาลองระบบสุริยะซึง่ เป็ นแบบจาลองที่ช่วยย่อระบบสุริยะซึง่ มีขนาดใหญ่มากและสังเกตได้ ยาก
ให้ มองเห็นรู ปแบบการจัดเรี ยงตัวของดาวได้ ง่ายขึน้ หรื อแบบจาลองอะตอม แบบจาลองดีเอ็นเอซึ่งช่วยขยาย
รายละเอียดให้ เห็นส่วนประกอบของสิ่งเหล่านัน้ ได้ ชัดมากยิ่ งขึน้ (Windschilt et al. , 2008) นอกจากนี ้ ยังมี
แบบจ าลองอี ก ประเภท คื อ แบบจ าลองทางความคิ ด ซึ่ ง เป็ น แบบจ าลองที่ อ ยู่ ภ ายในสมองของมนุ ษ ย์
เปรี ยบเสมือนเครื่ องฉายภาพในสมองเพื่อช่วยให้ มนุษย์สร้ างคาอธิบายหรื อทานายปรากฏการณ์นนั ้ ๆ ได้ อย่างไร
ก็ดี ปั จจัยที่ส่งผลให้ นกั เรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้ องอาจเกิดจากการมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้ องตาม
หลักวิทยาศาสตร์ (Vosniadou, 2002) เช่น การเข้ าใจว่ากระแสไฟฟ้ามีความเป็ นรู ปธรรมจากการดูการ์ ตนู ในวัย
เด็ ก ท าให้ เ มื่ อพู ด ถึ ง กระแสไฟฟ้ า ซึ่ง เกี่ ย วข้ องกับ การเคลื่ อนที่ ข องไอออนจะท าให้ นัก เรี ย นสับ สนได้ และ
แบบจาลองทางความคิดเหล่านันมั
้ กจะเปลี่ยนแปลงได้ ยาก
ระบบประสาทเป็ น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ หนึ่ งที่ ถูก บรรจุ ล งในหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2550) ในรายวิชาชี ววิทยา ของสาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดารงชี วิต ซึ่งเนื อ้ หาในเรื่ องนี ม้ ีความยากค่อนข้ างมาก เนื่ องจากเนื อ้ หาในหน่วยการเรี ยนรู้ นี ม้ ีความซับซ้ อน
(เกี่ยวข้ องกับระบบร่ างกายอื่น เช่น ระบบกล้ ามเนือ้ ระบบต่อมไร้ ท่อ) ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า เช่น
เซลล์ประสาทและยังมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมเช่น การเกิดกระแสประสาทซึง่ เกี่ยวข้ องกับศักย์ไฟฟ้า ทาให้ ยากต่อ
การทาความเข้ าใจของนักเรี ยน นอกจากนีน้ ักเรี ยนยังมีความเข้ าใจเรื่ องนีไ้ ม่เพี ยงพอและมีแนวความคิดที่ยัง
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อยู่มาก โดยนักเรี ย นเข้ าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเภทของเซลล์ประสาทซึ่งได้ แก่
เซลล์ประสาทขัว้ เดียว (Unipolar neuron) เซลล์ประสาทสองขัว้ (Bipolar neuron) และเซลล์ประสาทหลายขัว้
(Multipolar neuron) โดยนัก เรี ย นตีความคาว่าขัว้ (polar) ว่าเป็ นประจุไ ฟฟ้ า (ขัว้ บวก ขัว้ ลบ) แทนที่ จะเป็ น
จานวนของเส้ นใยประสาทที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์ เช่น เซลล์ประสาทขัวเดี
้ ยว คือมีประจุบวกอยู่ในเซลล์ เซลล์
ประสาทสองขัว้ คือมีประจุลบอยู่ในเซลล์ และเซลล์ประสาทหลายขัว้ คือมีประจุบวกและประจุลบในเซลล์ หรื อ
อีกกรณี นักเรี ยนตีค วามคาว่าขัว้ ว่าแบ่งตามจานวนตัวเซลล์ หรื อจานวนของปลายแอกซอน (Ranaweera and
Montplaisir, 2010) นอกจากนีง้ านวิจยั ของประภัทสร บุญทวีกลุ สวัสดิ์ (2553) พบว่าในเรื่ องของการทางานของ
เซลล์ประสาทเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจยาก เนื่องจากเรื่ องนีเ้ ป็ นเรื่ องที่ไม่สามารถมองเห็นและทาการทดลองให้ เห็นถึง
ปรากฏการณ์ ได้ และยังจาเป็ นต้ องอาศัยความรู้ ด้ านศักย์ ไฟฟ้าเพื่อใช้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของศักย์ เยื่อหุ้ม
เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของไอออนชนิดต่าง ๆ เป็ นต้ น
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อย่างไรก็ดี ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ศึกษาแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนในเรื่ องระบบประสาท
ดังนันในฐานะผู
้
้ วิจยั จึงสนใจที่จะสารวจแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในเรื่ องระบบ
ประสาทก่ อนการจัดการเรี ย นรู้ เพื่ อนาข้ อมูล และผลวิจัยที่ ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นาและออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อให้ นกั เรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ องสอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อสารวจแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ระบบประสาทก่อนการจัดการเรี ยนรู้

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (survey research) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ สารวจแบบจาลองทางความคิดของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เรื่ อง ระบบประสาทก่อนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบวัดแบบจาลองทางความคิด
เรื่ อง ระบบประสาท ซึง่ เป็ นแบบวัดชนิดคาถามปลายเปิ ด
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ ศึกษาเป็ นนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรี ยนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ซึ่งกาลัง
ศึกษาอยู่ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานครสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
2 (สพม.2) จานวน 25 คน โดยแบ่งเป็ นนักเรี ยนชาย 9 คน และนักเรี ยนหญิง 16 คน ซึง่ เป็ นนักเรี ยนในชันเรี
้ ยนที่
ผู้วิจยั ปฏิบตั ิการสอนอยู่ประจาภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือแบบวัดแบบจาลองทางความคิด เรื่ อง ระบบประสาทซึง่ ประกอบด้ วย
ข้ อคาถามชนิดคาถามปลายเปิ ดหรื อเลือกตอบ พร้ อมอธิบายเหตุผลประกอบ รวมทังสิ
้ ้น 6 ข้ อ โดยครอบคลุม 5
แนวคิด ได้ แก่ เซลล์ ประสาท การเกิ ดกระแสประสาท การเคลื่อนที่ ของกระแสประสาท การถ่ายทอดกระแส
ประสาท และศูนย์ควบคุมระบบประสาท โดยเครื่ องมือชิ ้นนี ้ได้ รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา ความตรงเชิง
โครงสร้ าง และความเหมาะสมของภาษาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญในด้ านวิทยาศาสตร์
ศึกษา 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญในด้ านชีววิทยา 1 ท่าน และครู ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จัย เก็ บ ข้ อ มูล ด้ ว ยตนเองโดยให้ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ จานวน 25 คน ทาแบบวัดแบบจาลองทางความคิด เรื่ อง ระบบประสาท โดยใช้ เวลาในการทาแบบ
วัด 50 นาที โดยเป็ นการเก็บข้ อมูลก่อนการจัดการเรี ยนรู้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ คาตอบรายข้ อโดยอ่านคาตอบของนักเรี ยนอย่างละเอียด แล้ วตีความ
และจัดกลุม่ แบบจาลองทางความคิด เรื่ อง ระบบประสาทออกเป็ น 6 กลุม่ ซึง่ ประยุกต์จากการจัดกลุม่ แบบจาลอง
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ทางความคิ ด ของ Chi and Roscoe (2002) ดั ง นี ้ (1) แบบจ าลองทางความคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง (Correct mental
models; CMM) (2) แบบจ าลองทางความคิดที่ ถู ก ต้ อ งแต่ไ ม่ส มบู ร ณ์ (Incomplete correct mental models;
ICMM) (3) แบบจาลองทางความคิดที่ สมบูรณ์ แต่ไม่ถูกต้ อง (Complete flawed mental models; CFMM) (4)
แบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถกู ต้ อง (Flawed mental models; FMM) (5) แบบจาลองทางความคิดที่ไม่เชื่อมโยง
(Incoherent mental models; IMM) (6) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด (No response; NR) แล้ วหาความถี่
ของคาตอบที่จดั กลุม่ ได้ เป็ นค่าร้ อยละ

ผลวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจยั เกี่ยวกับแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่ พบว่าไม่มีนกั เรี ยนคน
ใดมีแบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ องในทุกแนวคิด และในแนวคิดเรื่ องการเกิดกระแสประสาทเป็ นแนวคิดที่
นักเรี ยนไม่แสดงแบบจาลองทางความคิดมากที่สดุ จานวน 22 คน (ร้ อยละ 88) อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีนกั เรี ยน
ที่มีแบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ องแต่ไม่สมบูรณ์ในแนวคิดเรื่ องการถ่ายทอดกระแสประสาท และศูนย์ควบคุม
ระบบประสาทจานวน 3 คน (ร้ อยละ 12) ในทัง้ 2 แนวคิด โดยแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนในแต่ละ
หัวข้ อโดยสรุ ปมีดงั นี ้
Table 1 Results of 11th graders’ mental models in nervous system (N=25)
The number of student (Person)
(%)
Concepts
CMM*
ICMM* CFMM*
FMM*
IMM*
NR*
0
0
1
4
2
18
Neuron
(0)
(0)
(4)
(16)
(8)
(72)
0
0
1
0
2
22
Action potentials
(0)
(0)
(4)
(0)
(8)
(88)
Propagation of
0
3
4
0
0
18
action potentials
(0)
(12)
(16)
(0)
(0)
(72)
0
0
4
3
1
17
Neurotransmission
(0)
(0)
(16)
(12)
(4)
(68)
Control center of
0
3
6
0
0
16
nervous system
(0)
(12)
(24)
(0)
(0)
(64)
* CMM : Correct mental models, ICMM : Incomplete correct mental models, CFMM : Complete flawed
mental models, FMM : Flawed mental models, IMM : Incoherent mental models, NR : No response
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เซลล์ ประสาท
ในหัวข้ อนี ้ซึง่ ครอบคลุมเกี่ยวกับรู ปร่ าง ประเภท และแหล่งที่พบของเซลล์ประสาทชนิดต่าง ๆ ซึง่ ผู้วิจยั ได้
ให้ นกั เรี ยนวาดภาพของรู ปร่ างของเซลล์ประสาทที่พบในอวัยวะที่กาหนดให้ พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่ จานวน 18
คน (ร้ อยละ 72) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิดเลย (NR) และยังพบว่ามีนกั เรี ยนจานวน 4 คน (ร้ อยละ 16) มี
แบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้ อง (FMM) โดยนักเรี ยนมีแนวคิดว่าเซลล์ประสาทที่พบในอวัยวะทุกข้ อมี
ลักษณะเหมือนกันคือมีเส้ นใยประสาทยื่นออกมาจากเซลล์หลายเส้ นโดยทุกเส้ นมีความยาวเท่ากัน และไม่มีการ
แบ่งแอกซอนและเดนไดรต์ ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ ในปั จจุบนั ว่า บริ เวณบนโพรงจมูกจะ
มีเซลล์ประสาทประเภท 2 ขัว้ คือ มีเส้ นใยประสาทแยกออกมาจากตัวเซลล์ 2 เส้ น โดยหนึง่ เป็ นเดนไดรต์ ส่วนอีก
เส้ นหนึง่ เป็ นแอกซอน บริ เวณสมองส่วนไฮโปทาลามัสจะมีเซลล์ประสาทขัวเดี
้ ยวคือมีเส้ นใยประสาทแยกออกมา
จากตัวเซลล์เพียง 1 เส้ นคือแอกซอนเท่านัน้ ส่วนบริ เวณกล้ ามเนื ้อจะมีเซลล์ประสาทหลายขัวคื
้ อมีเดนไดรต์ออก
มาจากตัวเซลล์จานวนมากกว่า 1 เส้ น แต่มีแอกซอนเพียงเส้ นเดียว
การเกิดกระแสประสาท
ในหัวข้ อนี ้ซึง่ ครอบคลุมเกี่ยวกับการเกิดกระประสาททัง้ 3 ระยะ ได้ แก่ ระยะพัก ระยะดีโพลาไรเซชัน และ
ระยะรี โพลาไรเซชัน โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ คาถาม 2 ข้ อ โดยในข้ อแรกผู้วิจยั ได้ ให้ นกั เรี ยนวาดภาพสิ่งที่เกิดขึ ้นบริ เวณเยื่อ
หุ้มเซลล์ประสาทในขณะที่เกิดกระแสประสาทในแต่ละระยะและให้ นกั เรี ยนวาดกราฟระหว่างศักย์เยื่อเซลล์ตอ่
เวลาเมื่อร่ างกายได้ รับยาชา พบว่า นักเรี ยนจานวน 22 คน (ร้ อยละ 88) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด (NR)
และมีนกั เรี ยนที่มแี บบจาลองทางความคิดที่ไม่ถกู ต้ องจานวน 2 คน (ร้ อยละ 8) โดยนักเรี ยนในกลุม่ นี ้วาดสัดส่วน
ของโซเดียมและโพแทสเซียมระหว่างนอกและในเซลล์ประสาทไม่ถกู ต้ อง และไม่แสดงถึงทิศการเคลื่อนที่ของ
ไอออนด้ วย และในข้ อที่ 2 รู ปแบบของกราฟที่นกั เรี ยนวาดเป็ นลักษณะเหมือนกราฟไซน์ (sine) ซึง่ ไม่ถกู ต้ องตาม
แบบจาลองทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนเพียงคนเดียวเท่านัน้ (ร้ อยละ 4) ที่มีแบบจาลองทางความคิด
ที่สมบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้ อง โดยนักเรี ยนสามารถวาดภาพสัดส่วนของโซเดียมและโพแทสเซียมได้ ถกู ต้ อง แต่นกั เรี ยน
เขียนการเคลื่อนที่ของไอออนเหล่านันผิ
้ ด ในข้ อที่ 2 นักเรี ยนวาดกราฟไม่ถกู ต้ องโดยวาดเป็ นรู ปแบบของกราฟเอก
โพเนนเชียลซึง่ ไม่ถกู ต้ องตามแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนที่ของกระแสประสาท
ในหัวข้ อนี ้ซึง่ ครอบคลุมเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของกระแสประสาทบนเส้ นใยประสาทเปลือยและเส้ นใย
ประสาทที่มีเยื่อไมอีลินหุ้มอยู่ ผู้วิจยั ได้ ให้ ภาพของเส้ นใยของเซลล์ประสาทแบบต่าง ๆ แล้ วถามนักเรี ยนว่าแบบใด
สามารถนากระแสประสาทได้ ไวที่สดุ พบว่า นักเรี ยนจานวน 18 คน (ร้ อยละ 72) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด
(NR) อย่างไรก็ตามมีนกั เรี ยนจานวน 3 คน (ร้ อยละ 12) มีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ องแต่ไม่สมบูรณ์
(ICMM) โดยนักเรี ยนในกลุม่ สามารถเลือกภาพที่ถกู ต้ องคือภาพที่มีเยื่อหุ้มไมอีลินยาว และได้ ให้ เหตุผลว่าเพราะมี
เยื่อหุ้มไมอีลินหุ้มอยู่ แต่ไม่ได้ กล่าวถึงความยาวของเยื่อหุ้มไมอีลินหรื อจานวนของโนดออฟแรนเวียร์ ผู้วิจยั จึงจัด
ว่ายังเป็ นแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ องแต่ยงั ไม่สมบูรณ์
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การถ่ ายทอดกระแสประสาท
ในหัวข้ อนี ้จะครอบคลุมถึงขันตอนของการขนส่
้
งสารสื่อประสาทออกสูเ่ ซลล์ประสาทถัดไปเพื่อกระตุ้นให้
เกิดเซลล์ประสาทต่อไป โดยผู้วิจยั ได้ นาภาพกระบวนการถ่ายทอดกระแสประสาทบริ เวณปลายแอกซอนพร้ อม
ระบุหมายเลขในแต่ละขัน้ โดยมีทงหมด
ั้
8 ขันตอน
้
และแล้ วให้ นกั เรี ยนอธิบายว่าแต่ละขันตอนเกิ
้
ดอะไรขึ ้น และ
ให้ นักเรี ยนอ่านบทความเกี่ยวกับสารไซบูทรามีน แล้ วถามนักเรี ยนว่าสารนีม้ ีผลกับขัน้ ตอนใด พบว่า นักเรี ยน
จานวน 17 คน (ร้ อยละ 68) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด (NR) คือไม่มีการตอบคาถามทัง้ 2 ข้ อคาถาม และ
พบว่านักเรี ยนอีกจานวน 4 คน (ร้ อยละ 12) มีแบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถกู ต้ อง (FMM) โดยนักเรี ยนในกลุม่ นี ้
อธิบายไม่ครบทุกขันตอนและขั
้
น้ ตอนที่อธิบายก็อธิ บายผิด และในข้ อที่ 2 นักเรี ยนไม่แสดงแบบจาลองทางควา
มิด (NR) โดยรวมผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มให้ นัก เรี ย นกลุ่มนี อ้ ยู่ใ นกุ่มที่ มีแบบจ าลองทางความคิดไม่ถูกต้ อง (FMM)
อย่างไรก็ดีพบว่านักเรี ยนจานวน 4 คน (ร้ อยละ 16) มีแบบจาลองทางความคิดที่สมบูรณ์ แต่ไม่ถูกต้ อง (CFMM)
โดยนักเรี ยนตอบคาถามในข้ อแรกได้ ครบทุกข้ อ แต่คาตอบยังไม่ถกู ต้ องตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น นักเรี ยนบอก
ว่าสาร(สื่อประสาท)จะล่องลอยอยู่ในร่ างกาย ซึง่ ในแบบจาลองวิทยาศาสตร์ นนกล่
ั ้ าวว่าสารสื่อประสาทเมื่อถูกใช้
แล้ ว จะถูกนากลับเข้ าสู่ปลายแอกซอนเพื่อใช้ ใหม่ หรื อนาออกไปกาจัดผ่านระบบหมุนเวียนเลือด และในคาถาม
ข้ อ ที่ 2 นัก เรี ย นมีแ บบจ าลองทางความคิด ที่ ไ ม่เ ชื่ อ มโยง (IMM) คื อนัก เรี ย นเลื อ กค าตอบที่ ไ ม่ถู ก ต้ อง และ
คาอธิบายของนักเรี ยนไม่เกี่ยวกับสารสื่อประสาทหรื อ reuptake channel เลย หรื อไม่แสดงออกแบบจาลองทาง
ความคิดเลย (NR) ผู้วิจยั จึงจัดให้ อยู่ในกลุม่ แบบจาลองทางความคิดสมบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้ อง
ศูนย์ ควบคุมกระแสประสาท
ในหัวข้ อนี ้จ ะครอบคลุมเพียงแต่ ในเรื่ องของสมองเท่านัน้ สาหรับเรื่ องของไขสันหลังผู้วิจัยจะทาการ
สารวจในช่วงระหว่างปฏิบตั ิการสอนในเรื่ องนี ้ต่อไปเนื่องจากมีข้อจากัดด้ านเวลา สาหรับการเก็บข้ อมูลผู้วิจยั ได้
แสดงภาพของบริ เวณต่าง ๆ ในสมอง พร้ อมชี ้ตัวเลขเพื่อให้ นกั เรี ยนเลือก เพื่อตอบคาถามว่า โครงสร้ างของสมอง
ของผู้ป่วยโรคเบาจืด (ปั สสาวะมาก บ่อย และเจือจาง) ที่อาจเสียหายคือหมายเลขใด พบว่า นักเรี ยนจานวน 16
คน (ร้ อยละ 64) ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิด (NR) อย่างไรก็ดีพบว่ามีนกั เรี ยนจานวน 4 คน (ร้ อยละ 16) มี
แบบจาลองทางความคิดที่สมบูรณ์ แต่ไม่ถูกต้ อง (CFMM) โดยนักเรี ยนในกลุ่มนี ้สามารถอธิบายได้ ถูกต้ องว่าโรค
เบาจื ดเกิ ดจากความผิ ดปกติจากสมองส่วนไฮโปทาลามัส และ/หรื อเกี่ ยวข้ องกับ ฮอร์ โมน ADH ซึ่งทาหน้ าที่
กระตุ้นให้ เกิดการดูดกลับน ้าในท่อไต แต่นกั เรี ยนเลือกตัวเลขผิด กล่าวคือนักเรี ยนไม่ทราบว่าส่วนใดคือไฮโปทา
ลามัส ผู้วิจยั จึงจัดนักเรี ยนกลุม่ นีว้ ่ามีแบบจาลองทางความคิดที่สมบูรณ์ แต่ไม่ถูกต้ อง และยังมีนกั เรี ยนจานวน 3
คน (ร้ อยละ 12) มีแบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ องแต่ไม่สมบูรณ์ (ICMM) โดยนักเรี ยนกลุม่ นี ้มีแบบจาลองทาง
ความคิดที่คล้ ายกับกลุม่ ที่มีแบบจาลองทางความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้ อง กล่าวคือนักเรี ยนเข้ าใจว่าโรคเบาจืด
เกี่ ย วข้ องกับ สมองส่ วนไฮโปทาลามัส และ/หรื อเกี่ ย วข้ อ งกับ ฮอร์ โมน ADH เพี ย งแต่นัก เรี ย นในกลุ่ม นี เ้ ลื อ ก
หมายเลขได้ ถกู ต้ อง
จากข้ อค้ นพบดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ วา่ ไม่มีนกั เรี ยนคนใดมีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ อง (CMM)
เกี่ยวกับระบบประสาท ถึงแม้ ว่านักเรี ยนจะเคยผ่านการเรี ยนในเรื่ องนี แ้ ล้ วในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 มาแล้ ว
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อย่างไรก็ตาม เรื่ องที่นักเรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ ใกล้ เคียงกับ แบบจาลองทางความคิดที่ถูกต้ อง คือ
แบบจาลองทางความคิดที่ ถูก ต้ องแต่ไม่ส มบูรณ์ (ICMM) ในเรื่ องการเคลื่อนที่ ของกระแสประสาทและศูน ย์
ควบคุมกระแสประสาทจานวน 3 คน (ร้ อยละ 12) และนักเรี ยนส่วนมากไม่มีแบบจาลองทางความคิดเกี่ยวกับ
ระบบประสาทเลย (NR) จะสังเกตได้ ว่านักเรี ยนไม่แสดงแบบจาลองทางความคิดของตนเองออกมาเลยเป็ นส่วน
ใหญ่ หรื ออาจกล่าวได้ ว่า โดยเรื่ องที่นกั เรี ยนไม่มีแบบจาลองทางความคิดมากที่สดุ คือการเกิดกระแสประสาท
(ร้ อยละ 88) และนักเรี ยนมีแบบจาลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้ อง (FMM) ในเรื่ องเซลล์ประสาทมากที่สดุ (ร้ อยละ
16) รองลงมาคือเรื่ องการถ่ายทอดกระแสประสาท (ร้ อยละ 12) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของอรรัมภา คานูอเนก
และคณะ (2554) ที่กล่าวว่านักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ยังมีแนวคิดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระบบประสาททุก
แนวคิด ทัง้ นี ก้ ารที่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ ไม่แสดงแบบจาลองทางความคิดออกมาอาจเป็ นเพราะนักเรี ยนยังไม่มี
ความรู้ พื ้นฐานที่จาเป็ นต่อการมีแบบจาลองที่ถกู ต้ องในเรื่ องระบบประสาท ตัวอย่างเช่น ความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึง่
ก็มีความเป็ นนามธรรมเช่นกัน โดยเฉพาะในแนวคิดเรื่ องการเกิดกระแสประสาท ซึ่งจะมีการใช้ กราฟอธิ บาย
ปรากฏการณ์ นัก เรี ยนอาจยังไม่สามารถเชื่ อมโยงกราฟความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างศักย์ เยื่ อเซลล์ กับ เวลาซึ่ง เป็ น
แบบจาลองทางสัญลักษณ์ (Symbolic level) เข้ ากับกับปรากฏการณ์ การเคลื่อนที่ ของไอออนที่ ทาให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของศักย์เยื่อเซลล์ (Submicroscopic level) ได้ ดังนันเพื
้ ่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ช่วยส่งเสริ มให้ นกั เรี ยน
มีแบบจาลองทางความคิดเกี่ยวกับระบบประสาทที่ถูกต้ องจะช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจและสามารถเชื่อมโยงระบบ
ประสาทเข้ ากับระบบร่ างกายอื่น ๆ ได้ เช่น การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แบบจาลองเป็ นฐานซึง่ เป็ นการจัดการเรี ยนรู้
ซึง่ ช่วยให้ ครู เห็นแบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนซึง่ มักจะไม่เป็ นไปตามแบบจาลองวิทยาศาสตร์ และช่วย
แก้ ไขดัดแปลงให้ แบบจาลองทางความคิดของนักเรี ยนถูกต้ องตามแบบจาลองวิทยาศาสตร์ ได้

สรุปผลการวิจัย
จากการส ารวจ พบว่านักเรี ย นส่วนมากไม่แสดงแบบจาลองทางความคิดทัง้ 5 แนวคิด ได้ แก่ เซลล์
ประสาท การเกิดกระแสประสาท การเคลื่อนที่ของกระแสประสาท การถ่ายทอดกระแสประสาท และศูนย์ควบคุม
ระบบประสาท และไม่มีนกั เรี ยนคนใดมีแบบจาลองทางความคิดที่ถกู ต้ อง สิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นจากการสารวจนี ้คื อ
การที่นกั เรี ยนไม่เข้ าใจเรื่ องพื ้นฐานสาหรับการเรี ยนเรื่ องระบบประสาท
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การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
Academic administration in world-class standard schools
under the Office of the Secondary Educational Service Area 1
ขวัญทอง โกฏิรักษ์ 1* และ ปทุมพร เปี ยถนอม2
Khauntong Gotirag1* and Patumphorn Piatanom2

บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิงสารวจครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่
ครู ผ้ ูสอนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี การศึกษา 2560
จานวน 351 คน ผลการวิ จัยพบว่า ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารงานด้ านวิ ชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวม
และรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้ านการพัฒนาหลักสูตรและด้ านการพัฒนากระบวนเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่ าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครู ที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีความคิดเห็น โดยภาพรวมและรายด้ าน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านการพัฒนาหลักสูตร และด้ านการนิเทศการศึกษา
ไม่แตกต่างกัน ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้ าน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ .05 ยกเว้ น ด้ านการนิ เทศการศึกษาไม่แตกต่างกัน และครู ที่ปฏิ บัติงานในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน

ABSTRACT
This survey research aimed to study and compare academic administration in world-class
standard schools under the office of the Secondary Educational Service Area 1. The study sample
consisted of 351 teachers from world-class standard schools under the office of the Secondary
Educational Service Area 1 in year 2017. Findings, 1) Teachers’ opinion, both the overall and in each
dimension, about academic administration, was at high level. 2) Regarding a comparison of the
opinion, it was concluded that: (1) No difference was found among teachers from different
educational levels and school sizes. (2) Teachers with different educational levels and work
experience viewed at the significant level of 0.05.
Key words: Academic Administration Of school administrators
* Corresponding author; e-mail address: Khauntong1987@gmail.com
1
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1
Master of Educational Program in Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
2
ภาควิชาวิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2
Educational Administration and Higher Education in Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
26

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
การบริ หารจัดการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้เรี ยนเพื่อให้ ก้าวไปสู่การเป็ น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและส่งต่อนักเรี ยนที่มีคุณภาพเข้ าไปในระดับที่สูงกว่า ในการบริ หารงานวิชาการในปั จจุบัน
สถานศึกษาทุกแห่งมีการกาหนดหลักสูตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พ.ศ. 2551 เพื่ อ พัฒ นาผู้เ รี ย นให้ มีคุณ ภาพตามตัว ชี ว้ ัด การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึก ษา ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึก ษาต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในการเปลี่ย นแปลงของสังคม ภายใต้ บริ บทของการจัดการศึกษาไทย
รวมไปถึงการสร้ างภาวะผู้น าทางวิชาการให้ มากขึน้ จึงเป็ นเหตุผ ลที่ ต้องมี ก ารจัดโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามแนวทางของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ เนื่องจากการจัดการศึกษาในสังคมปั จจุบนั และศตวรรษที่ 21 รู ปแบบการบริ หารจัดการ
สถานศึก ษาโดยเฉพาะสถานศึก ษาที่ เ ป็ นโรงเรี ย นมาตรฐานสากล การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ มีประสิทธิ ภาพ
เพื่อให้ ครู และบุคลากรทาง การศึกษาเกิดความศรั ทธา เป็ นที่ยอมรั บของผู้ปกครองและผู้เรี ยน ดังนัน้ ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การบริ หารงานด้ านวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ในสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อนาผลการวิจยั ที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
การบริ หารงานในสถานศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพและมุง่ ผลสัมฤทธิ์ที่ดีตอ่ ผู้เรี ยนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการบริ หารงานในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จาแนกตาม ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ตาแหน่ง/วิทยฐานะ และขนาดโรงเรี ยน

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ ครู ผ้ สู อน ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 39 โรงเรี ยน จานวน 3,745 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 351 คน ได้ มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Cohen, Manion,
and Morrison, 2011: 147)
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตของการวิจัย การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัด สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ด้ านเนือ้ หามี 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านการนิเทศ
การศึกษาและด้ านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามเกี่ ยวกับ การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ความคิ ด เห็ น ของครู เ กี่ ย วกับ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา
ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยใช้ คา่ t-test
3. เปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณ์ การทางาน ตาแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยนที่
ต่างกัน ต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้ ค่า One Way Anova ถ้ าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงนาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคูใ่ ช้ การทดสอบโดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการวิ จัยความคิดเห็ น ของครู ที่ มีต่อการบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษาในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บริ ห ารสถานศึก ษา
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามระดับ การศึกษา ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านการนิ เทศ
การศึกษา และด้ านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ แตกต่างกัน ส่วนด้ านการพัฒนาหลักสูตร และ
ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็นของครู ที่ มีต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ด้ านการพัฒนาหลักสูตร และด้ านการนิเทศการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง
ส่วนในภาพรวม ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลและประเมินผล และด้ านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึก ษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ .05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า ในภาพรวม ด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และด้ านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ครู ที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงาน
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สูงกว่าครู ที่มีประสบการณ์ การทางานน้ อยกว่า 5 ปี ส่วนด้ านการวัดผลและ
ประเมินผล พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ การทางานมากกว่า 15 ปี ขึ ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา สูงกว่าครู ที่มีประสบการณ์การทางาน 5-10 ปี และน้ อยกว่า 5 ปี

28

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

4. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามตาแหน่ง ด้ านการนิเทศการศึกษา ไม่พบความแตกต่าง ส่วนในภาพรวม ด้ านการพัฒนาหลักสูตร
ด้ า นการพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ด้ า นการวัด ผลและประเมิ น ผล และด้ า นการประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ น
รายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ในภาพรวม และด้ านการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ครู คศ.1 มีความคิดเห็นต่อการ
บริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สูงกว่าครู คศ. 2 ส่วนด้ านการวัดผลและประเมินผล พบว่า ครู คศ.2
และครู คศ.3 มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา สูงกว่า ครู คศ.1
5. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
1. การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษา
ได้ ดาเนินการบริ หารงานวิชาการตรงตามนโยบายของการจัดการศึกษาและได้ สร้ างความเข้ าใจกับครู ผ้ ูสอนใน
การปฏิบัติงานวิชาการ เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้ านทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการพัฒนาหลักสูตร ด้ านการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านการนิเทศการศึกษา และด้ านการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จึงอยู่ในระดับมากทุกด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับ วีรวรรณ มีมนั่ (2557) พบว่า ความสาเร็ จของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ผ้ ูสอน โดย
ภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก
2. การเปรี ย บเที ย บความคิดเห็ น ของครู ที่ มีต่อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาใน
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จาแนกตาม ระดับ การศึกษา
ประสบการณ์ ตาแหน่ง และขนาดโรงเรี ยน สามารถสรุ ปได้ ดงั นี ้
2.1 ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
โดยภาพรวม ด้ านการวัดผลและประเมิน ผล ด้ านการนิ เทศการศึก ษา และด้ านการประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะครู ในสังคมปั จจุบนั มีการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลาย มี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ วิ ธี การคิดและวิ ธี การปฏิ บัติงาน มีก ารสร้ างเครื อข่ายทางสังคม จึงทาให้ ค รู ที่ มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ
ชุติมา นิธิพงษ์ (2557) พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์ การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ด้ านการพัฒนาหลักสูตร และด้ านการนิ เทศการศึกษา ไม่แ ตกต่างกัน ทัง้ นี อ้ าจเป็ นเพราะครู ที่
ปฏิบัติงานการสอนในโรงเรี ยนจะต้ องเรี ยนรู้ เรื่ องของหลักสูตรเพื่อนาไปใช้ ในการกาหนดและจัดทาโครงสร้ าง
รายวิชาและแผนการจัดการเรี ยนรู้ และจะต้ องได้ รับการนิเทศการสอนจากผู้ บริ หารสถานศึกษาในทุกภาคเรี ยน
อีกทังครู
้ ทุกคนในสถานศึกษาต้ องผ่านการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพและได้ รับการพัฒนาอย่างเข้ มข้ นตังแต่
้ การ
บรรจุเข้ ารั บราชการ ทาให้ ครู ได้ ผ่านการเรี ยนรู้ ในส่วนของหลักสูตรสถานศึกษาและมีประสบการณ์ ในการรั บ
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การนิเทศ รวมไปถึงเมื่อมีประสบการณ์ในการทางานมากขึ ้น อาจจะมีบทบาทในฐานะเป็ นผู้นิเทศการศึกษาด้ วย
จึงทาให้ ครู ที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
ด้ านการพัฒนาหลักสูตร และด้ านการนิ เทศการศึก ษา ไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้ องกับ ปั ณ ณภรณ์ ปานสรวง
(2551) พบว่าครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษาด้ านงาน
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร และงานนิเทศภายใน ไม่แตกต่างกัน
2.3 ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ าน
การนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน ได้ รับทราบนโยบายและการทา
ความเข้ าใจ ประชุมร่ วมกับผู้บริ ห ารสถานศึกษาในการวางแผนการนิ เทศการศึกษา เพื่ อนาผลการนิ เทศให้
ครู ผ้ ูสอนโรงเรี ยนทุกคนรั บทราบและนาไปปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน จึงทาให้ ครู ที่มีตาแหน่ง
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ านการนิเ ทศการศึกษา ไม่แตกต่าง
กัน สอดคล้ องกับ สุพิศ ยอดโพธิ์ (2558) พบว่า ครู ที่มีตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิชาการ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านการนิเทศการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.4 ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริ หารงานวิ ชาการของผู้บริ หาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผู้บริ หารสถานศึกษา ได้ ดาเนินการ
บริ หารงานวิชาการตรงตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิ การ รวมไปถึงนโยบายของสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขัน้ พื น้ ฐานและสานักงานเขตพื น้ ที่ การศึกษา และได้ ดาเนิ นงานบริ หารงานวิชาการเพื่ อพัฒนาครู และ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยนเป็ นหลัก จึงทาให้ ครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนขนาดต่างกันมีความคิดเห็น ต่อการบริ หารงาน
วิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับ นุชรี เอี่ยมไผ่ (2557) พบว่า ครู ที่ปฏิบัติงาน
โรงเรี ย นที่ มีข นาดต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการบริ หารงานวิ ชาการของผู้บริ หารโรงเรี ยน โดยภาพรวมและ
รายด้ าน ไม่แตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีตอ่ การบริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษา
ในโรงเรี ย นมาตรฐานสากล สัง กัดส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 1 ผลการวิ จัย พบว่ าการ
บริ หารงานวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก ด้ านที่พบว่ามีความคิดเห็น
ต่อการปฏิบตั ิงานวิชาการในระดับมาก 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้ านการ
วัดผลและประเมินผลและด้ านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ดังนัน้ ผู้บริ หารสถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินหลักสูตร เพื่อวางแผนการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีการสนับสนุนให้ ครู พฒ
ั นาเครื่ องมือในการวัดผลและประเมินผล รวมทัง้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ การจัด การศึ ก ษาได้ เ ข้ ามามี บ ทบาทในการพั ฒ นาการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษา จะส่งผลให้ เกิดคุณภาพและเป็ นแนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ การบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษามีคณ
ุ ภาพ ผู้เรี ยนมีศกั ยภาพ เป็ นที่เชื่อมัน่ และยอมรับของผู้ปกครอง
ชุมชนและสังคมต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาการบริ หารงานวิชาการในด้ านอื่นๆ ที่มีความสาคัญและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรี ยน คุณภาพครู ผ้ สู อน และประสิทธิภาพของสถานศึกษาที่เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. ควรมีการศึกษาบทบาทในการมีภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษาในการบริ หารงานวิ ชาการ
ที่สามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ในสถานศึกษาและได้ รับการยอมรั บจากครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนารู ปแบบการบริ หารงานวิชาการในสถานศึกษา

สรุป
ผลการศึกษาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 จาแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทางาน ตาแหน่ง และขนาดโรงเรี ยน พบว่า
ครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา โดยภาพรวม และรายด้ า น ได้ แ ก่
การพัฒ นาหลัก สูต ร การพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ การวัด ผลและประเมิ น ผล การนิ เ ทศการศึก ษา และ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ทัง้ นีเ้ นื่องจากผู้บริ หารสถานศึกษามีการบริ หารงาน
วิชาการตรงตามแนวนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ มีการ
กาหนดโครงสร้ างหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน รวมทังมี
้
การสร้ างความเข้ าใจกับครู และบุคลากรในสถานศึกษาให้ เข้ าใจบทบาทในการปฏิ บัติงานทางวิชาการ มีการ
ประชุมและวางแผนร่ วมกับครู ในการดาเนินการนิเทศการศึกษาเพื่อติดตามกระบวนการทางานด้ านวิชาการ การ
พัฒนาคุณภาพการสอนของครู และผลการเรี ยนของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปในทิศทางที่ดี เพื่อให้ สอดคล้ องกับการจัด
การศึกษาในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในสังคมปั จจุบนั โดยนาผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติด้านวิชาการไปเป็ นข้ อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ มีความพร้ อมรองรั บการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก
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การสํารวจความสามารถในการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ แบบนิรนัยและอุปนัยของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5
The Survey of Grade 11 Students’ Deductive and Inductive Scientific Reasoning Abilities
ชญากานต์ ส่ วนบุญ1* จีระวรรณ เกษสิงห์1 และ วีระศักดิ์ ฟุง้ เฟื่ อง2
Chayakarn Suanboon1*, Jeerawan Ketsing1 and Weerasak Fungfuang2

บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีเป้าหมายเพื่ อตรวจสอบความสามารถในการให้ เหตุผลเชิ งวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 5 จํ า นวน 113 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แบบวัด ความสามารถในการให้ เ หตุผ ลเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็ นข้ อคําถามปลายเปิ ดจากสถานการณ์ปัญหาทางชีววิทยา ครอบคลุมองค์ประกอบของการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ทงแบบนิ
ั้
รนัย ได้ แก่ การสร้ างสมมุติฐานที่เป็ นไปได้ การระบุและควบคุมตัวแปร และการ
สร้ างข้ อสรุ ป และแบบอุปนัย ได้ แก่ การสรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ การอุปมาอุปไมย และการกําจัด
ปั จจัยแทรกซ้ อน จากนันใช้
้ การวิเคราะห์เชิงเนื ้อหาเพื่อจัดกลุม่ คําตอบของนักเรี ยนเป็ น 4 กลุม่ คือ ดีเยี่ยม ดี ปาน
กลาง และน้ อย ผลการวิจยั พบว่าการให้ เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านที่นักเรี ยนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ
การระบุและควบคุมตัวแปร (50.29%) ระดับดี คือ การสรุ ปความทัว่ ไปจากการค้ นหารู ปแบบ (44.25%) สําหรับ
องค์ ประกอบที่ นักเรี ยนส่วนใหญ่ ทําได้ ในระดับปานกลาง คือ การให้ เหตุผลโดยการกํ าจัดตัวแปรแทรกซ้ อ น
(68.13%) ขณะที่งานวิจยั ชี ้ว่านักเรี ยนจํานวนมากขาดความสามารถในการสร้ างสมมุติฐานที่เป็ นไปได้ (30.09%)
ซึง่ ผลการวิจยั นี ้เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาความก้ าวหน้ าในการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้ เหตุผล
เชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน

ABSTRACT
The research study aimed to explore 113 students’ scientific reasoning ability. The data were
obtained from a Biological Scenario Test which includes 2 folds of scientific reasoning ability: deduction
(Probabilistic Thinking, Control Variables, and Establishing Conclusion) and induction (Enumerative
Generalizations, Analogical Comparisons, and Eliminative Causal Reasoning). A content analysis was
employed for clustering the students’ answers into 4 ability levels: Advanced, Competent, Developing,
and Lower scientific reasoning. The findings reveal the majority of students are in the Advanced level
in a dimension of Control Variables (50.29%). Students fall into the Competent level in Enumerative
Generalizations (44.25%). More than half of the students get into the level of Developing in Eliminative
Causal Reasoning (68.13%). Meanwhile, the findings show that the students rarely perform well in
Probabilistic Thinking (30.09%). Findings from this study contribute to the field of science education in
that they provide a baseline for studying learning progressions on scientific reasoning ability.
Keywords: Scientific reasoning, Deductive reasoning, Inductive reasoning, Biology
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บทนำ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific reasoning) เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับกา
รพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์สำหรับใช้จัดการกับปัญหาที่พบในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากค
วามสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยให้บุคคลเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานที่เชื่อถือได้เข้ากับความรู้เดิม
และนำไปสู่การลงข้อสรุปและการตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
หมายถึง กระบวนการคิดของนักเรียนในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ การสังเกต การตรวจ
เอกสาร การสำรวจตรวจสอบ หรือการทดลอง และนำหลักฐานดังกล่าวไปสู่การลงข้อสรุป โดยความสามารถใน
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในงานวิจัยนี้มีสององค์ประกอบ คือ การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive reasoning) และการให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive reasoning) ซึ่งการให้เหตุผลแต่ละรูปแบบมีความหมายและองค์
ประกอบย่อยดังนี้
การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่รู้มาก่อนและยอมรับว่าเป็นความจริง เพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างข้อสรุป โดยผ่านกระบวนการทดสอบสมมติฐานที่มีความน่าเชื่อถือและคาดคะเน
คำตอบที่เป็นไปได้ของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตหรืออนาคต โดยองค์ประกอบย่อยของการให้เหตุผลแบบนิ
รนัยมี 3 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Lawson (1985, 2005) และตามที่ผู้วิจัยสรุปเพิ่มเติมจากการตรวจ
เอกสาร ได้แก่ การสร้างสมมติฐานที่เป็นไปได้ (Probabilistic thinking) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถตั้งสมมติ
ฐานและคาดคะเนคำตอบที่เป็นไปได้ของปรากฏการณ์จากสมมติฐานที่ตั้งขึ้น การระบุและควบคุมตัวแปร (Control of variables) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถกำหนดและระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุม
ในการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้ และการสร้างข้อสรุป (Establishing conclusion) หมายถึง การที่
นักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปโดยการเชื่อมโยงสมมติฐานและตัวแปรต่าง ๆ ในการทดลอง โดยอาศัยข้อมูลหลัก
ฐานที่มีความน่าเชื่อถือและการให้เหตุผลประกอบ
การให้เหตุผลแบบอุปนัย คือ การสร้างข้อสรุปหรือหลักการ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และแปล
ความหมายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการได้รับประสบการณ์ย่อยหลายครั้ง จากนั้นนำข้อมูลหลักฐานที่ได้
มาประกอบกับหลักคิดในเรื่องความเป็นไปได้เพื่อนำไปสู่การลงข้อสรุปหรือหลักการ โดยการให้เหตุผลเชิงวิทยา
ศาสตร์แบบอุปนัยมี 3 องค์ประกอบ ตามแนวคิดของ Overholser (1993) คือ การสรุปความทั่วไปจากการค้น
หารูปแบบ (Enumerative generalization) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถระบุรูปแบบที่ปรากฏในข้อมูลที่กำ
หนดให้ หรือสามารถจำแนกแยกแยะข้อมูลและลงข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อมูล การอุปมาอุปไมย (Analogical
comparison) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถเรียนรู้หรือเข้าใจสถานการณ์ใหม่ที่พบ โดยอาศัยการเทียบเคียงค
วามรู้เดิมที่เคยรู้มาก่อนกับแนวคิดเรื่องใหม่ได้ และการให้เหตุผลโดยการกำจัดปัจจัยแทรกซ้อน (Eliminative
causal reasoning) หมายถึง การที่นักเรียนสามารถระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของสถานการณ์ปัญหาที่กำหนดให้
โดยผ่านการจัดกระทำสิ่งแวดล้อมหรือลดปัจจัยแทรกซ้อนในสถานการณ์ปัญหาเพื่อบ่งชี้สาเหตุของปัญหาที่น่า
จะเป็นไปได้มากที่สุด
อย่างไรก็ดีงานวิจัยที่ผ่านมามักมุ่งศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เพียงด้านใด
ด้านหนึ่ง โดยเฉพาะการให้เหตุผลแบบนิรนัย (Songer and Gotwals, 2009) ขณะที่ในปัจจุบัน นักการศึกษา
ส่วนใหญ่ยอมรับว่าความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่บุคคลใช้ร่วมกันทั้งแบบนิรนัย
และอุปนัยในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) (Lawson, 2009; Zeineddin and
Abd El Khalick, 2009) ทั้งนี้งานวิจัยที่ผ่านมาได้กล่าวถึงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ ดังนี้ ลฎาภา สุทธิกุล และ ลือชา ลดาชาติ (2556) พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่ (13 ใน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93) ไม่เข้าใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาจากการลงข้อสรุป
บนพื้นฐานของหลักฐาน นักเรียนจึงไม่สามารถให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์จากการอ้างอิงหลักฐานได้ นอกจากนี้
นลินี สอนชา จีระวรรณ เกษสิงห์ และเมษยะมาศ คงเสมา (2561) พบว่าความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยา
ศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ส่วนมาก (37 คนจาก 42 คน คิดเป็นร้อยละ 88.10) อยู่ในระดับไม่สม
บูรณ์ในด้านการสร้างสมมติฐานที่เป็นไปได้ และร้อยละ 66.66 (28 คนจาก 42 คน) ขาดความสามารถในด้าน
การสรุปความทั่วไปจากการค้นหารูปแบบ อย่างไรก็ดีงานวิจัยทั้งสองเรื่องทำการศึกษากับนักเรียนหนึ่งห้องเรียน
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ซึ่งผลการวิจัยอาจไม่เป็นเช่นนั้นในประชากรนักเรียนขนาดใหญ่ อีกทั้งงานวิจัยอื่น ๆ ที่ผ่านมาส่วนใหญ่วัดการให้
เหตุผลเพียงมิติเดียว อาทิ ส่วนมากหากกล่าวถึ งการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มักกล่าวถึงกิจกรรมทางสังคมที่
ซับซ้อนอันอาศัยความสามารถในการเชื่อมโยงหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์มาพิสูจน์ข้อสรุปนั้น ๆ ซึ่งเป็นการ
ให้เหตุผลเชิงนิรนัย (Erduran, Simon, and Osborne, 2004) และจุฬาลักษณ์ ยิ้มดี และวัชราภรณ์ แก้วดี
(2557) ที่มุ่งศึกษาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการอนุมานเบื้องต้น ที่มีพฤตกรรมบ่งชี้ไปในด้านอุปนัย ซึ่ง
จะเห็นว่ายังไม่ครอบคลุมทั้งด้านนิรนัยและอุปนัย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประชากรที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและครอบคลุมทั้งสองมิติโดยใช้สถานการณ์
ทางชีววิทยามาเป็นโจทย์ในการวัด โดยผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงว่านักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึก
ษาตอนปลายมีความสามารถในการให้เหตุผลวิทยาศาสตร์อย่างไร องค์ประกอบใดที่ดีอยู่แล้วและองค์ประกอบ
ใดที่ยังครูวิทยาศาสตร์ควรต้องพัฒนาผู้เรียนต่อไป ทั้งยังเป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือเพื่อวัดความสามารถ
ในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ต่อไป
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งแบบ
นิรนัยและแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม โดยใช้สถานการณ์ปัญหา
ทางชีววิทยา ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อครูในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เรียน รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจัยต่อยอดเรื่องความก้าว
หน้าในการเรียนรู้ (Learning progressions) ของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนราย
บุคคลต่อไป

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานเชิงสำรวจ ซึ่ งเป็นระยะที่ 1 ของโครงการวิจัยใหญ่ เรื่อง การพัฒนาความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม โดยในระยะนี้ผู้วิจัยต้องการค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรายบุคคล โดยมีประชากรและกลุ่มตัว
อย่างดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร จำนวน 3
ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 288 คน เป็นชาย 128 คน และหญิง 160 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
สพม. 1 กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling technique) จำนวน 3 ห้อง
เรียน มีนักเรียนจำนวน 113 คน (ชาย 54 คน หญิง 59 คน) ที่เรียนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ปีการศึกษาที่ 2561
นักเรียนทุกคนยังไม่เคยผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ
แต่เป็นการสอนแบบปกติที่ใช้การบรรยาย ในบทความนี้ผู้วิจัยใช้การอ้างถึงนักเรียนรายบุคคลโดยใช้สัญลักษณ์
S ย่อมาจาก Student ตามด้วยเลข 01-113 เช่น S01 S02 เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน โรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2. การสร้างเครื่องมือวิจัย
ผู้ วิ จัยเก็บข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้กรอบแนวคิดใน
การสร้างมาจากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเครื่องมือประกอบด้วยสถานการณ์ปัญหาทางชีว
วิทยา 5 สถานการณ์ และข้อคำถามปลายเปิด 6 ข้อ ครอบคลุมองค์ประกอบของการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
แบบนิรนัย 3 ข้อ และแบบอุปนัย 3 ข้อ ดังที่กล่าวไปในบทนำ สถานการณ์ปัญหาที่ใช้ได้แก่ 1) การทดลองพิสูจน์
สมบัติสารพันธุกรรมของกริฟฟิท 2) เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเพิ่มจำนวนตัวเองของดีเอ็นเอ 3) ระบบบาร์โค้ด
กับการสังเคราะห์โปรตีน 4) โครงสร้างดีเอ็นเอ และ 5) การทดลองของ Avery Macleod และ McCarty จากนั้น
35

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

ส่งแบบวัดให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างและความตรงเชิงเนื้อหา คืออาจารย์จากคณะ
ศึกษาศาสตร์ 3 ท่าน และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา 1 ท่าน มีค่า IOC ระหว่าง 0.80 – 1.00 เสร็จแล้วจึงทดลองใช้แบบวัดกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน 35 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปภาพ ภาษา และ
ระยะเวลาในการทำแบบวัด ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน ในเดือนกรกฎาคม ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในคาบเรียนวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม ใช้เวลาสอบ 2 คาบเรียน (100 นาที) จากนั้นนำ
คำตอบมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) จัดกลุ่มคำตอบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ความสามารถในการให้
เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม (Advanced scientific reasoning) ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยา
ศาสตร์ดี (Competent scientific reasoning) ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ปานกลาง (Developing scientific reasoning) และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์น้อย (Lower scientific reasoning) โดยในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ทำ Inter-rater agreement check กับเพื่อนครูที่มีประสบการณ์การทำวิจัย
และสอนเรื่องการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์มาก่อน โดยการสุ่มแบบวัดร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง แยกวิเครา
ะห์แบบอิสระ แล้วนำผลการวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกันจนได้ข้อตกลงตรงกันทุกประเด็น จากนั้นผู้วิจัยจึง
ทำการวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนที่เหลือทั้งหมดด้วยตนเอง แล้วส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็น
ผู้วิจัยร่วมตรวจสอบอีกครั้ง แล้วจึงนำผลที่ได้ไปคำนวณความถี่ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 1
ผลการศึกษา

Figure 1 The number of Grade 11 students’ scientific reasoning in Biology
จากภาพที่ 1 จะเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ระดับดีเยี่ยม
ในด้านการระบุและควบคุมตัวแปร (ร้อยละ 50.29) เพียงองค์ประกอบเดียว ขณะที่องค์ประกอบที่เหลือทั้งหมด
ไม่ว่าแบบนิรนัยหรือแบบอุปนัย ไม่พบนักเรียนในกลุ่มความสามารถระดับดีเยี่ยม แต่พบว่ามีนักเรียนประ
มาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้างสมมุติฐานที่
เป็นไปได้ (ร้อยละ 42.48) และด้านการสร้างข้อสรุปจากการค้นหารูปแบบทั่วไป (ร้อยละ 44.25) อยู่ในระดับดี
ขณะที่นักเรียนที่เหลือเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับปาน และความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับ
น้อย โดยในภาพรวมจะเห็นว่านักเรียนส่วนมากกำลังประสบปัญหาในการแสดงออกซึ่งความสามารถในการให้
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เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านอุปนัยทั้งสามด้าน เพราะนักเรียนส่วนมากถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มความสามารถระดับ
ปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าในด้านนิรนัยนักเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์ระดับดี แต่จะเห็นว่ายังมีนักเรียนเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 30.09) ที่ทำได้ไม่ค่อยดีนักในด้านการสร้าง
สมมุติฐานที่เป็นไปได้ และตามมาด้วยการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านอุปนัย คือการให้เหตุผลโดยการกำจัด
ปัจจัยแทรกซ้อนและด้านการสร้างข้อสรุป แล้วเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยา
ศาสตร์ ผู้วิจัยได้นำเสนอตัวอย่างคำตอบของนักเรียนแยกตามรายองค์ประกอบดังนี้
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัย
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัยประกอบด้วย การสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้ การระบุและควบ
คุมตัวแปร และการสร้างข้อสรุป ซึ่งทำการวัดในสถานการณ์เรื่อง 1) การทดลองพิสูจน์สมบัติสารพันธุกรรมของ
กริฟฟิท และ 2) เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเพิ่มจำนวนตัวเองของดีเอ็นเอ มีตัวอย่างผลการวิจัยรายด้านดังนี้
ด้านการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้
ข้อคำถามที่วัดด้านการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้นี้เป็นการกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการทดลองขอ
งกริฟฟิท เพื่อพิสูจน์ว่าสารพันธุกรรมสามารถส่งผ่านระหว่างสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ จากนั้นให้นักเรียนเขียน
สมมุติฐานของการทดลองนี้ เมื่อวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.48 อยู่ในระดับ
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดี เพราะสามารถสร้างสมมุติฐานได้ แต่ไม่สมบูรณ์ ขาดคาดคะเน
ปรากฎการณ์ นอกจากนี้พบว่านักเรียนอีกร้อยละ 30.09 ไม่สามารถสร้างสมมุติฐานและขาดการคาดคะเนปราก
ฎการณ์ได้ ตัวอย่างคำตอบของนักเรียนมีดังนี้
กลุ่มความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม : สารพันธุกรรมสามารถส่งผ่านระหว่างสิ่ง
มีชีวิตได้ เมื่อนำแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ตายแล้วผสมกับแบคทีเรียสายพันธุ์ R แล้วนำไปฉีดให้หนู หนู
ตาย (S43)
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดี : สารพันธุกรรมในแบคทีเรียสายพันธุ์ S สามารถถ่าย
ทอดไปยังแบคทีเรียสายพันธุ์ R ได้ (S26)
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ปานกลาง : แบคทีเรียสายพันธุ์ S ทำให้หนูตาย แต่ถ้า
ฆ่าแบคทีเรียตายด้วยความร้อนแล้วนำไปฉีดให้หนู หนูไม่ตาย (S06)
ไม่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ : อุณหภูมิทำให้หนูตาย (S56)
ด้านการระบุและควบคุมตัวแปร
ข้อคำถามที่วัดด้านนี้เป็นการกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับการทดลองของ กริทฟิท เพื่อพิสูจน์ว่าสา
รพันธุกรรมสามารถส่งผ่านระหว่างสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่ โดยให้นักเรียนเขียนระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ
ตัวแปรควบคุมในการทดลอง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.29 มีความสามารถในการให้เหตุ
ผลเชิงวิทยาศาสตร์ระดับดีเยี่ยม และนักเรียนร้อยละ 32.74 อยู่ในระดับดี ตัวอย่างคำตอบของนักเรียนมีดังนี้
กลุ่มความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม : 1) ตัวแปรต้น คือ สายพันธุ์ของแบคทีเรีย
ได้แก่ แบคทีเรียสายพันธุ์ S และสายพันธุ์ R 2) ตัวแปรตาม คือ การมีชีวิตของหนู และ 3) ตัวแปรควบคุม คื อ
สายพันธุ์ของหนู และ ปริมาณแบคทีเรียที่ฉีดเข้าไปในตัวหนู (S11)
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดี : 1) ตัวแปรต้น คือ แบคทีเรียสายพันธุ์ S และสาย
พันธุ์ R 2) ตัวแปรตาม คือ การที่หนูมีชีวิตรอดหรือหนูตาย 3) ตัวแปรควบคุม คือ หนูตาย (S02)
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัย
การให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัยประกอบด้วย การอุปมาอุปไมย การสร้างข้อสรุปจากการ
ค้นหารูปแบบ และการให้เหตุผลโดยการกำจัดปัจจัยแทรกซ้อน ซึ่งทำการวัดใน 3 ข้อ คือ สถานการณ์ 1) ระบบ
บาร์โค้ดกับการสังเคราะห์โปรตีน 2) โครงสร้างดีเอ็นเอ และ 3) การทดลองของ Avery Macleod และ McCarty
โดยมีตัวอย่างผลการวิจัยรายด้านดังนี้
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ด้านการอุปมาอุปไมย
ข้อคำถามที่วัดด้านการอุปมาอุปไมยนี้เป็นการกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับกระบวนการสร้างโปรตีน
และระบบบาร์โค้ด แล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ให้ประกอบ
การให้เหตุผล ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนมากร้อยละ 57.52 อยู่ในระดับความสามารถปานกลาง คือบอก
เพียงความเหมือนหรือความต่างอย่างใดอย่างหนึ่ง และข้อมูลที่นำมาประกอบบางส่วนไม่ถูกต้อง ตัวอย่างคำ
ตอบของนักเรียนมีดังนี้
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ปานกลาง : เหมือนกันตรงที่มีกระบวนการสังเคราะห์โปร
ตีน เป็น start codon และ stop codon ส่วนในระบบบาร์โค้ดเป็น ขีดเริ่มต้นและขีดสุดท้าย แล้วอ่านเรื่อย ๆ
เป็นการแปลลำดับกรดอะมิโนเช่นเดียวกับการอ่านข้อมูลสินค้า คือลำดับบนสาย mRNA และลำดับขีด
บาร์โค้ดต้องเรียงกันอย่างถูกต้องจึงสามารถอ่านข้อมูลเป็นกรดอะมิโนหรือสินค้าชนิดนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ด้านการให้เหตุผลโดยการกำจัดตัวแปรแทรกซ้อน
ข้อคำถามที่วัดด้านการให้เหตุผลโดยการกำจัดตัวแปรแทรกซ้อนนี้เป็นการกำหนดสถานการณ์เกี่ยวกับ
การพิสูจน์ว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม จากการวิเคราะห์คำตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ
68.13 อยู่ในระดับความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ปานกลาง โดยนักเรียนสามารถบอกได้ว่าดีเอ็น
เอเป็นสารพันธุกรรม โดยไม่มีการอ้างอิงหรือเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่คำตอบ
นั้น ๆ ซึ่งตัวอย่างคำตอบของนักเรียนมีดังนี้
ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ปานกลาง : DNA เป็นสารพันธุกรรมของหนูเพราะใน
จานอาหารวุ้น ค. เมื่อ เอนไซม์ DNase ทำลาย DNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมทำให้แบคทีเรีย S ไม่สามารถส่งผ่าน
สารพันธุกรรมจากแบคทีเรียสายพันธุ์ S ที่ถูกทำให้ตายด้วยความร้อนไปสู่แบคทีเรียสายพันธุ์ R ได้ (S108)

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
ระดับดีเยี่ยมในด้านการระบุและควบคุมตัวแปรเพียงองค์ประกอบเดียว ซึ่งเป็นองค์ประกอบการให้เหตุผลเชิง
วิทยาศาสตร์แบบนิรนัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลฎาภา สุทธกูล และลือชา ลดาชาติ (2556) ที่พบว่านักเรียน
ไทยคุ้นชินกับกระบวนการคิดแบบนิรนัย คือมีความรู้เกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีอยู่ก่อนแล้ว จากนั้นนักเรียนจึง
ทำการศึกษาหรืออภิปรายเพื่อไปยืนยันหลักการหรือทฤษฎีนั้นและงานวิจัยนี้พบว่ามีนักเรียนประมาณครึ่งหนึ่ง
ของนักเรียนทั้งหมดที่มีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้และ
ด้านการสร้างข้อสรุปจากการค้นหารูปแบบทั่วไปอยู่ในระดับดี ขณะที่นักเรียนที่เหลือเกือบทั้งหมดอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่ขณะเดี ยวกันก็จะเห็นว่าด้านที่นักเรียนมีปัญหามากที่สุดก็เป็นการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้เช่น
กัน เนื่องจากลักษณะทั่วไปของนักเรียนไทยที่มีความคุ้นเคยกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ลักษณะนี้เนื่องจา
กการจัดรูปแบบการนำเสนอความรู้วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนที่เน้นให้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเป็นหลัก แล้ว
ยืนยันทฤษฎีหรือข้อค้นพบเหล่านั้นด้วยการทดลองหรือนำหลักฐานแวดล้อมอื่น ๆ มาสนับสนุน ซึ่งจะเห็นว่ารูป
แบบการนำเสนอความรู้นี้เป็นไปในรูปแบบของการให้เหตุผลแบบนิรนัย ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับผลการวิ
จัยก่อนหน้าของ ไพศาล แมลงทับทอง เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร และคงรัฐ นวลแปง (2558) ที่ศึกษาการให้
เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่ายังมีนักเรียนจำนวนมากขาดความสามารถ
ในการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี และวัชราภรณ์ แก้วดี (2557) ที่
พบว่าในการจัดการเรียนการสอนแบบปกติครูเป็นผู้บรรยายความรู้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
สามารถในการตั้งสมมติฐานต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต่ำกว่าร้อยละ 70 เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ สำเร็จ สี
คุณ (2556) ที่ศึกษาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัยเชิงสมมุติฐานของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และพบว่านักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 ขาดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์
38

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

แบบนิรนัยเชิงสมมุติฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่เป็นการบรรยายความรู้โดยครู
ไม่สามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการให้เหตุผลเท่าที่ควร และเนื่องจากงานวิจัยนี้พบว่านักเรียน

ส่วนมากยังขาดความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ด้านการสร้างสมมุติฐานที่เป็นไปได้ ดังนั้นงานวิจัยในอ
นาคตควรเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งสมมติฐาน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและสามารถสร้างข้อสรุป
จากความสัมพันธ์นั้นได้ นำไปสู่การพัฒนาองค์ประกอบการให้เหตุผลแบบนิรนัยด้านอื่น ๆ ต่อไป นอกจากนี้ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่านักเรียนส่วนมากมีความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุปนัยในระดับปานกลาง ดังนั้นครู
ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบอุ
ปนัยด้วยตนเอง ผ่านการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลข้อมูล โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาและเปรี ยบเที ยบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ ในการทํางาน ตําแหน่ง อายุ และขนาดของ
โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างเป็ น ข้ าราชการครู ปี การศึกษา 2560 จํานวน 260 คน ผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการครู มี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับมาก และผลการเปรี ยบเที ยบพบว่า ข้ าราชการครู ที่มีระดับการศึกษา อายุ และขนาดของโรงเรี ยน
ต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ การทํางานต่างกัน
มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ร่วม และด้ านการทํางานร่ วมกัน เป็ นที ม
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และข้ าราชการครู ที่มตี ําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็น โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้ นด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ABSTRACT
This study aimed to investigate and compare the promotion of professional learning
community performed by school administrators as perceived by government teachers under the
Office of Prachuapkirikhan Primary Educational Service Area 2. The study sample was consisted of
260 government teachers who were under the Office of Prachuapkirikhan Primary Education Service
2 in year 2017, classified according to educational level, age, work experience, position, and school
size. Findings: 1) Regarding the teachers’ opinion about roles of school administrators, the overall
and each dimension of the opinion were at high level. 2) Concerning a comparison of opinion, the
results revealed that: No difference of the opinion in each dimension and the overall was found
among teachers.
Key words : School Administrators, Professional Learning Community
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ความเป็ นมา
การศึกษาเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนามนุษย์ สังคม และประเทศชาติ อีกทัง้ การศึกษายังเป็ น
กลไกหลักในการพัฒนามนุษย์ ให้ มีคุณภาพที่ดี มีความสมบูรณ์ ทงั ้ ทางด้ านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และความ
เจริ ญงอกงามทางปั ญญา ทํ าให้ สามารถดํารงชี วิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุขท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในยุคของโลกาภิวตั น์ ทําให้ การศึกษามีบทบาทที่สําคัญเป็ นอย่างยิ่งในการ
สร้ างความได้ เปรี ยบในการพัฒนาประเทศชาติ เพื่อวางรากฐานที่สําคัญให้ คนไทยเป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
ทังทางด้
้
านคุณธรรมจริ ยธรรม ระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดี จิตสาธารณะ ความสุข สุขภาวะ สุขภาพ ครอบครัวอบอุน่
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม ได้ รับความเป็ นธรรมในการเข้ าถึงทรั พยากรและบริ การทางสังคมที่ มี
คุณภาพ ผู้ที่ด้อยโอกาสได้ รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รวมทังชุ
้ มชนมีความเข้ มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจน
เป็ นคนเก่งที่มีทกั ษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
จากสังคมยุคอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านเข้ าสู่สงั คมยุคความรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการนําเทคโนโลยีเพื่อ
การเชื่อมโยงมาใช้ ในทางการศึกษา ทํ าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การบริ หาร
สถานศึกษาในปั จจุบนั ถือได้ วา่ เป็ นความท้ าทายสําหรับผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาจึงต้ องมีความ
ตื่นตัวที่จะต้ องพัฒนาผู้เรี ยนทังในด้
้ านองค์ความรู้ สาระวิชาหลักและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึง่ ประกอบไปด้ วย
ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะทางด้ านการสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จึง
เป็ นภาระสําคัญของผู้บริ หารสถานศึกษาที่จะต้ องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้ เกิดประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้บริ หารจะต้ อง
รู้ เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก มีการพัฒนาตนเองและคิดหายุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการใหม่ๆ เพื่ อ
ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบในการบริ หารองค์ กร และให้ ความสําคัญกับความสัมพันธ์ ของผู้ปฏิ บัติงานทัง้ ภายในและ
ภายนอกสถานศึก ษา เพื่ อ พัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีค วามรู้ ความสามารถและมี ทัก ษะทัด เที ย มเป็ นที่ ย อมรั บ ของ
นานาชาติ และสามารถดํารงชีวิตได้ อย่างมีความสุข (สมหมาย อํ่าดอนกลอย, 2556, หน้ า 1-7)
การเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ วของยุคในปั จจุบัน จึงเป็ นเหตุให้ สถานศึกษาจํ าเป็ นต้ องระดมสรรพกํ าลัง
ความสามารถร่ วมกันของบุคลากรภายในสถานศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยน ปรั บตัว พัฒนาคุณภาพให้ ก้าวทันและมี
ความสอดคล้ อ งกับ ในยุ ค ปั จ จุ บัน ที่ มี ผ ลต่ อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รี ย น รวมไปถึ ง ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้ องมีความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงครัง้ นี ้ ดังนัน้ ในการ
สร้ างชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จะพบว่าการให้ ชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ วิชาชีพเป็ นส่วนหนึง่ ของการบริ หารเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา เป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นการยกระดับการศึกษาทังระบบและพั
้
ฒนาคุณลักษณะของผู้เรี ยนให้ ทดั เทียม
กับสากล เสริ มสร้ างทักษะการเรี ย นรู้ แห่ง อนาคตอี กทัง้ เป็ นการปฏิ รู ปครู แ ละบุคลากรทางการศึก ษาให้ เห็ น
ความสําคัญของการออกแบบการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลผู้เรี ยนให้ ตรงตามความต้ องการของตัว
ผู้เรี ยนเองและต่อสังคม (มินตรา ลายสนิทเสรี กลุ , 2558, หน้ า 2)
งานวิจยั นี ้ได้ สนใจศึกษาการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ข้ าราชการครู สงั กัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ที่มีการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การบริ หารจัดการในสถานศึกษาสูก่ ารเรี ยนรู้ ในยุคปั จจุบนั ด้ วยการพัฒนาวิชาชีพครู ในการส่งเสริ มชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา จนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ เห็นคุณภาพของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
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ทางวิชาชี พครู ที่ มีทักษะและจิ ต วิญญาณของความเป็ นครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ในการนี ้
ผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพจะต้ องมีการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพในด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม
ด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้ านภาวะผู้นําร่ วม และด้ านการเรี ยนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ เพื่อนําผลการส่งเสริ ม
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาที่ได้ ในครัง้ นี ้ นําผลข้ อมูลไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์อนั สูงสุด
ในการพัฒนาการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา และเป็ นการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาให้ ก้าวทันต่อสภาพสภาวการณ์ในปั จจุบนั ต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยน

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ ข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 90 โรงเรี ยน จํานวน 829 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ปี การศึกษา 2560 ได้ มาโดยการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ โคเฮนและ
คณะ Cohen, Manion and Morrison (2011, pp. 147) จํานวน 260 คน จากนันใช้
้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
ชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยคํานวณกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามอําเภอเป็ น 4 อําเภอ ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ได้ แก่ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอ
สามร้ อยยอด และอําเภอกุยบุรี ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ชันภู
้ มิตามสัดส่วนของครู ในแต่ละอําเภอ และได้ ใช้ การกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถามการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้ อมูลการส่ง เสริ มชุมชนแห่งการเรี ย นรู้ ทางวิชาชี พของผู้บริ ห ารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 โดยหาค่าเฉลี่ย
( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาที่ตา่ งกันต่อการส่งเสริ มชุมชน
แห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ ของผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา สัง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 โดยใช้ คา่ t-test
3. วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ การทํางาน ตําแหน่ง อายุและ
ขนาดของโรงเรี ย นที่ ต่างกัน ต่อการส่ง เสริ มชุมชนแห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิช าชี พ ของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 โดยใช้ ค่า One Way Anova ถ้ าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 จึงนํ าค่าคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ใช้ การทดสอบโดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 2 ในภาพรวมและราย
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม ด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้ านภาวะผู้นําร่ วม และด้ านการเรี ยนรู้ และการ
พัฒนา อยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง อายุ และขนาดของโรงเรี ยน ดังนี ้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา จําแนก
ตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน พบว่า ค่า t ไม่มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แสดงว่า
ข้ าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา จําแนก
ตามประสบการณ์ทํางาน พบว่า ค่า F ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านภาวะผู้นําร่ วม และด้ านการเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ส่วนค่า F ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม และด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ พบว่า
ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ทํางานน้ อยกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วมและด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม สูงกว่าข้ าราชการครู
ที่มีประสบการณ์ระหว่าง 10 – 15 ปี ส่วนข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ทํางานอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา จําแนก
ตามตําแหน่ง พบว่า ค่า F ในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้ านภาวะผู้นําร่ วม และ
ด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า ข้ าราชการครู ที่มีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
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ส่วนค่า F ด้ านการมีวิสัยทัศน์ ร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็ นรายคู่ โดยวิธีของ เชฟเฟ่ ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา จําแนก
ตามอายุ และขนาดของโรงเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้ าน พบว่า ค่า F ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า ข้ าราชการครู ที่มีอายุ และขนาดของโรงเรี ยนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
การอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื น้ ที่ การศึก ษาประถมศึกษา ประจวบคีรี ขันธ์ เขต 2 พบว่า ผู้บ ริ หาร
สถานศึกษามีการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพโดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่อการส่ง เสริ ม ชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ภายในสถานศึก ษาโดยการให้
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาระดมความคิ ด ในการปฏิ บัติ ง าน วางเป้ าหมายในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน มุ่งเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ จริ งในชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพรวมไปถึง
ผู้บริ หารสถานศึกษาได้ แสดงให้ ข้าราชการครู เห็นถึงความพยายามในการจัดการศึกษาที่ต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
มากกว่าการทํางานเพียงลําพังด้ วยการกระตุ้นความสนใจในการร่ วมกันทํางานให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเกิด
กระบวนทัศน์ใหม่ๆ ความสามารถและทักษะปฏิบัติงานไปสู่ระดับที่สงู ขึน้ และยังได้ ทําหน้ าที่เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน
อย่างแท้ จริ งร่ วมกัน จึงทําให้ ข้าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปราณี ไชยภักดี และรุ่ งชัชดาพร เวหะชาติ
(2561) ที่พบว่า ผู้บริ หารสถานศึกษามีการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ใน
ระดับมาก เช่นกัน
2. ผลการเปรี ยบเทียบการส่งเสริ มการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของข้ าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน ตําแหน่ง อายุ และขนาดของโรงเรี ยน ดังนี ้
2.1 ข้ าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้เนื่องจาก ข้ าราชการครู ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ได้ เกิ ดกระบวนการในการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม การมีภาวะผู้นําร่ วม การเรี ยนรู้ และ
การพัฒนาวิชาชีพ ข้ าราชการครู เกิดความเข้ าใจกระบวนการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษาในการส่งเสริ ม
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ ในแต่ ล ะด้ า น รวมทัง้ มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาผู้ เ รี ย นร่ ว มกัน กับ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา จึงทําให้ ข้าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปราณี ไชยภักดี และรุ่ งชัชดาพร
เวหะชาติ (2561) ที่พบว่า ข้ าราชการครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
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2.2 ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ในการทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการ
เรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ านภาวะผู้นําร่ วม ด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
เนื่องจาก ผู้บริ หารสถานศึกษามีการกระจายอํานาจหรื อภาวะผู้นําในการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ไปสู่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการเปิ ดโอกาสให้ ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ในการทํางาน
น้ อยก็สามารถมีอิสระทางความคิดให้ มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญ ยอมรับในการทํางาน
ร่ วมกันและให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน ตลอดจนได้ มีการเรี ยนรู้ พัฒนาและแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ ด้ วยการเรี ยนรู้ ทาง
วิชาชีพร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ ก้าวทันต่อสถานการณ์ โลก ดังนันการที
้
่ข้าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ใน
การทํางานต่างกัน จึงมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ าน
ภาวะผู้นําร่ วม ด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม และด้ านการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ พบว่า ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ทํางานน้ อยกว่า 10 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วมและด้ าน
การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม สูงกว่าข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ระหว่าง 10 – 15 ปี ส่วนข้ าราชการครู ที่มี
ประสบการณ์ทํางานอื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง ส่วนซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของปราณี ไชยภักดี และรุ่ งชัชดาพร
เวหะชาติ (2561) ที่พบว่า ข้ าราชการครู ที่มีประสบการณ์ ในการทํ างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ ม
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.3 ข้ าราชการครู ที่มีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในภาพรวมและด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้ านภาวะผู้นําร่ วมและด้ านการเรี ยนรู้
และการพัฒนา ไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้บริ หารสถานศึกษามีการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
โดยร่ วมกันกับข้ าราชการครู กําหนดจุดมุ่งหมายในให้ การทํางานเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สร้ างบรรยากาศการ
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรมในการทํางานเป็ นทีม ร่ วมกันแก้ ปัญหาต่อผู้เรี ยน มีการกระจายอํานาจ
ความรั บผิดชอบร่ วมกัน ส่งเสริ มให้ ครู เกิดกระบวนการในการพัฒนาการเรี ยนรู้ เพื่อตนเองและผู้เรี ยน จึงทําให้
ข้ าราชการครู ที่มีตําแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในภาพรวมและด้ านการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้ านภาวะผู้นําร่ วมและด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
ไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ รุ่ ง ชัช ดาพร เวหะชาติ และปราณี ไชยภัก ดี (2561) ที่ พ บว่ า
ข้ าราชการครู ที่มีตําแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2.4 ข้ าราชการครู ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของ
ผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้เนื่องจาก ข้ าราชการครู ที่มีข้าราชการครู ที่มี
อายุต่างกัน ได้ เกิดกระบวนการในการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ในด้ านการมีวิสยั ทัศน์ร่วม การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม การมีภาวะผู้นําร่ วม การเรี ยนรู้ และการพัฒนา
วิชาชีพ ข้ าราชการครู เกิดความเข้ าใจกระบวนการบริ หารงานของผู้บริ หารสถานศึกษาในการส่งเสริ มชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพในแต่ละด้ าน รวมทังมี
้ สว่ นร่ วมในการพัฒนาผู้เรี ยนร่ วมกันกับผู้บริ หารสถานศึกษา จึงทําให้
ข้ า ราชการครู ที่ มี อ ายุ ต่า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อการส่ ง เสริ ม ชุม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ทางวิ ช าชี พ ของผู้ บ ริ ห าร
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สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วรลักษณ์ ชูกําเนิด (2557) กล่าวว่า ในการเปลี่ยนแปลง
แห่งยุคปั จจุบนั เพื่อที่จะให้ ชมุ ชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพครู ทุกคน ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่ม่งุ เน้ นการ
พัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้ อยู่ตลอดเวลาและมีความเข้ าใจศิษย์ โดยการใช้ รูปแบบ
การเรี ยนรู้ แบบใช้ ปัญหาของครู ผ้ สู อนเป็ นฐาน หรื อโจทย์จริ งในการปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นฐาน ให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนโดยไม่แบ่งชันอายุ
้
2.5 ข้ าราชการครู ที่มีการปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนแต่ล่ะโรงเรี ยนได้ รับรู ปแบบในการบริ หารจัดการและดําเนินงานของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพใกล้ เคียงกัน ผู้บริ หารสถานศึกษามีการส่งเสริ มให้ คณะครู มีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อนการทํางานตาม
วิสัยทัศน์ ค่านิ ยม และเป้าหมายของโรงเรี ยนในทิ ศทางเดียวกัน จึงทํ าให้ ข้าราชการครู ที่มีการปฏิ บัติงานใน
โรงเรี ยนที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของผู้บริ หาร
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิณสุดา สิริธรังศรี (2557) กล่าวว่า การบริ หารจัดการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สําหรับข้ าราชการครู ที่ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน ไม่ควรยึดโยง
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึง่ ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา สถานศึกษาภายใต้ การกํากับสนับสนุนของต้ นสังกัดได้ มี
การบริ หารจัดการทัง้ รู ปแบบมีส่วนร่ วมของชุมชน เป็ นฐานสําคัญของการบริ หารจัดการไปสู่ความสําเร็ จทัง้ ใน
เมืองและชนบท ทังที
้ ่เป็ นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ บนพื ้นฐานของความพร้ อมทังด้
้ านครู
และบุคลากร การเงินและงบประมาณ ความรู้ และเทคโนโลยี ที่จําต้ องทําการศึกษาถึงรู ปแบบการบริ หารจัดการ
สถานศึกษาที่เหมาะสม
ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านการมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมอยู่ในระดับมาก ผู้บริ หารสถานศึกษาควรมีการเปิ ดโอกาสให้
คณะครู และบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษาได้ มีการทํางานร่ วมกันในการระดมความคิดเพื่อความมุ่งหวัง
ร่ วมกันเพื่อนําสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็ จโดยอาศัยกระบวนการในการทํางานของทุกคน มีการส่งเสริ มการใช้
วิธีการใหม่ๆเพื่อเป็ นการสร้ างสร้ างวัฒนธรรมในโรงเรี ยน และนําข้ อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาอย่างน้ อยปี การศึกษา
ละ 1 ครัง้
2. จากผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา ในด้ านการทํ างานร่ วมกัน เป็ นที มอยู่ในระดับ มาก ผู้บริ ห ารสถานศึก ษาควรสร้ าง
บรรยากาศแห่ งความไว้ วางใจเชื่ อถื อ เพื่ อให้ คณะครู ได้ มีโอกาสในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกัน ตาม
แนวทางในการทํ างานร่ วมกันอย่างมีความสุขให้ มีประสิทธิ ภาพต่อสถานศึกษาและตัวผู้เรี ยน และเสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมในการยอมรับและสร้ างวัฒนธรรมในการทํางานเป็ นทีม สร้ างเครื อข่ายอย่างเป็ นกัลยาณมิตร
3. จากผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านภาวะผู้นําร่ วมอยู่ในระดับมาก ผู้บริ หารสถานศึกษาควรเปิ ดโอกาสในคณะครู มี
อิสระทางความคิดในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา ส่งเสริ มให้ คณะครู ยอมรั บในการทํางานและให้
เกี ยรติซึ่งกันและกัน มีการติดตามการประเมินผลในการพัฒนาความเป็ นผู้นําของครู อย่างต่อเนื่ อง และเปิ ด
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โอกาสให้ คณะครู ทุกๆคนมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของโรงเรี ยนอย่าง
ต่อเนื่อง และนําข้ อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครัง้
4. จากผลการวิจัยพบว่า ข้ าราชการครู มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
ของผู้บริ หารสถานศึกษา ในด้ านการเรี ยนรู้ และการพัฒนาวิชาชีพอยู่ในระดับมาก ผู้บริ หารสถานศึกษาควรสร้ าง
บุคลากรต้ นแบบให้ เกิดขึน้ ในสถานศึกษา โดยข้ าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริ หารสถานศึกษา
ต้ องประพฤติและปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่นกั เรี ยน ซึง่ แบบอย่างที่ดีนนจะมี
ั้
ค่ามากกว่าคําสอน คณะ
ครู สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนิ นงานของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพโดยสามารถ
วิเคราะห์ ขอบเขตในการทํางาน บทบาทและความรั บผิดชอบของตนเองได้ ส่งเสริ มให้ ครู มีการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆที่จะช่วยพัฒนาวิชาชีพของตนอยู่เสมอ และนําข้ อมูลไปปรับปรุ งพัฒนาอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครัง้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ การส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพในทุกๆ
ด้ าน ขยายผลการศึกษาให้ ครอบคุลมผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในวงกว้ างมากยิ่งขึน้ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง องค์กรภายนอก หรื อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับสถานศึกษา เพื่อให้ เกิดการพัฒนาการส่งเสริ มชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ
2. ควรศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์และความต้ องการจําเป็ นของผู้บริ หารสถานศึกษา สูก่ าร
ส่งเสริ มชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพของครู อย่างเป็ นรู ปธรรม ที่มีความเหมาะสมกับสภาพทางการศึกษาและ
บริ บทในปั จจุบนั
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คุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครูตามทรรศนะของสถานศึกษาเครื อข่ าย
Characteristics of Students Practicing Professional Experience according to the Views of
Educational Institutions.
ฤทัย ประทุมทอง1* และ วิมล บุญรอด2
Ruthai Prathoomthong1* and Wimon Boonrawd2

บทคัดย่ อ
การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประการณ์ วิชาชีพครู ตามทรรศนะของ
สถานศึกษาเครื อข่าย และประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 332 คน ของสถานศึกษาเครื อข่ายภาคเรี ยนที่ 1/2560 โดยใช้ สตู รของทาโรยามา
เน่ (Taro Yamane) ที่ค่าความเชื่อมัน่ %95 เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้ องโดยรวม
เฉลี่ย 0.93 และมีค่าความเชื่อมัน่ โดยรวม 0.997 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าสถิติ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของครู พี่เลี ้ยงและนักเรี ยนที่มีตอ่ คุณลักษณะ
ของนั ก ศึ ก ษาฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทั ง้ 5 ด้ านมี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.43, S.D. = 0.59)

ABSTRACT
This research aims to study the characteristic of student attendance for professional practice
teacher training according to an academy’s opinion.and level of satisfaction of students and mentors
for students practicing professional teachers The sample group was 332 people of educational
institutions of semester 1/2560 by Taro Yamane. The research tool used in this study was a
questionnaire. Data were analyzed using a computer program SPSS to find out the statistical value,
percentage, average, and standard deviation. The research findings were as follows. Level of
satisfaction of students for students practicing professional teachers are much ( X = 4.43, S.D. = 0.59).

Keyword: Characteristics of students. Professional experience.
* Corresponding author;e-mail address: ruthaihappy@gmail.com
1

สาขาครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 1 ถ.ราชดําเนินนอก
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1
Department of Industrial Education Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology
Srivijaya , 1 Ratchadamnoen Nok, Bo Yong, Muang, Songkhla 90000
2
คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั 1 ถ.ราชดําเนินนอก อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2
Faculty of Industrial Education and Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya , 1 Ratchadamnoen Nok,
Bo Yong, Muang, Songkhla 90000
48

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

คานา
การพัฒนาประเทศให้ ก้าวหน้ าเทียบเท่ากับนานาอารยประเทศนันสิ
้ ่งที่มีความสาคัญที่สดุ นัน่ ก็คือ “คน”
และการพัฒนาคนก็ต้องอาศัยการศึกษา ครู ก็เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งมีมายาวนาน บทบาทของครู จึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนาชาติ หากประเทศชาติใดมีครู ที่มีความรู้ มีคณ
ุ ธรรม มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ตวั เองรู้ และมีการจัดการเรี ยนรู้ ที่ถูกต้ องและเหมาะสมแล้ ว การศึกษาของคนในประเทศนัน้ ก็จะ
สามารถนาพาคนในชาติให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถเข้ าสู่การแข่งขันที่นบั วันจะทวีค วามรุ นแรงมากยิ่ งขึน้
โดยเฉพาะการแข่ ง ขัน ในปั จ จุ บัน เป็ น การแข่ ง ขัน กัน ในเชิ ง ความได้ เ ปรี ย บทางเทคโนโลยี แข่ ง ขัน กัน ด้ า น
อุตสาหกรรมการส่งออก ดังนันประเทศใดที
้
่มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย มีนวัตกรรมที่สร้ างสรรค์ ก็มีโอกาสที่จะนาพา
ประเทศของตนหลุดพ้ นไปจากความยากจนได้
คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั เป็ นองค์กรหนึง่ ที่
ผลิตบุคลากรเพื่อทาหน้ าที่สร้ างคน โดยได้ เปิ ดทาการเรี ยนการสอนในหลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม
สาขาวิชาศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยเป้าหมายของทัง้ 3 สาขาวิชา คือ
ต้ องการผลิตครู ช่างที่มีทกั ษะปฏิบัติ มีความรู้ สามารถก้ าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ทงทางทฤษฎี
ั้
และปฏิบตั ิให้ กับผู้เรี ยนได้ อย่างถูกต้ อง ซึง่ ตามแผนการศึกษานัน้ นักศึกษาที่เรี ยน
ชันปี
้ สดุ ท้ าย จะต้ องฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในสถานศึกษาเป็ นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา โดยคณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะจัดส่งนัก ศึก ษาฝึ กสอนไปยัง สถานศึก ษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึก ษา ในแต่ ล ะปี ก ารศึก ษาจะจัด ส่ง นัก ศึก ษาฝึ ก สอนไปยัง สถานศึก ษาต่า ง ๆ มากกว่ า จ านวน 20
สถานศึก ษา และมี ขัน้ ตอนในการประเมิ น นัก ศึก ษาสอน โดยการจัด อาจารย์ นิ เ ทศก์ ไ ปยังสถานศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อรับฟั งปั ญหา และข้ อเสนอแนะต่าง ๆ จากครู พี่เลี ้ยง หัวหน้ าแผนก นักเรี ยนที่ได้ เรี ยน
กับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ นอกจากนันก็
้ ได้ กาหนดให้ นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู กลับมาสัมมนาที่คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทุกศุกร์ สุดท้ ายของเดือน ดังนัน้ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เป็ นกระบวนเรี ยนรู้ ที่สาคัญอีกประการหนึง่ ที่สง่ ผลให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกประสบการณ์ ตรง ได้
นาความรู้ ที่ ได้ ศึกษามาทัง้ ทางทฤษฎีและปฏิบัติมาถ่ายทอดให้ กับผู้เรี ยน ได้ บูรณาการทักษะทางช่างกับการ
จัดการเรี ยนรู้ ของตนเองเพื่อนาไปใช้ กบั ผู้เรี ยนทาให้ กบั นักศึกษามีความรู้ เพิ่มขึ ้น ความชานาญในการสอน และ
สามารถนาความรู้ ไปใช้ ในสถานการณ์จริ ง สามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้
จากการที่คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ ส่งนักศึกษาออกไปฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ครู
ในสถานศึกษาเครื อข่ายเป็ นรุ่ นที่ 4 แล้ ว ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะสารวจคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พครู ตามความต้ องการของสถานศึก ษาเครื อข่ าย และความพึงพอใจของสถานศึก ษาเครื อข่ ายที่ มี ต่อ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านความรู้ ด้ านทักษะช่าง ด้ านบุคลิกภาพ และด้ าน
ทัศ นคติ ต่อวิ ช าชี พ เป็ น ต้ น เพื่ อส ารวจว่าในทรรศนะของครู พี่เลี ย้ งและนักเรี ย นมีด้านใดบ้ างที่ นัก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์ วิชาชีพครู มีความบกพร่ องและจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาอย่ างเร่ งด่วน โดยหวังว่างานวิจัยนี ้จะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ด้านการฝึ กปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษา และการจัดการ
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เรี ย นการสอนของสาขาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประการณ์วิชาชีพครู ตามทรรศนะของสถานศึกษาเครื อข่าย
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สถานศึกษาเครื อข่าย หมายถึง วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัย สารพัดที่คณะครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั ได้ ส่งนักศึกษาออกฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
ครู
ครู พี่ เ ลี ย้ ง หมายถึ ง ครู ป ระจ าการของสถานศึก ษาเครื อ ข่ า ยที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตัง้ จากผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาให้ ทาหน้ าที่เป็ นครู พี่เลี ้ยงของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
นักเรี ยน หมายถึง นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งของ
สถานศึกษาเครื อข่ายที่ได้ เรี ยนกับนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพครู

อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุ่มประชากร
1. ประชากร ได้ แก่ ครู ประจาการสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทาหน้ าที่ เป็ นครู พี่เลี ้ยง
ของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จานวน 62 คน
2. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ทาการสอน จานวน 1,240 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
1. กลุม่ ตัวอย่างที่ทาหน้ าที่เป็ นครู พี่เลี ้ยง จานวน 62 คน ในภาคเรี ยนที่ 1/2560
2. กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนที่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ทาการสอน จานวน 302 คน โดยใช้ สตู ร
ของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่คา่ ความเชื่อมัน่ 95% คิดจากจานวนของนักเรี ยนทังหมด
้
จานวน 1,240 คน
และครู พี่เลีย้ ง จานวน 29 คน โดยใช้ สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ ค่าความเชื่ อมั่น 95% คิดจาก
จานวนของครู พี่เลี ้ยงทังหมด
้
จานวน 62 คน ในภาคเรี ยนที่ 1/2560
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของครู พี่เลี ้ยงเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
นักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ซึง่ สอดคล้ องกับ (ทัศนีย์นารถ ลิ ้มสุทธิวนั ภูมิ,2555)คุณลักษณะพึงประสงค์
ของครู ตามความคิดเห็นของอาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณธรรม
ของครู 2) ด้ านบุคลิกภาพและความเป็ นผู้นา 3) ด้ านวิชาการ 4) ด้ านการวัดและประเมินผล และ 5) ด้ านทักษะ
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และเทคนิคการสอน และสอดคล้ องกับ (สุคนธา ทองบริ สทุ ธิ์,2553) คุณลักษณที่พงึ ประสงค์ของอาจารย์ในความ
คิดเห็นของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1) ด้ านความสามารถ
ในการสอน 2) ด้ านบุคลิกภาพ 3) ด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม และ 4) ด้ านการให้ คาปรึ กษา จากการที่ผ้ ูวิจัย
ศึกษางานวิจัยดังกล่าว จึงได้ จัดทาแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู ที่พึงประสงค์ ตามทรรศนะของครู พี่เลี ้ยง ออกเป็ น 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้ 2) ด้ านทักษะทางช่าง 3)
ด้ านบุคลิกภาพ 4) ด้ านวิธีการสอน และ 5)ด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ จานวน 25 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีค่าดัชนีความสอดคล้ องค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.93 และมีค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามโดยราม 0.997
ชุดที่ 2 แบบสอบถามสาหรับสอบถามนักเรี ยน เพื่อประเมินค่าความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพครู เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน คือ 1) ด้ านความรู้ 2) ด้ านทักษะทางช่าง 3) ด้ านบุคลิกภาพ 4) ด้ าน
วิธีการสอน และ 5) ด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ จานวน 25 ข้ อคาถาม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บข้ อมูลทังหมด
้
2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 เก็บข้ อมูลจากครู พี่เลี ้ยงเพื่อ
สารวจทรรศนะของครู พี่เลี ้ยงที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู โดยทาหนังสือแนะนา
ตัว และขอความร่ วมมือในการตอบและส่งแบบสอบถามกลับจากครู พี่เลี ้ยงผ่านทางนักศึกษาฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพครู และครั ง้ ที่ 2 จะเก็บข้ อมูลหลังจากได้ วิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู
แล้ ว โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จากครู
พี่เลี ้ยงและนักเรี ยนของสถานศึกษาเครื อข่าย ผู้วิจยั ทาหนังสือแนะนาตัว และขอความร่ วมมือในการตอบและส่ง
แบบสอบถามกลับผ่านทางนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล และแปรผลข้ อมูล ใช้ โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ( X )และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปรผลข้ อมูลตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert technique)

ผล
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู ตามทรรศนะของสถานศึกษาเครื อข่าย
เป็ นการวิจยั ที่ต้องการทราบถึงทรรศนะของสถานศึกษาซึง่ ได้ แก่ ครู พี่เลี ้ยง จานวน 62 คน และ ประเมินค่าความ
พึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ซึ่งออกฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2560 จานวน
ทัง้ สิ น้ 60 คน จากนัก ศึก ษา 3 หลัก สูตรสาขาวิ ช า คือ สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละโทรคมนาคม
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุตสาหการ และสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมแมคคาทรอนิ ก ส์ ณ สถานศึก ษาสังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจานวน 22 สถานศึกษา โดยครู พี่เลี ้ยงและนักเรี ยน จานวน 332 คน
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1. ผลการประเมินคุณ ลัก ษณะของนักศึก ษาฝึ กประการณ์ วิชาชี พ ครู ตามทรรศนะของสถานศึกษา
เครื อข่าย โดย ครู พี่เลี ้ยง แสดงได้ ดงั Table 1
Teble 1 Characteristics of students practicing professional experience according to the views of
educational institutions by mentors
( n = 62)
Characteristics Topics
Characteristics of students
S.D.
Level
X
1. Knowledge
4.16
0.46
Much
2. Skills
4.20
0.51
Much
3. Personality
4.69
0.32
Most
4. Teaching methods
4.48
0.44
Much
5. Attitude towards the profession
4.65
0.41
Most
2. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นและครู พี่ เ ลี ย้ งที่ มี ต่ อ คุ ณ ลัก ษณะของนัก ศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู แสดงได้ ดงั Table 2
Teble 2 Level of satisfaction of students and mentors for students practicing professional teachers (n
= 332)
Satisfaction Topics
Satisfaction
S.D.
Level
X
1. Knowledge
4.39
0.56
Much
2. Skills
4.38
0.61
Much
3. Personality
4.49
0.58
Much
4. Teaching methods
4.43
0.58
Much
5. Attitude towards the profession
4.48
0.60
Much
Total
4.43
0.59
Much

วิจารณ์
1. ผลการวิ จัย คุณ ลัก ษณะของนั ก ศึก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู ตามทรรศนะของสถานศึก ษา
เครื อข่าย โดยครู พี่เลีย้ ง พบว่า คุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พครู ที่สถานศึกษาเครื อข่าย
ต้ องการ ทัง้ 5 ด้ าน โดยเรี ยงลาดับจากมากมาน้ อยคือ 1) ด้ านบุคลิกภาพ 2) ด้ านด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ 3) ด้ าน
วิธีการสอน 4) ด้ านทักษะทางช่าง และ 5) ด้ านความรู้
2. ผลการวิจยั ประเมินค่าความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า
นักเรี ยนและครู พี่เลี ้ยงมีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นด้ านทักษะช่าง และด้ านความรู้
เป็ นสองประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ กบั นักศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู สอดคล้ องกับ (สุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ ,2538)
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ได้ แสดงความคิดเห็นไว้ ว่า ผู้ที่จะเป็ นครู ช่างอุตสาหกรรมได้ ดีนนั ้ จาเป็ นจะต้ องมีความรู้ ความสามารถ ความ
ชานาญทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ทังอาชี
้ พครู และอาชีพช่าง และมีความสอดคล้ องกับ (จานง กงทอง,2539) ได้
ท าวิ จั ย เรื่ อ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องครู ช่ า งอุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช่ า งก่ อ สร้ างที่ ส อนในระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ กรมอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 12 พบว่าครู ช่างต้ องมีทักษะทางช่าง เป็ นลาดับแรก
ลาดับรองลงมาได้ แก่ ความรู้ ทางช่าง
ดังนัน้ จะเห็นว่าผลที่ได้ จากการวิจัย เป็ นข้ อมูลที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ ในการพัฒนาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั และจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตอย่างแท้ จริ ง
รวมทังตอบสนองต่
้
อปณิธานของคณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็ นสถาบันผลิตและพัฒนาครู
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน
สรุ ป
1. คุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพครู ตามทรรศนะของสถานศึกษาเครื อข่ายโดยครู พี่
เลี ้ยง ในรายข้ อด้ านต่าง ๆ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1.1 ด้ านความรู้ มีข้อคาถามจานวน 5 ข้ อ มีความต้ องการเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16,
S.D. = 0.61) และความต้ องการรายข้ อพบว่า มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการเพิ่มขึน้ ( X = 4.40, S.D. = 0.56) มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและวิธีการวัดและประเมินผล
ทางด้ านช่าง( X = 4.27, S.D. = 0.58) สามารถวิเคราะห์จดุ มุง่ หมายและโครงสร้ างของหลักสูตรและเนื ้อหาวิชาที่
จะต้ องสอน( X = 4.17, S.D. = 0.53) ใช้ แนวคิดหรื อนารู ปแบบการสอนใหม่ๆ มาปรับปรุ งงานด้ านการสอนให้ ดี
ขึ ้น( X = 4.00, S.D. = 0.70) และมีความรอบรู้ ความแม่นยาในเนื ้อหาวิชาที่สอน( X = 3.97, S.D. = 0.67)
1.2 ด้ านทั ก ษะช่ า ง มี ข้ อค าถามจ านวน 6 ข้ อ มี ค วามต้ องการเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.20, S.D. = 0.64) และความต้ องการรายข้ อพบว่า รู้ ถึงหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานทางช่างทุก
ครัง้ โดยยึดความปลอดภัยต้ องมาก่อน( X = 4.67, S.D. = 0.55) มีทกั ษะในการจัดเตรี ยม ตรวจสอบ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ เครื่ องจักร ให้ พร้ อมก่อนการสอน( X = 4.27, S.D. = 0.70) เลือกใช้ ดูแล ซ่อมบารุ ง เครื่ องมือ อุปกรณ์
ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม( X = 4.13, S.D. = 0.57) มีทกั ษะในการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้
รู้ จกั คิด และฝึ กทักษะในด้ านช่าง( X = 4.10, S.D. = 0.71) มีทกั ษะจัดและบริ หารโรงฝึ กงานทักษะด้ านช่างให้ อยู่
ในสภาพใช้ งานได้ ตลอดเวลา( X = 4.10, S.D. = 0.66) และมีทกั ษะปฏิบตั ิทางด้ านงานช่างในสาขาวิชาที่ฝึกสอน
( X = 3.93, S.D. = 0.64)
1.3 ด้ านวิ ธี ก ารสอน มี ข้ อค าถามจ านวน 5 มี ค วามต้ องการเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( X = 4.48, S.D. = 0.59) และความต้ องการรายข้ อพบว่า มีการจัดทาแผนการเรี ยนรู้ รายวิชาได้ ( X = 4.67, S.D.
= 0.57) มีความรับผิดชอบเข้ าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลา( X = 4.52, S.D. = 0.51) มีการแจ้ งจุดมุ่งหมาย
การสอนและรายละเอียดวิชาก่อนสอน( X = 4.50, S.D. = 0.57) มีวิธีการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ X = 4.43,
S.D. = 0.68) และมี ก ารจัด เตรี ย มสื่ อ และใช้ สื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อง
( X = 4.30, S.D. = 0.65)
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1.4 ด้ านบุคลิ ก ภาพ มีข้ อคาถามจ านวน 5 ข้ อ มี ความพึงพอใจเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด
( X = 4.70, S.D. = 0.46) และความต้ องการรายข้ อพบว่า เป็ นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ ทงั ้ ด้ านร่ างกายและจิตใจ
( X = 4.83, S.D. = 0.38) กริ ยา มารยาทมีความสุภาพเรี ยบร้ อย วางตัวได้ เหมาะสมเป็ นที่น่าเลื่อมใสศรั ทธา
( X = 4.80, S.D. = 0.41) การแต่งกายมีความสุภาพเรี ยบร้ อย เหมาะสม( X = 4.73, S.D. = 0.45) มีลกั ษณะ
ความเป็ นผู้นา และมีลกั ษณะนิสยั ที่ ดีในการทางานร่ วมกับผู้อื่น ( X = 4.57, S.D. = 0.57) และมีความอดทน
ขยันหมัน่ เพียร กระตือรื อร้ น และไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค( X = 4.53, S.D. = 0.51)
1.5 ด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ มีข้อคาถามจานวน 5 ข้ อ มีความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
( X = 4.65, S.D. = 0.48) และความต้ อ งรายข้ อพบว่ า รั ก เมตตา และปรารถนาดี ต่ อ ผู้ เรี ย นและผู้ อื่ น
( X = 4.70, S.D. = 0.47) มีอดุ มการณ์และปรัชญาของตนเกี่ยวกับการสอนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตร
และเพิ่มพูนทักษะการสอนให้ ได้ ดีขึ ้น( X = 4.70, S.D. = 0.47) มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู ( X = 4.67,
S.D. = 0.48) มีความต้ องการและมุ่งมัน่ ที่จะประกอบอาชีพครู ( X = 4.63, S.D. = 0.49) และมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ( X = 4.57, S.D. = 0.48)
2. ความพึงพอใจของครู พี่เลี ้ยงและนักเรี ยนที่มีต่อคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กประสบการณ์ ในรายข้ อ
ด้ านต่าง ๆ สรุ ปได้ ดงั นี ้
2.1 ด้ านความรู้ มีข้อคาถามจานวน 5 ข้ อ ได้ รับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.39,
S.D = 0.67) และความพึงพอใจรายข้ อพบว่ า ครู ฝึ ก สอนมีความรู้ รอบตัวที่ ห ลากหลายให้ คาแนะน าที่ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผ้ ู เ รี ย นได้ ( X = 4.43, S.D. = 0.68) ครู ฝึ ก สอนมี ค วามรู้ ความแม่ น ย าในเนื อ้ หาวิ ช าที่ ส อน
( X = 4.40, S.D. = 0.64) ครู ฝึกสอนมีความสามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการ
สอน( X = 4.40, S.D. = 0.67) ครู ฝึกสอนมีการติดตามข่าวสารด้ านการศึกษาที่ทันสมัยและเป็ นประโยชน์ กับ
ผู้ เ รี ย น( X = 4.40, S.D. = 0.67) และครู ฝึ ก สอนใช้ รู ป แบบการสอนใหม่ ๆ มาปรั บ ปรุ งงานด้ า นการสอน
( X = 4.33, S.D. = 0.68)
2.2 ด้ า นทัก ษะช่ า ง มี ข้ อ ค าถามจ านวน 5 ข้ อ ได้ รั บ ความพึง พอใจเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 4.38, S.D. = 0.73) และความพึงพอใจรายข้ อพบว่า ครู ฝึกสอนมีความรู้ ในด้ านความปลอดภัยในการ
ท างานและแนะน าผู้ เ รี ย นให้ ต ระหนัก ถึ งความปลอดภัย ในการท างานด้ า นช่ า ง ( X = 4.45, S.D. = 0.72)
ครู ฝึกสอนมีความรู้ และทักษะทางด้ านงานช่างในสาขาวิชาที่สอน( X = 4.39, S.D. = 0.67) ครู ฝึกสอนมีทกั ษะ
ในการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ร้ ู จกั คิด และฝึ กทักษะในด้ านช่าง( X = 4.36, S.D. = 0.70) ครู ฝึกสอนมีทกั ษะใน
การใช้ งาน คอมพิวเตอร์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อชุดฝึ ก( X = 4.36, S.D. = 0.78) และครู ฝึกสอนเตรี ยม
อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และสถานที่ให้ เหมาะสมกับเนื ้อหาที่สอน( X = 4.32, S.D. = 0.78)
2.3 ด้ านบุคลิ ก ภาพ มีข้ อคาถามจ านวน 5 ข้ อ ได้ รั บ ความพึงพอใจเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 4.49, S.D. = 0.68) และความพึงพอใจรายข้ อพบว่า ครู ฝึ ก สอนการแต่งกายมีความสุภาพเรี ยบร้ อย
เหมาะสม( X = 4.52, S.D. = 0.67) ครู ฝึกสอนมีอารมณ์ แจ่มใสร่ าเริ ง มีอธั ยาศัยดี ไม่ถือตัว ( X = 4.49, S.D. =
0.69) ครู ฝึกสอนเป็ นผู้ที่มีความมัน่ คงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนได้ ( X = 4.49, S.D. = 0.69)
ครู ฝึกสอนมีความเชื่ อมั่นในตัวเอง กล้ าคิดกล้ าทา กล้ าแสดงออก หรื อกล้ าตัดสินใจ โดยอาศัยหลักการและ
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เหตุผล( X = 4.47, S.D. = 0.67) และครู ฝึกสอนเป็ นผู้มีความสุภ าพเรี ยบร้ อย วางตัวได้ เหมาะสม( X = 4.46,
S.D. = 0.69)
2.4 ด้ านวิ ธี ก ารสอน มีข้ อคาถามจ านวน 5 ข้ อ ได้ รั บ ความพึงพอใจเฉลี่ ย โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก
( X = 4.43, S.D. = 0.69) และความพึงพอใจรายข้ อพบว่า ครู ฝึกสอนมีความรั บผิ ดชอบเข้ าสอนตรงเวลาและ
สอนเต็มเวลา( X = 4.47, S.D. = 0.67) ครู ฝึกสอนมีความสามารถในการสร้ างบรรยากาศให้ กับผู้เรี ยนเกิด
สนุก สนาน( X = 4.46, S.D. = 0.65) ครู ฝึ ก สอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ย นแสดงความคิดเห็ น ซัก ถามปั ญ หาใน
ห้ อ งเรี ย น( X = 4.42, S.D. = 0.69) ครู ฝึ ก สอนสามารถอธิ บ ายเนื อ้ หาวิ ช า และขัน้ ตอนการฝึ ก ปฏิ บัติ ก าร
ยกตัวอย่างได้ ชัดเจน เข้ าใจได้ ง่าย( X = 4.41, S.D. = 0.70) และครู ฝึกสอนมีการสอดแทรกข้ อคิด คติธรรม
เตือนสติให้ นกั เรี ยน( X = 4.38, S.D. = 0.69)
2.5 ด้ านทัศนคติตอ่ วิชาชีพ มีข้อคาถามจานวน 5 ข้ อ ได้ รับความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 4.48, S.D. = 0.69) และความพึงพอใจรายข้ อพบว่า ครู ฝึกสอนมีความตังใจท
้ างานอย่างจริ งจังด้ วยความ
รั ก และรั บ ผิ ดชอบ( X = 4.50, S.D. = 0.68) ครู ฝึ ก สอนมีความต้ อ งการและมุ่ง มั่น ที่ จ ะประกอบอาชี พ ครู
( X = 4.49, S.D. = 0.65) ครู ฝึ ก สอนมีจรรยาบรรณในวิ ชาชี พของตน( X = 4.48, S.D. = 0.69) ครู ฝึ ก สอน
ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน( X = 4.47, S.D. = 0.69) และครู ฝึกสอนเสียสละเวลาส่วนตัว และเวลา
นอกห้ องเรี ยนในการให้ คาปรึกษาแก่นกั เรี ยน ( X = 4.44, S.D. = 0.73)
ข้ อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากปั ญหาที่พบในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1) จัดให้ มีการทดสอบความรู้ พื ้นฐานในเนือ้ หาวิชาที่นกั ศึกษาฝึ กประสบการณ์วิชาชีพครู จะต้ องทาการ
สอน ก่อนการปฐมนิเทศและสัมมนาด้ านเนื ้อหา
2) เน้ นทักษะการสอนในการฝึ กสอนจุลภาค(วิชาวิธีการสอนเฉพาะทางเทคโนโลยี และวิชาวิธีการสอน
ในห้ องประลองและโรงฝึ กงาน)มากขึ ้น
3) มีการประเมินซ้ อมสอนก่อนการสอนจริ ง หากผู้สอนปฏิบตั ิการซ้ อมสอนไม่ผ่านนักศึกษาจะไม่
สามารถดาเนินการสอนกับนักเรี ยนจริ งได้
ข้ อเสนอแนะในทาวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1) ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรแยกตามหลักสูตรสาขาวิชาเพื่อง่ายในการพัฒนานักศึกษาแต่ละหลักสูตร
ได้ ตรงประเด็น
2) ควรเพิ่มกลุม่ ตัวอย่างที่นกั ศึกษาเข้ าไปเกี่ยวข้ องเช่น ฝ่ ายบุคคล เนื่องจากฝ่ ายดังกล่าวจะเป็ นฝ่ ายที่
ให้ ข้อมูลของนักศึกษาเกี่ยวกับการลา การสาย การขาด ฝ่ ายวิชาการของสถานศึกษา เนื่องจากเป็ นฝ่ ายที่ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดทาแผนการเรี ยนรู้
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แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีของฉันในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณีศึกษาเป็ นฐาน เพื่อส่ งเสริมความสามารถ
ในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
ในเรื่ องระบบหายใจของมนุษย์
My Best Practices for Case-based Learning to Enhance Grade 11 Students’ Ability in Making
Scientific Explanation in Unit of Human Respiration
จิรวัฒน์ วโรภาษ1* ศศิเทพ ปิ ตพิ รเทพิน1 และ ปราโมทย์ ชํานาญปื น2
Jirawat Varophas1* , Sasithep Pitiporntapin1 and Pramote Chumnanpuen2

บทคัดย่ อ

การวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน้ เรี ยนนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวปฏิบตั ิที่ดีของฉันในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ในเรื่ องระบบหายใจของมนุษย์ กลุ่มที่ฉันศึกษาประกอบด้ วยนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 37 คน
เก็บรวบรวมข้ อมูลทังบั
้ นทึกหลังการจัดการเรี ยนรู้ บันทึกการสังเกตจากครู พี่เลี ้ยง และอนุทินสะท้ อนความคิดของ
นักเรี ยน ซึ่งจะรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลแบบอุปนัย โดยฉันพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน มีดงั นี ้ 1) การ
ใช้ สื่อที่เป็ นประเด็นในชีวิตประจําวันเชื่อมโยงกับการทดลองที่มีลกั ษณะเทียบเคียงประเด็นนัน้ ๆ 2) การจัดใบ
งานสําหรับบันทึกความคิดต่างเพื่อใช้ ในการอภิปรายอย่างอิสระ 3) การกระจายข้ อมูลสําคัญ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้
จัดกระทําข้ อมูล และ 4) การสร้ างสภาวะแข่งขันและกําหนดกติกาในการดําเนินกิจกรรมให้ ง่ายและชัดเจน

ABSTRACT
This classroom action research aimed to investigate my best practices for case based learning
to enhance grade 11 students’ ability in making scientific explanation in the unit of Human Respiration.
The participants were 37 grade 11 students. I collected data by teacher’s journal and students’ journals.
I analyzed data by inductive analysis approach. After case based learning activity, I found my best
practices of case based learning to enhance 11th grade students’ ability in making scientific explanation
were 1) using multimedia that include daily situation for students and connected by experiment 2)
Create work sheet for student to collected alternative data that lead to class discussion 3) Spread
crucial data to force student analyze data and 4) Create forced condition and simplify rule of the activity.
Keywords: Scientific explanation, Case-based Learning, Human respiration
* Corresponding author; e-mail address: Jirawat.v@ku.th
1

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
Department of Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Bangkok 10900
2
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900
2
Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900
1

57

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

คานา
วิทยาศาสตร์ มีรากฐานมาจากการอธิ บายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ รอบตัว ซึง่ พื ้นฐานทางการปฏิ บตั ิในด้ าน
ของการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ นนั ้ นอกจากจะเป็ นทักษะที่สาคัญของนักวิทยาศาสตร์ แล้ ว ยังถือเป็ น
สิ่ ง จาเป็ นสาหรับ ผู้ เ รี ยนอี กด้ ว ย (National Research Council: NRC, 2000) นอกจากนี ้การอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ นนยั
ั ้ งแสดงให้ เห็นถึงความเป็ นผู้ร้ ู วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy) (Nelson, 1999) ซึ่งหนึ่งใน
สมรรถนะหรื อ การสร้ างคาอธิ บายเชิง วิ ทยาศาสตร์ จะได้ รั บการวัดระดับโดยโครงการประเมิ นผลนักเรี ย น
นานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) โดยการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ข้ อกล่าวอ้ าง (Claim) หลักฐาน (Evidence) และการให้ เหตุผล (Reasoning)
(McNeil and Krajcik, 2006) ซึ่งทักษะในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ นี ้เป็ นหนึ่งในสมรรถนะสาคัญที่
องค์กรเพื่อความร่ วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตงไว้
ั ้ (Organization for Economic Co-operation and
development:OECD, 2009)
นอกจากนี ้ การสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ยงั ถือเป็ นการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ให้ แก่ผ้ คู นในสังคม
และเป็ นทักษะในชีวิตประจาวัน ซึง่ จะอธิ บายปรากฏการณ์หรื อข้ อสรุ ปต่าง ๆ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผลแล้ วเชื่อมโยง
กับข้ อมูลหลักฐาน (ศศิเทพ ปิ ติพรเทพิน, 2557) แต่จากการสังเกตการจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2
ในโรงเรี ยนที่ฉนั ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพพบว่า นักเรี ยนส่วนมากขาดความสามารถในการใช้ หลักฐานและการใช้
เหตุผลเพื่อเชื่อ มโยงข้ อมูลต่าง ๆ เป็ นคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักฐานและการให้ เหตุผลก็เป็ นหนึ่งใน
องค์ประกอบที่สาคัญในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ที่นกั เรี ยนควรได้ รับการพัฒนา
ฉันได้ ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการ
ต่า ง ๆ พบว่ า มี วิ ธี ก ารจัด การเรี ย นรู้ หลายแบบที่ส ามารถพัฒ นาการสร้ างค าอธิ บายเชิ ง วิ ท ยาศาสต ร์ ไ ด้
ตัวอย่างเช่น การจัดการเรี ยนรู้ แบบสื บเสาะ (McNeil and Krajcik, 2006) ทังนี
้ ้ยังไม่มีการระบุชดั เจนว่าการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณี ศึกษาเป็ นฐาน (Case-based learning) สามารถพัฒ นาการสร้ างคาอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ได้ หรื อไม่ แต่จากการตรวจสอบเอกสารของฉัน พบว่าการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กรณี ศึกษาเป็ นฐานนี ้
สามารถพัฒนาทักษะการคิดขัน้ สูง ทังในด้
้ านการตังค
้ าถาม และการคิดวิพากษ์ (Dori and Hercovitz, 1999;
Dori and Tal, 2000) นอกจากนี ้ยังพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาและการประยุกต์ใช้ ความรู้ ได้ (อัญญาพร สุคนธ
พันธ์ , 2559) ซึ่งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณี ศึกษาจะเพิ่มโอกาสในการเก็บรวบรวมหลักฐาน สื บค้ น
ข้ อมูลและอภิปรายในชันเรี
้ ยน ทาให้ นกั เรี ยนสามารถสร้ างและพัฒนาองค์ประกอบของทักษะการอธิ บายมากขึ ้น
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั การจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนกลับเน้ นไปที่เนื ้อหาของวิชา แต่กลับไม่เน้ นการ
เชื่อมโยงเนื ้อหากับชีวิตประจาวันของนักเรี ยน ซึง่ จากประสบการณ์ของฉันในตอนที่ยงั เรี ยนอยูใ่ นฉันระดับมัธยม
พบว่าครู เป็ นศูนย์กลางที่มีบทบาทในการมอบความรู้แก่นกั เรี ยน อีกทังยั
้ งมีการแสดงให้ เห็นถึงความเชื่อมโยงของ
ความรู้ และเนื ้อหาทางวิทยาศาสตร์ ในชีวิตประจาวันอยูไ่ ม่มากนัก จนกระทัง่ ฉันได้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฉันได้
สังเกตว่าครู ในโรงเรี ยนส่วนใหญ่มกั จัดการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้ นที่เ นื ้อหาของบทเรี ยนมากกว่าทักษะและ
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรี ยน ซึง่ เมื่อฉันฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ ฉันได้ รับมอบหมายให้ จดั การเรี ยนรู้ใน
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 พบว่าเนื ้อหาในเรื่ อง ระบบหายใจของมนุษย์ มีกรณีศกึ ษา
เกี่ยวกับระบบหายใจของมนุษย์มากมาย ตัวอย่างเช่น อาการสาลัก ภาวะระบายลมหายใจเกิน (อาการหอบจาก
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อารมณ์ ) หรื อแม้ กระทัง่ อาการนอนกรนซึ่งเป็ นสิ่ งที่ใกล้ ตวั ทุกคนเป็ นอย่างมาก โดยการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐานนี ้อาจช่วยเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ และชีวิตประจาวันของนักเรี ยนมากยิ่งขึน้ และทาให้ นกั เรี ยน
เข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายยิ่งขึน้ (Herreid, 2007) ประกอบกับทาให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีความหมายและ
สามารถสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม ในขณะเดี ยวกันการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐานส่วนมากเน้ นไปที่การพัฒนาความคิดขัน้ สูง การคิดแก้ ปัญหา แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศึกษา
เกี่ยวกับการใช้ กรณีศกึ ษาและการพัฒนาในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ มากนัก
จากที่กล่าวมาทังหมดจึ
้
งเป็ นเหตุผลที่ฉนั เลือกที่จะศึกษาหา แนวปฏิ บตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้
กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างคาอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ในเรื่ องระบบหายใจของมนุษย์

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
เพื่อระบุแนวปฏิบตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นฐานเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการ
สร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ในหน่ว ยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ระบบหายใจของ
มนุษย์

วิธีวจิ ัย
ฉันทาการวิจยั นี ้ โดยใช้ รูปแบบการวิจยั ปฏิ บตั ิการในชันเรี
้ ยน (Classroom Action Research) โดยใช้
วงจรตามรู ปแบบของ Kemmis and McTaggart (1998) ที่ประกอบด้ วย 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขัน้ วางแผน (Plan)
2) ขัน้ ลงมือปฏิ บตั ิ (Act) 3) ขัน้ สังเกต (Observe ) 4) ขัน้ สะท้ อนผลการปฏิ บตั ิงาน (Reflect) ซึ่งทุกแผนได้
ดาเนินการตามขันตอนทั
้
ง้ 4 อย่างเป็ นวงจร เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ตามเนื ้อหาในเรื่ องระบบหายใจของมนุษย์
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาในการวิ จั ย ครั ง้ นี ้ ได้ แก่ นั ก เรี ย นชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ของโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ใน
กรุ งเทพมหานคร ที่เรี ยนรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1 ห้ องเรี ยน ประกอบด้ วยนักเรี ยน
ชาย 10 คน นักเรี ยนหญิง 27 คน รวมทังสิ
้ ้น 37 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
ฉันสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทงหมด
ั้
3 แผน ประกอบด้ วยเนื ้อหา 1) กลไกการหายใจของมนุษย์ 2)
การแลกเปลี่ยนแก๊ สของมนุษย์ 3) กลไกการควบคุมการหายใจของมนุษย์ โดยแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ ได้
ดาเนินตามแนวทางการใช้ กรณี ศึกษาของ Montpetit and Kajiura (2012) ซึ่งมีขนั ้ ตอนดังนี ้ 1) ขัน้ นาเสนอ
กรณีศกึ ษา 2) ขันระบุ
้ ปัญหา 3) ขันรั
้ บข้ อมูลเพิ่มเติม 4) ขันเก็
้ บและวิเคราะห์ข้อมูล 5) ขันอภิ
้ ปรายกรณีศกึ ษา ซึง่
แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู้ จะใช้ กรณี ศึกษาแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ฉันได้ นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ นี ้ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ 1 ท่าน ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน และครู ประจาการในโรงเรี ยน 1 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ องและภาษาที่ใช้ เพื่อปรับแก้ แล้ วนาไปใช้ หลังเสร็ จสิ ้นการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละแผน ฉันได้
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ทาการเขียนบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ พร้ อมทังรวบรวมบั
้
นทึกการนิเทศก์และบทสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ
ของครู พี่เลี ้ยง ในขณะเดียวกัน ฉันมอบหมายให้ นกั เรี ยนเขียนอนุทินสะท้ อนความคิด โดยมีหวั ข้ อในอนุทินดังนี ้
สิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ความรู้สึก และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม นอกจากนี ้ฉันได้ ทาการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ น
ทางการกับนักเรี ยน โดยที่ฉันเป็ นผู้สัมภาษณ์ และนักเรี ยนเป็ นผู้ให้ คาตอบ ซึ่ง ฉันจะเป็ นผู้ บนั ทึกคาตอบของ
นักเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อใช้ ในการตีความและได้ ข้อมูลเชิงลึกมากขึ ้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ฉันวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่ องมือทังหมด
้
ซึง่ จะทาการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Inductive analysis) โดยการ
นาข้ อ มูลทังหมดมาให้
้
ความหมายและตีความ เพื่อจัดประเด็น (Theme) และสรุ ปเป็ นแนวปฏิ บัติที่ดีใ นการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน ฉันได้ ทาการสังเกตและวิเคราะห์ข้อมูล พร้ อมทังปรั
้ บแก้ แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ตามวงจร ซึง่ สามารถสรุ ปเป็ นแผนภาพเพื่อระบุแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังภาพที่ 1

Figure 1 Cycle of action research in each lesson plan (Cycle/lesson plan) and reflection
จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ วา่ ทุก ๆ วงจรของแผนการจัดการเรี ยนรู้ จ ะมีเหตุการณ์ หรื อปั ญหาที่เกิดขึน้ ซึ่ง
หลังจากการสะท้ อนผล ฉันจะทาการปรับแก้ ในวงจรถัดไป จนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นแผนการจัดการเรี ยนรู้ทงั ้ 3 วงจร ฉัน
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จึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลทังหมดและระบุ
้
แนวปฏิบตั ิที่ดี โดยฉันสามารถระบุแนวปฏิ บตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นฐานเพื่อพัฒนาการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ได้ ทงหมด
ั้
4 แนวปฏิบตั ิดงั นี ้
แนวปฏิ บั ติ ท่ ี 1 การใช้ ส่ ื อ ที่เ ป็ นประเด็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น เชื่ อ มโยงกั บ การทดลองที่มี ลั ก ษณะ
เทียบเคียงประเด็นนัน้ ๆ
ทุกแผนการจัดการเรี ยนรู้จาเป็ นจะต้ องมีสื่อเพื่อนาเสนอกรณีศกึ ษา ดังนันสื
้ ่อจึงเป็ นส่วนสาคัญที่นาเข้ า
สู่บทเรี ยนได้ อย่างดี ซึง่ ในวงจรแรกฉันได้ ใช้ สื่อเป็ นวีดิทศั น์ที่แสดงให้ เห็นวิธีการช่วยเหลือผู้สาลักอาหาร พร้ อมทัง้
จัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยนสร้ างแบบจาลองของปอด และให้ ทดลองการไล่สิ่งที่อดุ ตันออกจากทางเดินหายใจ จากนัน้
ร่วมกันอภิปรายในชันเรี
้ ยน เมื่อเสร็ จสิ ้นการเรี ยนรู้ฉนั ได้ ตรวจใบงานของนักเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ หลักฐาน
พบว่านักเรี ยนส่วนมากยังมีใช้ หลักฐานที่ไม่เหมาะสม เช่น “เห็นจากในวีดิทศั น์” “ข้ อมูลจากรู ปภาพ” แสดงให้ เห็น
ถึงนักเรี ยนยังไม่เข้ าใจการใช้ หลักฐานและใช้ ข้อมูลเท่าที่ควร ดังอนุทินของนักเรี ยนนี ้
“หนูไม่เข้าใจหลักการทางานของแบบจาลองปอดค่ะ มันสามารถจาลองได้เหมื อนปอดจริ ง ๆ เหรอคะ”
(นักเรี ยนคนที่ 20, 6 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
ฉันจึงทาการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการกับนักเรี ยน ซึง่ นักเรี ยนกล่าวว่า ไม่เข้ าใจในหลักการทางาน
ของแบบจาลองและประเด็นที่เป็ นกรณีศกึ ษามันเกี่ยวข้ องกันอย่างไร ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าฉันขาดการเชื่อมโยงให้
นักเรี ยนเห็นความสาคัญของแบบจาลองนี ้ว่ามันสามารถอธิ บายกลไกที่เกิดขึ ้นได้
“หนูเคยสาลักเหมื อนกันค่ะ แต่ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องช่วยด้วยวิ ธีการที ่รุนแรงขนาดนี ้ แล้วแบบจาลองมันเกี ่ยวกับ
วิ ธีช่วยยังไงเหรอคะ”
(นักเรี ยนคนที่ 20, 6 สิงหาคม 2561: สัมภาษณ์ไม่เป็ นทางการ)
ฉันจึงปรับแผนการจัดการเรี ยนรู้ในวงจรที่สอง โดยการใช้ ประเด็นที่ใกล้ ตวั นักเรี ยนมากยิ่งขึน้ (การเป็ น
ลมจากการรับน้ อง) และใช้ คาถามเชื่อมโยงประเด็นของกรณี ศึกษาเพื่อนาเข้ าสู่การทดลอง ทาให้ นกั เรี ยนเห็น
ความสาคัญของการทดลองและใช้ ข้อมูลจากการทดลองเป็ นหลักฐานมากยิ่งขึ ้นดังอนุทินของนักเรี ยนด้ านล่าง
“ผมเพิ่งเข้าใจที ่ครู บอกว่า ข้อมูลมาจากการทดลองไม่ใช่ตอบแค่เห็นหรื อไม่เห็น แต่เราต้องบรรยายสิ่ งที ่เห็น”
(นักเรี ยนคนที่ 15, 9 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
แนวปฏิบัติท่ ี 2 การจัดใบงานสาหรั บบันทึกความคิดต่ างเพื่อใช้ ในการอภิปรายอย่ างอิสระ
การสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ เป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ โดยใช้ หลักฐานและเหตุผลมา
สนับสนุนข้ อกล่าวอ้ าง แต่ในระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ฉันไม่สามารถดึงให้ นกั เรี ยนสร้ างข้ อกล่าวอ้ างหรื อนา
อภิปรายในชันเรี
้ ยนได้ ดีเท่าที่ควรดังบันทึกการสังเกตครู พี่เลี ้ยง
“คุณยังมี ข้อบกพร่ องในการนาอภิ ปรายในชัน้ เรี ยนนะคะ นักเรี ยนส่วนมากยังไม่มีส่วนร่ วมในการอภิ ปรายเลย
คุณน่าจะหาบางอย่างที ่ดึงให้นกั เรี ยนมี การอภิ ปรายกันมากขึ้นนะ”
(6 สิงหาคม 2561: บันทึกการสังเกตของครู พเี่ ลี ้ยง)
ฉันจึงสร้ างใบงานและกิจกรรมที่กาหนดให้ นกั เรี ยนบันทึกข้ อมู ลและข้ อกล่าวอ้ างของเพื่อนต่างกลุ่ม
พร้ อมทังให้
้ นกั เรี ยนฝึ กการให้ เหตุผลโดย กาหนดคาถามให้ นกั เรี ยนว่า นักเรี ยนเห็นด้ วยหรื อปฏิ เสธข้ อกล่าวอ้ าง
ของเพื่อนต่างกลุ่มอย่างไร ซึง่ หลังจากที่นกั เรี ยนบันทึกข้ อมูลลงในใบกิจกรรมก็ทาให้ ฉนั สามารถเรี ยกให้ นกั เรี ยน
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อภิปรายได้ สะดวกขึ ้น อย่างไรก็ตามฉันสังเกตได้ วา่ ประเด็นในการอภิปรายมีความกระจัดกระจายและเลี่ยงออก
จากเนื ้อหาหลักซึง่ สอดคล้ องกับอนุทินของนักเรี ยนและครู พี่เลี ้ยงดังนี ้
“เพือ่ นผู้ชายในกลุ่มชอบคิ ดอะไรแผลง ๆ ค่ะ ซึ่งทาให้กลุ่มหาข้อมูลผิ ดตัง้ แต่แรกเลยค่ะ”
(นักเรี ยนคนที่ 8, 9 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
“นักเรี ยนเริ่ มมี ส่วนร่ วมในการอภิ ปรายมากขึ้น แต่ว่าข้อมูลค่อนข้างบิ ดเบื อน คุณควรตีกรอบหรื อจากัดความคิ ด
เพือ่ ลดความเข้าใจคลาดเคลื ่อนที ่จะเกิ ดขึ้นนะคะ”
(9 สิงหาคม 2561: บันทึกการสังเกตของครู พเี่ ลี ้ยง)
ในวงจรถัดไปฉันจึงสร้ างใบงานและจัดกิจกรรมที่ให้ นกั เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้ อมทังลงมติ
้
ที่เป็ นข้ อสรุ ป
ของห้ อง เพื่อเป็ นเป้าหมายและจัดระบบความคิดให้ อยูใ่ นกรอบไม่เบี่ยงออกนอกเนื ้อหา
แนวปฏิบัติท่ ี 3 การกระจายข้ อมูลสาคัญ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ จัดกระทาข้ อมูล
ในวงจรแรกฉันมอบข้ อมูลที่เป็ นใบความรู้ให้ กบั ทุก ๆ กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือให้ ข้อมูลครบถ้ วน
ทุกอย่าง ซึง่ ฉันสังเกตเห็นว่าบางกลุ่ม มีนกั เรี ยนทางานเพียงคนเดียว เช่นเดียวกับอนุทินของนักเรี ยนคนนี ้
“เพือ่ นบอกให้ผมเขี ยน ๆ ตามชีทไปเหอะ เพราะยังไงชี ทก็น่าจะถูก เพราะทุกกลุ่มก็ดตู ามชี ท”
(นักเรี ยนคนที่ 13, 6 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
ในแผนการจัดการเรี ยนรู้ตอ่ มา ฉันได้ สร้ างใบความรู้ ที่มีข้อมูลไม่ครบทุกส่วน และกาหนดเวลาในการ
สืบค้ นข้ อมูลร่วมกับเพื่อนต่างกลุ่ม ซึง่ จะสังเกตได้ วา่ ด้ วยระยะเวลาที่จากัดและความต้ องการของกลุ่มที่ต้องการ
เติมเต็มข้ อมูลในใบความรู้เพื่อใช้ ในการอภิปราย ทุกคนในกลุ่มต้ องร่วมมือกันเพื่อหาข้ อมูลจากเพื่อนต่างกลุ่มดัง
อนุทินนี ้
“เหมื อนอยู่ในเกมส์ ที่ตอ้ งทางานแข่งกับเวลาเลยค่ะ ทุกคนในกลุ่มต้องช่วยกันกระจายตัวไปหาข้อมูล เพราะ
โอกาสมีแค่ครั้งเดียว”
(นักเรี ยนคนที่ 27, 9 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
อย่างไรก็ตามครู พี่เลี ้ยงฉันไม่เห็นด้ วยทาให้ ข้อมูลไม่ครบทุกส่วนในครัง้ นี ้พร้ อมทังกล่
้ าวว่า การเว้ นข้ อมูล
เป็ นช่อง นี ้ ไม่ได้ สนับสนุนความคิดหรื อการวิเคราะห์อะไรของนักเรี ยนเลย แค่นาข้ อมูลมาเติมให้ ครบก็จบ ดังนัน้
ในวงจรถัดไป ฉันจึงทาการกระจายข้ อมูลเช่นเดิม แต่เพิ่มความซับซ้ อนของการรวบรวมข้ อมูลให้ มากขึน้ เพื่อให้
นักเรี ยนได้ ฝึกการจัดกระทาข้ อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่นามาใช้
แนวปฏิบัติท่ ี 4 การสร้ างสภาวะแข่ งขันและกาหนดกติกาในการดาเนินกิจกรรมให้ ง่ายและชัดเจน
ปั ญหาที่พบในวงจรที่ 1 หรื อปั ญหาทุกครัง้ ที่ฉนั สอน มักจะเป็ นปั ญหาในการควบคุมชันเรี
้ ยน เนื่องด้ วย
ความเป็ นนิสิตฝึ กประสบการณ์วิชาชีพผู้ซงึ่ มีประสบการณ์สอนน้ อย จึงต้ องสร้ างข้ อตกลงหรื อกติกาในการดาเนิน
กิจกรรมทุกครั ง้ ซึ่ง ในวงจรที่ 2 ฉันได้ ส ร้ างกฎกติ กาที่มีการเสริ มแรง (เพิ่มแต้ ม) ให้ กับผู้ ที่ตอบคาถามหรื อ
อภิ ปรายได้ และลงโทษ (การหักแต้ ม) กับผู้ที่ตอบผิ ดหรื อดาเนินการสื บค้ นข้ อมูล ช้ าที่สุด โดยสุดท้ ายแต้ มจะ
สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นของรางวัลได้ การใช้ แต้ มทาให้ นกั เรี ยนตื่นตัวและติดตามเราทุกขันตอน
้
ดังอนุทินนี ้
“คะแนนเฉี ยดกับอี กกลุ่มนิ ดเดียวเองอะค่ะ ครู ครั้งหน้าหนูจะทาให้กลุ่มชนะให้ได้เลย”
(นักเรี ยนคนที่ 32, 9 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
อย่างไรก็ตาม นักเรี ยนบางคนกลับเขียนสะท้ อนเกี่ยวกับการใช้ กติกาดังนี ้

62

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาศึกษาศาสตร์

“ช่วงแรก ๆ งงมากเลยครับอาจารย์ คือผมยังไม่ทนั เข้าใจกติ กาเลย อี กกลุ่มหนึ่งก็ได้คะแนนไปละ กว่าจะเข้าใจ
คะแนนกลุ่มอืน่ ก็นาไปแล้ว ตามไม่ทนั เลยครับ”
(นักเรี ยนคนที่ 15, 9 สิงหาคม 2561: อนุทินสะท้ อนความคิดของนักเรี ยน)
ดังนันฉั
้ นในวงจรต่อมาฉันจึงใช้ เวลาในการอธิ บายกติกามากขึ ้น และลดความซับซ้ อนของกติกาให้ น้อยลงแต่ยงั
คงไว้ ซงึ่ การเสริ มแรงและการลงโทษเช่นเดิม
“ตอนที ่กาลังถามตอบ และครูลบแต้มบนกระดานเพิ่ มแต้มบนกระดานคือตืน่ เต้นมากเลยค่ะ รู้สึกว่าเป็ นการเรี ยน
ที ่ตอ้ งติ ดตามตลอดเวลา”
(นักเรี ยนคนที่ 30, 17 สิงหาคม 2561: สัมภาษณ์ไม่เป็ นทางการ)
จากที่กล่าวมาทังหมด
้
ฉันสามารถระบุได้ วา่ แนวปฏิ บตั ิที่ดีในการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ กรณี ศึกษา เพื่อ
ส่ ง เสริ มความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิง วิ ทยาศาสตร์ ต้ อ งมี ลักษณะที่ประกอบด้ ว ยประเด็ น หรื อ
กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ องกับชีวติ ประจาวันของผู้เรี ยน ซึง่ สอดคล้ องกับ ประภาศรี เอี่ยมสม (2558) ซึง่ กล่าวว่าการใช้
กรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้ องกับชีวติ ประจาวันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเปิ ดใจที่จะเรี ยนรู้มากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกันการใช้ คาถาม
เพื่อนาเข้ าสู่ทดลองร่ วมกับ การใช้ ใบงานเพื่อให้ นักเรี ยนบันทึกข้ อมูล อีกทังยั
้ งเพิ่มโอกาสแสดงความคิดและ
อภิ ปรายกันอย่า งเป็ นเหตุเป็ นผล สอดคล้ องกับรู ปแบบการพัฒ นาการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิ ทยาศาสตร์ ของ
Nawani et al. (2018) ซึ่งกล่าวถึงขัน้ ตอนที่นกั เรี ยนต้ องจาลองรู ปแบบหรื อแนวคิดขึน้ มาประกอบคาอธิ บาย
แรกเริ่ ม และแลกเปลี่ ยนแนวคิ ดกับเพื่อนต่างกลุ่ม พร้ อ มทังสามารถเลื
้
อกหรื อปรั บเปลี่ ยนคาอธิ บายตามคา
เหมาะสมได้ นอกจากนี ้การกระตุ้นให้ นกั เรี ยนทางานกันเป็ นกลุ่มโดยใช้ การกระจายข้ อมูลสาคัญ ซึ่งการระดม
สมองทางานเป็ นกลุ่มยังเป็ นส่วนผลักดันให้ นกั เรี ยนกล้ าแสดงออก และอภิ ปรายความคิดของตนเองออกมาอีก
ด้ วย (รัตติกาล ฉิมพาลี, 2558) ยิ่งไปกว่านัน้ การสร้ างกติกาเสริ มแรงเป็ นสิ่งสาคัญที่จะสามารถกระตุ้นนักเรี ยน
ให้ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกติกาที่ชดั เจนจะทาให้ การวิพากษ์ หรื อการอภิปรายในชันเรี
้ ยนมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ ้น (อรณิชา หงษ์ เกิด, 2561)

สรุปผล
หลังการจัดการเรี ยนรู้และปรับแก้ ตามสถานการณ์ในแต่ละวงจรการวิจยั ฉันสามารถระบุแนวปฏิบตั ิที่ดี
ในการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ กรณีศกึ ษาเป็ นฐาน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์
ในเรื่ องการหายใจของมนุษย์ ได้ ดงั นี ้ 1) การใช้ สื่อที่เป็ นประเด็นในชี วิตประจาวันเชื่อมโยงกับการทดลองที่มี
ลักษณะเทียบเคียงประเด็นนัน้ ๆ 2) การจัดใบงานสาหรับบันทึกความคิดต่างเพื่อใช้ ในการอภิปรายอย่างอิสระ 3)
การกระจายข้ อมูลสาคัญ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ จดั กระทาข้ อมูล และ 4) การสร้ างสภาวะแข่งขันและกาหนดกติการใน
การดาเนินกิจกรรมให้ ง่ายและชัดเจน ซึง่ ฉันสามารถสรุ ปได้ วา่ การจัดกิจกรรมโดยการใช้ กรณี ศึกษาเพื่อส่งเสริ ม
การสร้ างคาอธิ บายเชิงวิทยาศาสตร์ ตามแนวปฏิบตั ิที่ดีของฉัน คือใช้ ประเด็นที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวันร่ วมกับ
การทดลองที่มีใบงานสาหรับการบันทึกและแลกเปลี่ยนข้ อมูล อีกทังยั
้ งต้ องส่งเสริ มการทางานร่วมกันพร้ อมทังจั
้ ด
กิจกรรมภายใต้ กติกาที่ง่ายและชัดเจน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริ มการปฏิบัติของครู ผ้ ูสอนเกี่ยวกับการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการ
เรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานครด้ วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู และ 2) สํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริ มการปฏิบตั ิของครู ผ้ ูสอนเกี่ยวกับการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการ
เรี ยนรู้ กลุม่ ที่ศกึ ษา คือ ครู ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครแห่งหนึง่ จํานวน 26 คน เครื่ องมือที่
ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ ของครู ผ้ ูสอน แบบสอบถามการปฏิบัติของครู ผ้ ูสอน
เกี่ยวกับการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู้ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ กลุ่ม และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยหาค่าความถี่ ร้ อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการวิจยั พบว่า ก่อนเข้ าโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ครู สว่ นใหญ่ 20 คน (ร้ อย
ละ76.92) ไม่เคยใช้ แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู้ แต่หลังเข้ าโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ครู 17 คน (ร้ อยละ
65.39) มีการใช้ แท็บเล็ต ในการจัดการเรี ยนรู้ โดยมีการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการเรี ยนรู้ 5 รู ปแบบ ได้ แก่ การ
นําเสนอความรู้ ของครู การนํ าเสนอของนักเรี ยน เครื่ องมือในการสืบค้ นข้ อมูลของนักเรี ยน แหล่งเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยน และการสร้ างชิ ้นงาน ของนักเรี ยน นอกจากนี ้ครู มีความพึงพอใจในการเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครู ในระดับมากที่สดุ

ABSTRACT

This research aimed to enhance teachers’ practices and satisfy about using tablet for learning
management in a school under the Bangkok Metropolitan Administration through Professional
Development (PD) program. Research instruments composed of teachers’ lesson plans, questionnaire
about teachers’ teaching practices regarding to using tablet for learning management, and group
interview log, and evaluation form about satisfaction of PD program. The researchers analyzed
quantitative data by calculating frequencies, mean, and percentage. Qualitative data were analyzed
by content analysis. Findings showed that majority of teachers (20 teachers 76.92%) had never used
tablet in their learning management before participating in the PD program. However after participating
in the PD program, there were 17 teachers (65.39%) using tablet in their teaching managements. There
were 5 aspects of using tablet in their teaching: teachers transferring knowledge to students, students’
presentation, students’ searching information tool, students’ learning resource, students’ constructing
artifacts. In addition, teachers had satisfaction in participating the PD program in excellent level.
Keywords: Tablet-based learning, School under the Bangkok Metropolitan Administration, Learning Management
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บทนำ
สภาพสั งคมในศตวรรษที่ 21 อยู่ในยุคที่ ตั้งอยู่บนฐานความรู้ (Knowledge base society) มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่สามารถเลือกรับ
ได้อย่างอิสระ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังคนให้มีทักษะต่าง ๆ เพื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและสามารถปรับตัวหรือจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (World
Health Organization, 1997) นอกจากนี้ในด้านการศึกษา อิทธิพลจากสื่อและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่ง
ผลให้รูปแบบการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง (Zhu and Kaplan, 2544) โดยการเรียนไม่ใช่แค่
เพียงทำให้นักเรียนจดจำ ท่องจำ และคิดเป็นเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดทางค
วามคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ (โพยม จันทร์น้อย, 2560)
ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังระบุในมาตรา 65
ว่า ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะ ในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และระบุในมาตรา 66 ว่า
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้ เพื่อให้
มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553)
นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายที่เน้นให้ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีทักษะที่
เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ สนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) คือเพิ่มศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) การเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา (Engaging) การใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่ทันสมัยในการ
เรียนรู้ (Bring Your Own Device: BYOD) รวมทั้ง ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) ตลอดจน
เพิ่มความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการเรียนรู้ รูปแบบที่หลากหลายจากห้องเรียนแห่งอนาคต (Future
Classroom) (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556) ส่งผลให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ (สำนัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร, 2561)
อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือแท็บเล็ตจะมีบทบาทสำคัญค่อนข้างมากในการนำมาใช้ในกระ
บวนการเรียนการสอน (สุรศักดิ์ปาเฮ, 2555) นอกจากนี้ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2554) พบว่าการนำแท๊บเล็ตมาช่วยใน
การจัดการเรียนรู้นั้น ครูผู้สอนยังไม่มีความรู้เพียงพอต่อการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งครูยังไม่มี
การสร้างเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนออกมาเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้โปรแกรม
พัฒนาวิชาชีพครูจึงได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้มีประ
สิทธิภาพขึ้นได้ (Barman et al., 1996)
จากที่มาและสภาพของปัญหาข้างต้น คณะผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่ง
หนึ่งจึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงต้องการส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัด
การเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู และสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการ
เรียนรู้
67

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

คำถามวิจัย
งานวิจัยนี้มีคำถามวิจัย ได้แก่ 1) ครูมีการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นครหลังเข้าโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูอย่างไร และ 2) ครูมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนา
วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้อย่างไร

บริบทที่ศึกษา
1. กลุ่มที่ศึกษา คื อ ครูระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาคต้น
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน โดยเป็นเพศหญิง จำนวน 20 คน และเพศชาย จำนวน 6 คน โดยผู้วิจัยมีเกณฑ์
ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากความสมัครใจในการให้ข้อมูล มีเวลาเพียงพอในการทำแบบสอบถาม และสามารถ
ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมได้
2. โรงเรียนที่ศึกษา เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขนาดกลาง ในเขตดุสิต โรงเรียนมีเป้าหมายใน
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และจัดให้เหมาะสมกับสภาพเมืองหลวง ปรับปรุงการเรียน
การสอนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเน้นคุณธรรม จริยธรรม รู้จักสิทธิ และหน้าที่ โรงเรียน
มีนโยบายส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โรงเรียนแห่งนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น 26 คน โดยเป็นครูผู้สอนปฐมวัย 3 คน ครูผู้สอนภาษาไทย 4 คน ครูผู้
สอนวิชาคณิตศาสตร์ 3 คน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 คน ครูผู้สอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 4 คน
ครูผู้สอนวิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 3 คน ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 คน ครูผู้สอนวิชา
พลศึกษาและสุขศึกษา 2 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ 3 คน ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษ 1 คน มีนักเรียน
ทั้งหมด 484 คน และมีจำนวนนักเรียนเฉลี่ย 30 คนต่อหนึ่งห้องเรียน ผู้ปกครองมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการจัดการเรียนรู้จากสำนัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร และงบประมาณของโรงเรียนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ทั้งโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแท็บเล็ตของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นที่สอน วิชาที่
สอน และประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่ 2
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการเรียนรู้แบ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นคำถาม
ปลายเปิด จำนวน 3 เกี่ยวกับ 1) จุดประสงค์ของการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ 2) เนื้อหาที่ใช้แท็บเล็ตใน
การจัดการเรียนรู้ 3) กิจกรรมที่ให้นักเรียนทำ 4) การวัดและประเมินผลการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ และ
5) ความรู้สึกต่อการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้วิจัยพัฒนาแบบบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นและการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
แบบประเมิน ความพึงพอใจต่อโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูฯ โดยมีลักษณะมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และมีเนื้อหาให้ครูพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ เนื้อหาที่นำ
เสนอ การนำเสนอ ของวิทยากร และอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม
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สำหรับการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมฯ โดยตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หนังสือแบบเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ และ
การพัฒนาวิชาชีพครู จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยพัฒนาโปรแกรมฯ ตามลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโดย
ใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายในการพัฒนาครูผู้สอน มีการติดตามผลการนำไปใช้หลังจากการอบรม มีผู้ให้คำปรึกษา
จากบุคคลที่มีประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการทราบและจัดให้ตรงกับบริบทของ
โรงเรียน ส่งเสริมการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติ มีกำหนดการที่ชัดเจน มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
(Loucks-Horseley et al., 2003) รวมทั้งพัฒนาเอกสารในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ ใบกิจกรรม แผนการจัดการเรียน
รู้ตัวอย่าง สื่อการเรียนรู้ ก่อนนำโปรแกรมไปใช้ ผู้วิจัยนำคู่มือโปรแกรมฯที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาเพื่อที่ผู้วิจัยนำมาปรับปรุงโปรแกรมฯให้มีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมฯ ที่ใช้ในการพัฒนาครู
ผู้สอนในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 การแนะนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต ช่วงที่ 2 การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ต และช่วงที่ 3 การติดตามการนำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แท็บเล๊ตไปใช้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย 1) นัดหมายครูเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ กำหนดการ
แนวทางการทำกิจกรรมของโปรแกรมฯ ก่อนที่ครูทำกิจกรรมในโปรแกรมฯ 2) ครูทำแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิ
บัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้
แท็บเล็ตก่อนเข้าโปรแกรมฯ 3) ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตใน
การจัดการเรียนรู้และบันทึกข้อมูลที่ได้ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ในระหว่างที่ครูผู้สอนเข้าร่วมโปรแกรม 4) ผู้
วิจัยตรวจสอบการปฏิบัติของครูได้จากการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนพัฒนาขึ้น 5) ผู้วิจัยสัมภาษ
ณ์กลุ่มพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่ได้ในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ เมื่อเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโปรแกรม 6) ครูทำแบบ
สอบถามเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ 7) ครูทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจความพึง
พอใจในการ เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน แบบสอบถามการปฏิบัติของครู
ผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่ม มาได้ทำการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยทำการอ่านข้อมูลที่ครูตอบมาอย่างละเอียด จากนั้นทำการจัดกลุ่มคำตอบ และนับจำนวนความถี่
และคำนวณ ค่าร้อยละ เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู และความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูฯ เมื่อเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ให้กลุ่มที่ศึกษาอ่านเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ การตีความข้อมูล
สำหรับข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูฯ ผู้วิจัยนับจำนวนครู
ที่ตอบในแต่ละระดับของมาตราส่วนประมาณค่า และคำนวณหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง
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พอใจมากที่สุด 3.51-4.50 หมายถึง พอใจมาก 2.51-3.50 หมายถึง พอใจปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง พอ
ใจน้อย 1.00-1.50 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามคำถามวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ ของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ผู้วิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่ (20 คน, 76.92 %) ระบุในแบบ
สอบถามว่าไม่เคยใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ ดังตัวอย่างคำตอบ “ไม่เคยใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
เพราะไม่มีความชำนาญในการใช้แท็บเล็ต อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดการบำรุงรักษา” สอดคล้องกับคำตอบที่ครู
ตอบระหว่างสัมภาษณ์ ที่ระบุว่า “ปกติในชีวิตประจำวันไม่เคยใช้แท็บเล็ต จึงทำให้ไม่สามารถใช้แอพต่างๆมา
ช่วยใน การจัดการเรียนรู้” อย่างไรก็ตาม มีครูบางส่วน (6 คน, 23.08 %) ที่ระบุในแบบสอบถามว่าเคยใช้
แท็บเล็ตใน
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความรู้ของครู ดังตัวอย่างคำตอบในแบบ
สอบถามว่า “เคยใช้ ในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายให้ใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ โดยเปิดรูปให้นักเรียนดูเกี่ยวกับเนื้อ
หาที่กำลังเรียน แต่มาช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้ ” สอดคล้องกับคำตอบที่ครูตอบระหว่างสัมภาษณ์ ที่ระบุ ว่า “ปกติ
ก็ใช้แท็บเล็ตในการนำเสนอภาพ หรือวิดีโอให้นักเรียนได้ดูในช่วงนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นความสนใจ”
แต่หลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ผู้วิจัยพบว่าครู 17 คน (ร้อยละ 65.39) ระบุในแบบสอบถามว่าได้ใช้
แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ โดยพบว่าครูมีลักษณะการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ได้แก่ การนำ
เสนอความรู้ของครู การนำเสนอของนักเรียน เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และ การสร้างชิ้นงานของนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ครูจำนวน 16 คน (ร้อยละ94.12) มีการใช้แท็บเล็ตในการนำเสนอความรู้ของครู ดังตัวอย่างคำ
ตอบของครูวิชาภาษาอังกฤษในแบบสอบถามที่ระบุว่า “ใช้เปิดภาพหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอั งกฤษที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ให้นักเรียนดู” และสอดคล้องกับข้อความในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยที่ระบุว่า
“เปิดบทอาขยานด้วยแท็บเล็ตให้นักเรียนฟัง จากนั้นสอบถามนักเรียนว่าสิ่งที่ฟังเกี่ยวข้องกับอะไร”
ส่วนครู 15 คน (ร้อยละ88.24) ระบุในแบบสอบถามว่าใช้แท็บเล็ตในการนำเสนอของนักเรียน
ดังตัวอย่างคำตอบของครูนาฏศิลป์ที่ระบุว่า “ให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการแสดงเพลงลอยกระทงสุขใจแล้วนำ
เสนอหน้าชั้นเรียน” สอดคล้องกับข้อความในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยที่ระบุว่า “นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันคิดท่าทางใบ้คำสุภาษิตที่ครูกำหนดให้แล้วใช้แอพลิเคชั่น Clip ในการบันทึกท่าทางเพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่น
ทาย”
นอกจากนี้ครู 12 คน (ร้อยละ70.59) ระบุในแบบสอบถามว่าใช้แท็บเล็ตเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของ
นักเรียน ดังตัวอย่างคำตอบของครูสังคมที่ระบุว่า “นักเรียนใช้แท็บเล็ตสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติ
ศาสตร์ในยุคสุโขทัย ได้แก่ เครื่องสังคโลก ศิลาจารึก เตาทุเรียง และวัด” สอดคล้องกับข้อความในแผน
การ
จัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่า “นักเรียนสืบค้นวัฏจักรของผีเสื้อโดยใช้แท็บเล็ตที่ครูแจกให้เพื่อตอบ
คำถามในใบกิจกรรม” ส่วนครู 15 คน (ร้อยละ88.24) ระบุในแบบสอบถามว่าใช้แท็บเล็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ของนัก
เรียน ดังตัวอย่างคำตอบของครูคณิตศาสตร์ที่ระบุว่า “นักเรียนเรียนรู้เรื่องรูปเรขาคณิต 2 มิติ ผ่านแอพลิเคชั่นเกม
จับคู่รูปร่าง” สอดคล้องกับข้อความในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูวิชาภาษาอังกฤษที่ระบุว่า “นักเรียนฝึกพูด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัตว์ ได้แก่ cat, dog, mouse, rabbit, snail, และ frog ผ่านแอพลิเคชั่น Animals”
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และครู 11 คน (ร้อยละ64.71) การใช้แท็บเล็ตในการสร้างชิ้นงานของนักเรียน ดังตัวอย่างคำตอบของครูวิทยา
สาสตร์ในแบบสอบถามที่ระบุว่า “ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ใช้แอพลิเคชั่น Pages ออกแบบ
โปสเตอร์พร้อมทั้งคำขวัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” สอดคล้องกับข้อความในแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ครูวิทยาศาสตร์
ที่ระบุว่า “นักเรียนใช้แท็บเล็ตบันทึกวีดิทัศน์การเต้นประกอบเพลงที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับวัฎจักร
น้ำเพื่อเผยแพร่ให้ นักเรียนรุ่นน้องชม”
2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
ผู้วิจัยพบว่าครูที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ มีคะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพ
ครู เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.39 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ผู้วิจัยพบว่าด้านความรู้ที่ได้รับ
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านเนื้อหาที่นำเสนอ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
4.54 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ด้านการนำเสนอของวิทยากร คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ซึ่งอยู่ในระดับพอ
ใจมาก และด้านอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก
จากการสัมภาษณ์กลุ่ม ผู้วิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมฯ โดย
ระบุว่า
“ได้เรียนเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่ไม่ เคยใช้ มาก่อนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในชั้นเรียน” นอกจากนี้ผู้วิ จัยยังพบว่าครูบางคนเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียน
รู้หลังจากเข้าร่วมโปรแกรม โดยระบุว่า "ก่อนเข้าโปรแกรม คิดว่าการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้เป็นเรื่องยาก
ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่สอนจึงไม่อยากเข้ารับการอบรม ตอนนี้คิดว่ามันไม่ยาก สามารถนำมาใช้ในชั้น
เรียนให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี โดยนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น รวมทั้งมีความสนุกในการเรียนรู้”

สรุปและอภิปรายผล
จากการส่งเสริมการปฏิบัติของครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครด้วยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ผู้วิจัยว่าพบว่าก่อนเข้าโปรแกรมฯ ครูส่วนใหญ่ไม่มีการใช้
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2554) ที่พบว่าครูยังไม่มีความรู้เพียงพอ
ต่อการใช้ แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ครูยังไม่มีการสร้างเนื้อหาบทเรียน และกิจกรรมที่ใช้ประกอ
บการเรียน การสอนออกมาเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ตามหลังการเข้าร่วมโปรแกรมฯ ครูมีการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้จากที่ใช้ในลักษณะที่
ครูถ่ายทอดความรู้มาเป็นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูล สืบค้นข้อมูล ตลอดจนสร้างสรรค์ชิ้นงานเพิ่ม
มากขึ้น สอดคล้องกับโพยม จันทร์น้อย (2560) ที่ระบุว่าการเรียนไม่ใช่แค่เพียงทำให้นักเรียนจดจำ ท่องจำ และ
คิดเป็นเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดทางความคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
นอกจากนี้จากการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางทีดีขึ้น รวม
ทั้งการมี ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมในภาพรวมระดับพอใจมาก ทั้งนี้เป็นผลมาจากลักษณะของโปร
แกรม ที่ออกแบบตามลักษณะของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ (Loucks-Horseley et al., 2003) ได้แก่ ใช้ยุทธวิธี
ที่หลากหลายในการพัฒนาครูผู้สอน มีการติดตามผลการนำไปใช้หลังจากการอบรม มีผู้ให้คำปรึกษาจากบุคคล
ที่มีประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการทราบและจัดให้ตรงกับบริบทของโรงเรียน ส่งเสริม
การสะท้อนความคิดและการปฏิบัติ มีกำหนดการที่ชัดเจน มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่พบว่าครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแห่งนี้มีการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการนำเสนอข้อมูล สืบค้นข้อมูล ตลอดจนสร้างสรรค์ชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น หลังจากการ
เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูฯ ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือหน่วย
งาน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู นำโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครูนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการใช้แท็บเล็ต
ใน การจัดการเรียนรู้ในวงกว้างมากขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษาผลที่เกิดขึ้น
กับนักเรียนจากการปฏิบัติของครูเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลจากการเข้าโปรแกรม
พัฒนาวิชาชีพครูฯ
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การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะของสถานศึกษา
สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
The Development of Healthy School Operational Guidelines for Schools Affiliates
Local Administration Organization, Tak Province
สุพจนีย พัดจาด1*
Supodjanee Phatjad1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดโรงเรี ยนสุขภาวะ 2) ศึกษาสภาพ
ปั จ จุบัน และสภาพที่ พึง ประสงค์ โรงเรี ย นสุข ภาวะ 3) พัฒ นาแนวทางการดําเนิ น งานโรงเรี ย นสุข ภาวะ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู อนามัยโรงเรี ยนจํานวน 130 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบ
และตัวชี ้วัดโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษามี 5 องค์ประกอบ 14 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ 1.1) ผู้เรี ยนเป็ นสุข 6 ตัวชี ้วัด
1.2) โรงเรี ยนเป็ นสุข 3 ตัวชี ้วัด 1.3) สภาพแวดล้ อมเป็ นสุข 1 ตัวชี ้วัด 1.4) ครอบครัวเป็ นสุข 3 ตัวชี ้วัด และ 1.5)
ชุมชนเป็ นสุข 1 ตัวชี ้วัด 2) สภาพปั จจุบนั การดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพพึง
ประสงค์โรงเรี ยนสุขภาวะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 3) แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ
ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุขมี 7 แนวทาง ด้ านโรงเรี ยนเป็ นสุขมี 6 แนวทาง ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็ นสุขมี 4 แนวทาง ด้ าน
ครอบครัวเป็ นสุขมี 6 แนวทาง และด้ านชุมชนเป็ นสุขมี 5 แนวทาง

ABSTRACT

This study aimed to: 1) study the components and indicators of healthy school ; 2) study the
current condition and the desired conditions of the schools; and to 3)develop healthy school operational
guidelines for school affiliates of local administration organization, Tak province.The samples were 130
school administrators and teachers as school hygiene promotion. The result shown that there were 5
components and 14 indicators of heathy school such as 1) 6 indicators of happy student 2) 3 indicators
of happy school 3) a indicator of happy environment 4) 3 indicators of happy family and 5) a indicator
happy community. The current condition of the healthy school operation was at a high level, while the
desired condition of the healthy school operation was at a very high level. There were 7 guidelines for
the happy student component, 6 guidelines for the happy school component, 4 guidelines for the happy
environment component, 6 guidelines for the happy family component, and there were 5 guidelines for
the happy community..component.

Key Words: Development, Healthy, School
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คํานํา

สุขภาพหรื อสุขภาวะเป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งต่อความเจริ ญงอกงาม และพัฒนาการทุกๆ ด้ าน
ในตัวบุคคล ถ้ าการศึกษา คือความเจริ ญงอกงามจริ ง บุคคลจะเจริ ญงอกงามไม่ได้ หากสุขภาพทั้งทางร่ างกาย
และจิตใจของเราไม่สมบูรณ์ไม่ดี หมายความว่า หากเด็กมีสขุ ภาพไม่ดีเสียแล้ ว แม้ จะให้ การศึกษาอบรมที่ดีวิเศษ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเล่าเรี ยนก็ย่อมจะไม่ได้ รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ตรงข้ ามถ้ าเด็กมีสขุ ภาพดีการศึกษา
เล่าเรี ยนก็ ย่อมจะดําเนินไปได้ ด้วยดี (สุชาติ โสมประยูร และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์, 2542:3) การพัฒนา
ศักยภาพของคนให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งประกอบด้ วยลักษณะของการมีความรู้ ความสามารถในการทํางาน มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั ้งร่ างกายและจิตใจ ต้ องดําเนินการพัฒนาองค์ประกอบการศึกษากับสุขภาพควบคู่กนั
ไปโดยเริ่ มจากวัยเด็กอันเป็ นวัยพื ้นฐานของการเจริ ญเติบโตเป็ นผู้ใหญ่ ที่มีศกั ยภาพและคุณภาพได้ อย่างแท้ จริ ง
และต้ องได้ รับความร่วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ทั ้งจากทางบ้ าน โรงเรี ยน และชุมชนซึง่ เป็ นลักษณะพื ้นฐานที่มี
คุณภาพ (วราภรณ์ บุญเชียง, 2556: 7) โรงเรี ยนเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการปลูกฝั งความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมทุก
ด้ านแก่เด็ก ดังนั้น โรงเรี ยนจึง เป็ นสถานที่ที่สําคัญมากต่อการสร้ างเสริ มสุขภาพและการป้องกันโรคทั้งนี ้เพื่อให้
เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ด้านสุขภาพที่ถกู ต้ องและมีสขุ นิสยั ที่ดีติดตัวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (กรมอนามัย. 2553: เว็บไซต์)
ดังนั้นการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแก่นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนให้ มี “สุขภาพ” ที่ดี หรื อการมีสขุ ภาวะจึงเป็ น
เรื่ องที่สําคัญที่ทกุ ฝ่ ายต้ องบูรณาการความร่ วมมืออย่างเป็ นรู ปธรรม แม้ ว่าปั จจุบนั ได้ มีการริ เริ่ มโครงการต่างๆ
มากมาย เพื่ อ ป้อ งกันและแก้ ปัญหาสุขภาวะแก่ คนในประเทศ แต่เรายังคงพบเจอปั ญหาเหล่านั้นเกิ ดขึน้ ใน
สัง คมไทยตลอดเวลาโดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ เด็ ก นัก เรี ย นและเยาวชนไทย สุข ภาวะจึ ง มี
ความสําคัญต่อเด็กนักเรี ยน “โรงเรี ยนสุขภาวะ” เป็ นโจทย์สําคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนเนื่องจากทิศทาง
ที่ผ่านมาเรามุ่งพัฒนาโรงเรี ยนให้ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ มุ่งสร้ างนักเรี ยนเก่งที่มีความสามารถในการแข่งขัน
และมุ่งสูร่ ะบบการศึกษาที่เอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นตัววัดคุณภาพโรงเรี ยนและคุณภาพครู มีประเมินต่างๆ
ยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเป็ นหลักจนมองข้ ามเจตจํานงทางการศึกษาที่เราต้ องการ พลเมืองที่มีความสุขทั้งมิติ
ของกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กนั ในตัวมนุษย์และสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมทั้ง
กายภาพและสังคม และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้ อย่างมีศกั ดิ์ศรี ซึง่ จะเป็ นการศึกษาที่สามารถ
รับมือความท้ าทายและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21ได้ แนวคิดการพัฒนาสุขภาวะโดยใช้ ฐานโรงเรี ยนเป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะเยาวชนในวัยเรี ยนแทบทั้งหมดอยู่ในระบบโรงเรี ยนการปลูกฝั งเรื่ องสุข
ภาวะให้ เกิดขึ ้นกับผู้เรี ยนจึงเป็ นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่จะหล่อหลอมเยาวชนของประเทศให้ เป็ นบุคคลที่มีสขุ ภาวะ
จากความสําคัญดังกล่าว โรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก ยังไม่มีโรงเรี ยนที่
เป็ นโรงเรี ยนสุขภาวะ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ซึง่ เป็ นผู้อํานวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
มีความสนใจศึกษาถึงสภาพปั จจุบนั และสภาพปั ญหาในการดําเนินงาน เพื่อให้ โรงเรี ยนในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นโรงเรี ยนสุขภาวะต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดของโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก 2) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พงึ ประสงค์ การดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับ
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สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุข
ภาวะ สําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก

กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการศึกษา

การศึกษาครั้งนี ้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา
เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับโรงเรี ยนสุขภาวะซึ่งผู้ศึกษาได้ สงั เคราะห์องค์ ประกอบโรงเรี ยนสุขภาวะตามแนวคิดและ
เอกสารของ World Health Organization(1994) มูล นิ ธิ ส ถาบัน วิ จัย ระบบการศึก ษา (2544) และประวิ ต เอ
ราวรรณ์ (2547) ได้ องค์ประกอบ 5 ด้ าน ดังนี ้ 1) ผู้เรี ยนเป็ นสุข 2) โรงเรี ยนเป็ นสุข 3) สภาพแวดล้ อมเป็ นสุข 4)
ครอบครัวเป็ นสุข 5) ชุมชนเป็ นสุข ซึง่ กรอบแนวคิดข้ างต้ น นํามาใช้ สําหรับร่ างแนวทางการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

วิธีดาํ เนินการศึกษา
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ ประกอบและตัวชีว้ ัดของโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา สังกัด
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา และสังเคราะห์
เพื่อให้ ได้ องค์ประกอบและตัวชี ้วัดของโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา แล้ วนําไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิจํานวน
5 ท่าน ซึ่งมีบทบาทในการให้ ข้อชี ้แนะ คําแนะนํา และประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี ้วัดของ
โรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบประเมินความเหมาะสม
องค์ประกอบเพื่อให้ สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด จํานวน 1 ฉบับ โดยแบบประเมินเป็ นเป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และ
แบบสอบถามปลายปิ ดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเที่ยงตรงของเนื ้อหาจํานวน 5 ท่าน ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ด้ วยตนเอง แล้ วนําแบบประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกข้ อที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ และในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ผู้วิจัยได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทข้ อมูลที่ได้ จากแบบประเมิน คือ การวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี ้วัดของโรงเรี ยนสุขภาวะ วิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินปลายเปิ ด ดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา
ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปั จจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ในการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บ
สถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
ผู้วิจยั นําผลการศึกษาองค์ประกอบของโรงเรี ยนสุขภาวะในระยะที่ 1 มาใช้ ในการสร้ างแบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์เกี่ยวกับวิธีการสร้ างแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ เพื่อ
ศึกษาสภาพปั จจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดําเนินงาน โรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู อนามัยโรงเรี ยน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก ปี การศึกษา 2559 จําแนกเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา 30 คน ครู
อนามัยโรงเรี ยน 100 คน รวม 130 คน ซึ่งได้ มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล เป็ น แบบสอบถามสภาพปั จจุบัน สภาพที่ พึง ประสงค์ และวิ ธี ก ารสร้ างแนวทางการ
ดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก ประกอบด้ วย
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3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อ มูลเบื อ้ งต้ นของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้ อคําถามสภาพปั จจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ ของการดําเนิ นงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา มี ลักษณะเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้ อคําถามวิธีการสร้ างแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ ส่วนวิธีการสร้ างและหาคุณภาพแบบสอบถาม กําหนดจุดมุ่งหมายของแบบสอบถาม
และประเด็นหลักที่จะประเมินให้ ครบถ้ วนครอบคลุม โดยใช้ ประเด็นขององค์ประกอบและตัวชี ้วัดของโรงเรี ยนสุข
ภาวะสําหรับสถานศึกษาที่ได้ จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 แล้ วนําแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อ
ประเมินความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ผลปรากฏว่าได้ ข้อคําถามเข้ าเกณฑ์ 49 ข้ อ นําเครื่ องมือที่ผา่ นการวิเคราะห์หา
ความเที่ ยงตรงเชิงเนื อ้ หาแล้ ว ไปทดลองใช้ กับผู้บริ หารสถานศึกษาและครู อนามัยโรงเรี ยน ในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี ้ จํานวน 30 คน แล้ วนํามาวิเคราะห์หาค่า
อํานาจจําแนกรายข้ อและค่าความเชื่อมัน่ ได้ คา่ อํานาจจําแนกรายข้ อตั้งแต่ 0.365 ถึง 0.771 และค่าความเชื่อมัน่
ทั้งฉบับเป็ น 0.845 ในด้ านการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองและทําการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ป เพื่อคํานวณค่าสถิ ติต่าง ๆ ดังนี ้ ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูลเบือ้ งต้ นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ และร้ อยละ ตอนที่ 2 เป็ นข้ อ
คําถามสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ในการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา วิเคราะห์
โดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา สังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
กลุ่ม ผู้ใ ห้ ข้อ มูล เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิให้ สัม ภาษณ์ เกี่ ยวกับ แนวทางการพัฒ นาการดํา เนิ นงานโรงเรี ย น
สุขภาวะสําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 5 คน มีหน้ าที่ให้ สมั ภาษณ์
เชิ งลึกเกี่ ยวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนิ นงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บ สถานศึกษา โดยมี เกณฑ์ ในการ
คัดเลือก คือ เป็ นผู้บริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสุขภาวะ ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก จํานวน 7 คน มี
หน้ า ที่ ใ ห้ คํ า แนะนํ า เสนอแนะเพื่ อ ความสมบูร ณ์ ข องแนวทาง และทํ า หน้ า ที่ ป ระเมิ น แนวทางพัฒ นาการ
ดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก 2 ประการ คือ สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่า
กว่ า ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษา และเป็นผู้มี ป ระสบการณ์ ใ นการสอนระดับ อุ ด มศึ ก ษา หรื อ เป็นผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาในโรงเรี ยนสุขภาวะ ในด้ านของเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ างใช้ ในการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ
สํ า หรั บ สถานศึก ษา 5 ด้ า น และแบบประเมิ น แนวทางการพัฒ นาการดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นสุข ภาวะสํ า หรั บ
สถานศึกษา จํานวน 49 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่วนวิธีการสร้ าง
เครื่ องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ เขียนแบบสัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรั บ
สถานศึกษา แล้ วนําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุ งแก้ ไขเรี ยบร้ อยแล้ วนําเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมเพื่อประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา จากนั้นหาความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ผลปรากฏว่าได้ ข้อคําถามเข้ าเกณฑ์ 49 ข้ อ ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 และ แบบประเมินแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา
สร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือโดยผู้วิจยั กําหนดประเด็นหลัก แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ
สําหรับสถานศึกษา ที่จะประเมินให้ ครบถ้ วนครอบคลุม ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้ าน ซึ่งเป็ นแบบสอบถามปลาย
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ปิ ดแบบมาตรา ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แล้ วนําแบบประเมินนําเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา จากนั้นหาความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ผลปรากฏว่าได้ ข้อคําถามเข้ าเกณฑ์ 49 ข้ อ ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง การเคราะห์ข้อมูล
หาความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก โดยนําผลข้ อมูลการศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ในระยะที่ 2 มาหาค่า
ดัชนีลําดับความสําคัญของความต้ องการจําเป็ นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index : PNI modified)
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยน
สุขภาวะสําหรั บสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์ เนื อ้ หา การวิเคราะห์ ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ
แนวทางพัฒนาการ ดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา
การวิเคราะห์ความเหมาะสมขององค์ประกอบโรงเรี ยนสุขภาวะ สําหรับสถานศึกษาซึ่งเป็ นข้ อมูลจาก
การประเมิ น ของผู้ท รงคุณ วุฒิ ผู้วิ จัย วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน แปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และนํ าเสนอผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมทั้ง 5 ด้ าน และจํ าแนกเป็ นราย
องค์ประกอบ แสดงในตาราง 1 ดังนี ้
ข้ อ

องค์ ประกอบของโรงเรี ยนสุขภาวะ

1
2
3
4
5

ผู้เรี ยนเป็ นสุข
โรงเรี ยนเป็ นสุข
สภาพแวดล้ อมเป็ นสุข
ครอบครัวเป็ นสุข
ชุมชนเป็ นสุข
เฉลี่ย

�
𝒙𝒙

4.70
5.00
4.80
4.90
4.60
4.80

S.D.
0.27
0.00
0.27
0.22
0.42
0.55

ระดับ
ความเหมาะสม
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตาราง 1 พบว่า ความเหมาะสมขององค์ประกอบของโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา โดยรวม
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุด (𝑥𝑥̅ = 4.80, S.D. = 0.55) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า องค์ ป ระกอบมี ค วาม
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านโรงเรี ยน
เป็ นสุข (𝑥𝑥̅ = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมา คือ ด้ านครอบครั วเป็ นสุข (𝑥𝑥̅ = 4.90, S.D. = 0.22) ส่วนด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ด้ านชุมชนเป็ นสุข (𝑥𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.42)
2. ด้ านผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก พบว่า 2.1 สภาพปั จจุบนั ของการดําเนินงานโรงเรี ยน
สุขภาวะสําหรับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านอยู่ในระดับ
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มาก โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อยด้ าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรี ยนเป็ นสุข รองลงมาคือ โรงเรี ยน
เป็ น สุข และชุม ชนเป็ น สุข มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน ส่ ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยสุด มี 2 ด้ า น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กัน คื อ
สภาพแวดล้ อมเป็ นสุขและครอบครัวเป็ นสุข 2.2 สภาพที่พึงประสงค์ของการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับ
สถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สดุ ทุกด้ าน โดย
เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรี ยนเป็ นสุขรองลงมา คือ โรงเรี ยนเป็ นสุขและ
ชุมชนเป็ นสุขมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ มี 2 ด้ านมีคา่ เฉลี่ยเท่ากันคือสภาพแวดล้ อมเป็ นสุข
และครอบครั ว เป็ น สุข ตามลํ า ดับ 2.3 ด้ า นผลการพัฒ นาแนวทางการดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นสุข ภาวะสํ า หรั บ
สถานศึกษา ผู้วิจยั ได้ นําเสนอเป็ นรายด้ าน ดังนี ้ 2.3.1 แนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับ
สถานศึกษา ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6 แนวทาง ได้ แก่ นักเรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมที่ดีงาม นักเรี ยนมี
ระเบียบวินัยต่อตนเองและผู้อื่น นักเรี ยนมีสมั มาคารวะ นักเรี ยนสามารถแก้ ปัญหาด้ วยเหตุและผล นักเรี ยน
สามารถอ่ า นคล่อ ง เขี ย นคล่อ ง มี ทัก ษะการคํ า นวณที่ ดี และนัก เรี ย นมี นิ สัย ใฝ่ รู้ 2.3.2 แนวทางพัฒ นาการ
ดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา ด้ านโรงเรี ยนเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6 แนวทาง ได้ แก่ ผู้บริ หาร
สถานศึกษามี วิสัยทัศน์ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน และบุคลากรทางการศึกษา มี ป ฏิ สัม พันธ์ ที่ดีต่อกัน
ทํ า งานเป็ น ที ม ครู ใ ช้ สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายและทัน สมัย โดยยึ ด ผู้เ รี ย นเป็ น สํ า คัญ ผู้บ ริ ห าร
สถานศึกษาปรับปรุง พัฒนาภูมิทศั น์ในโรงเรี ยนให้ สะอาด และ โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่หลากหลาย 2.3.3
แนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะสําหรับสถานศึกษา ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6
แนวทาง ได้ แก่ จัดสภาพแวดล้ อมโรงเรี ยนให้ ร่มรื่ น จัดให้ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ที่มีความปลอดภัยสําหรั บเด็ก
บุคลิกภาพของครูยิ ้มแย้ มแจ่มใส แต่งกายเหมาะสมกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น เต็มใจตอบคําถามของเด็ก พูดกับเด็ก
ด้ ว ยเสี ย งนุ่ม นวลเป็ น มิ ต ร 2.3.4 แนวทางพัฒ นาการดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นสุข ภาวะสํ า หรั บ สถานศึก ษา ด้ า น
ครอบครัวเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6 แนวทาง ได้ แก่ ผู้ปกครองให้ ความรักและความอบอุ่นแก่นกั เรี ยน ผู้ปกครอง
เอาใจใส่นักเรี ยน ผู้ปกครองเสริ มแรงจูงใจและให้ รางวัลกับนักเรี ยน ผู้ปกครองใช้ เวลาอยู่กับนักเรี ยนอย่างมี
คุณภาพ ผู้ปกครองร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรี ยนในปกครอง และ
ผู้ปกครองให้ ความร่ วมมือกับการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน 2.3.5 แนวทางพัฒนาการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ
สําหรั บ สถานศึกษา ด้ านชุม ชนเป็ นสุข ประกอบด้ วย 5 แนวทาง ได้ แก่ ชุมชนสนับ สนุนทรั พยากรในการทํา
กิ จ กรรม เช่น แหล่งเรี ยนรู้ ภายนอกโรงเรี ยนภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น ชุมชนระดมทรั พยากรสนับ สนุนการพัฒนา
โรงเรี ยน ชุมชนร่ วมกับโรงเรี ยนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี ท้องถิ่น ชุมชนเป็ นแบบอย่างที่ดี
ปลอดสิง่ เสพติด และชุมชนร่วมกับโรงเรี ยนในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สนิ ของโรงเรี ยน

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี ้วัดของโรงเรี ยนสุขภาวะ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ 14 ตัวชี ้วัด คือ
องค์ประกอบที่ 1 ผู้เรี ยนเป็ นสุข มี 6 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบที่ 2 ด้ านโรงเรี ยนเป็ นสุข มี 3 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบที่ 3 ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเป็ นสุข มี 1 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบที่ 4 ด้ านครอบครัวเป็ นสุข มี 3 ตัวชี ้วัด องค์ประกอบที่ 5 ด้ านชุมชนเป็ น
สุข มี 1 ตัวชี ้วัด ผลการศึกษานี ้สอดคล้ องกับมูลนิธิสถาบันวิจยั ระบบการศึกษา (2554 : เว็บไซต์) ได้ กล่าวว่าองค์ประกอบ
ของโรงเรี ยนสุขภาวะ มี 5 องค์ประกอบคือ 1) ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุข 2) ด้ านโรงเรี ยนเป็ นสุข 3) ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็ นสุข
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4) ด้ านครอบครั วเป็ นสุข และ 5) ด้ านชุมชนเป็ นสุข ทัง้ 5 องค์ ประกอบมี ความเกี่ ยวเนื่ องและส่งผลต่อกัน กล่าวคือ
โรงเรี ยนสุขภาวะนันต้
้ องมีเป้าหมายเพื่อสร้ างเสริ มให้ “ผู้เรี ยนเป็ นสุข” โดยการปรับสภาพ ลดปั จจัยเสี่ยง
2. จากด้ านผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก สภาพปั จจุบนั ของการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยสุดมี 2 ด้ าน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ สภาพแวดล้ อมเป็ นสุขและครอบครัวเป็ นสุข ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุข ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู้เรี ยนลด
การทานนํ ้าอัดลมและขนมขบเคี ้ยว อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ บดินทร์ อินต๊ ะจักร (2555 : 25) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคเครื่ องดื่มนํ ้าอัดลมของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้ นโรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 ปี การศึกษา 2556
พบว่า นักเรี ยนมีความรู้ เกี่ยวกับนํ ้าอัดลม อยู่ในระดับดี ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากนักเรี ยนมีทศั นคติเกี่ยวกับการตัดสินใจซื ้อ
นํ ้าอัดลม อิทธิพลจากการโฆษณาและยังมีการจําหน่ายนํ ้าอัดลมรอบๆ โรงเรี ยน ซึง่ ทําให้ นกั เรี ยนส่วนใหญ่ยงั นิยมบริ โภค
นํ ้าอัดลม ส่งผลให้ เกิดโทษต่อนักเรี ยนในปั จจุบนั
3. ด้ านผลการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จังหวัดตาก
พบว่า การพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ ประกอบด้ วย 5ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุข 2) ด้ าน
โรงเรี ยนเป็ นสุข 3) ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็ นสุข 4) ด้ านครอบครัวเป็ นสุข และ 5) ด้ านชุมชนเป็ นสุข
3.1 ด้ านผู้เรี ยนเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6 แนวทาง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประวิต เอราวรรณ์

(2547 ก : 44-46) ได้ สงั เคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการเรี ยนรู้ด้านสุขภาวะ
ในโรงเรี ยน และได้ อธิบายว่า ด้ านคนมีสขุ ภาวะ พบว่าคุณลักษณะของคนที่มีสขุ ภาวะ ดังนี ้ 1) เป็ นผู้ที่มีทกั ษะ
เป็ นผู้มีทกั ษะสําหรับศตวรรษที่ 21 2) ต้ องมีทกั ษะชีวิตหรื อความสามารถเชิงจิตวิทยาสังคมในการปรับตัวเข้ ากับ
คนอื่น ๆ 3) มีทกั ษะสุขภาพ คือการปฏิบตั ติ นให้ มีสขุ ภาพดี เข้ าใจพัฒนาการทางร่างกาย 4) ต้ องเป็ นผู้มีสิทธิและ
ได้ รับการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค 5) มีจิตสํานึกการอนุรักษ์ มีทศั นะค่านิยมในการบริ โภค 6) การเป็ นคนมีคณ
ุ ธรรม
3.2 ด้ านโรงเรี ยนเป็ นสุขประกอบด้ วย 5 แนวทาง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประวิต เอราวรรณ์
(2547 ก : 44-46) ได้ สงั เคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการเรี ยนรู้ด้านสุขภาวะ
ในโรงเรี ยน และได้ อธิ บายว่า ด้ านโรงเรี ยนมี สุขภาวะพบว่า ด้ านโรงเรี ยนมีสุขภาวะ หรื อ โรงเรี ยนเป็ นสุขนั้น
ประกอบด้ วย มีการบริ หารจัดการเป็ นระบบ ส่วนตัวผู้บริ หารนั้นจะต้ องมีวิสยั ทัศน์ มีภาวะผู้นําและมีความเป็ น
ประชาธิปไตย การเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนต้ องเป็ นการเรี ยนรู้ ที่มีความสุข โรงเรี ยนต้ องมีบรรยากาศเป็ นมิตร ทุกคนใน
โรงเรี ยนร่วมมือกันทํางาน หรื อแก้ ปัญหา
3.3 ด้ านสภาพแวดล้ อมเป็ นสุข ประกอบด้ วย 3 แนวทาง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ประวิต
เอราวรรณ์ (2547 ก : 87-93) ได้ วิจยั การสังเคราะห์โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการ
เรี ยนรู้ ด้ านสุขภาวะในโรงเรี ยน ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า ด้ านสิ่งแวดล้ อมมีสุขภาวะนี ม้ ีเพียง 5 โครงการ
เท่านั้นที่กําหนดไว้ เป็ นเป้าหมายการพัฒนา ซึง่ ยังมีจํานวนน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาสุขภาวะ
3.4 ด้ านครอบครัวเป็ นสุข ประกอบด้ วย 6 แนวทาง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศูนย์วิจยั และ
พัฒนาครอบครัวไทย (2553 : 222) เรื่ อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริ มสร้ างหลักประกันความมัน่ คงของ
ครอบครัว ผลการวิจยั พบว่า การที่จะทําให้ ชีวิตครอบครัวมีความมัน่ คงนัน้ ต้ องมีองค์ประกอบที่จะช่วยสนับสนุน
ให้ เกิดความสมดุลจากด้ านอื่น ๆ ด้ วย ได้ แก่ การที่สมาชิกในครอบครัวมีสขุ ภาพที่ดี มีการศึกษาที่สามารถนําไป
ประกอบอาชีพที่ที่มนั่ คงได้ รวมทั้งมีรายได้ อย่างพอเพียงที่สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ อย่างไม่ขดั สน
79

สาขาศึกษาศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

3.5 ด้ านชุมชนเป็ นสุข ประกอบด้ วย 5 แนวทาง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปรัชญาภรณ์ โป
ทา (2557 : 85) ได้ ทําการวิจยั เรื่ อง โรงเรี ยนวิถีชุมชนท้ องถิ่นกับการเสริ มสร้ างสุขภาวะเพื่อศึกษากระบวนการ
ส่งเสริ มสุขภาวะโรงเรี ยนวิถีชุมชนท้ องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน โดยรวมและรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้ นด้ านการบริ หารงบประมาณ และด้ านบริ หารงานบุคคลอยูใ่ น
ระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จัง หวัด ตาก ผู้ศึก ษามี ข้ อ เสนอแนะดัง นี ้ โรงเรี ย นควรศึก ษาแนวทางดํ า เนิ น งานโรงเรี ย นสุข ภาวะให้ เ ข้ า ใจ
โดยเฉพาะองค์ประกอบตัวบ่งชี ้ ขั้นตอนและวิธีการประเมิน แล้ วทําการประเมินสุขภาวะโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
แล้ ว นํ า ผลการประเมิ น มาพัฒ นาปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ข เพื่ อ ให้ มี ก ารพัฒ นาที่ ยั่ง ยื น ต่อ ไป ส่ว นข้ อ เสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงานโรงเรี ยนสุขภาวะให้ สามารถนําไปใช้
เพื่อให้ ได้ แนวทางในการพัฒนาที่สามารถนําไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ี่เหมาะสมกับบริ บทโรงเรี ยน
เอกสารอ้ างอิง
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การพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
Enhancing of Grade 10 Students’ Scientific Communication Skill
Using Science Technology and Society (STS) Approach
ิ รเทพิน1 และ ปราโมทย์ ชํานาญปื น2
กรรณิการ์ ไชยทอง1* ศศิเทพ ปิ ตพ
Kannika Chaithong1* , Sasithep Pitiporntapin1 and Pramote Chumnanpuen2
บทคัดย่ อ

การวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่ อศึกษาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนและการพูด ผ่านการ
จัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 36
คน โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึง่ ในกรุ งเทพมหานคร เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบวัดทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้ านการเขี ยนและผลงานนักเรี ยนด้ านการพูดผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งปริ มาณด้ วยการหา
ค่าเฉลี่ยร้ อยละของคะแนนและจํานวนนักเรี ยน แล้ วนําคําตอบของนักเรี ยนมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วย
การวิเคราะห์ระดับคะแนนของแต่ละองค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยนร้ อยละ 94.4 มีระดับคะแนนทักษะ
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขี ยนหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยน โดยได้ คะแนนเฉลี่ยคือร้ อยละ 68.8 และ
นักเรี ยนร้ อยละ 86.1 มีระดับคะแนนทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้านการพูดหลังเรี ยนมากกว่าก่อนเรี ยน โดย
คะแนนเฉลี่ยคือร้ อยละ 74.7 นอกจากนีผ้ ้ ูวิจัยยังพบว่า การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนพัฒนาองค์ประกอบด้ านการจัดกระทําข้ อมูลได้ ดีที่สดุ และด้ านเนื ้อหาอยู่ในลําดับ
ถัดมา นําไปสูค่ วามสามารถในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รับอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนําเสนอ
องค์ความรู้ ได้
ABSTRACT
The central goal of this research was to study tenth grade students’ scientific communication
skill focusing on writing and speaking skill using Science Technology and Society (STS) approach. The
participants were 36 students from an extra-large school in Bangkok. The scientific communication skill
was measured by an open-ended questionnaire and student’s performance (video recording student
oral presentation). Data was considered, carefully interpreted, and inductively analyzed. The results
showed that 94.4 percent of students have improved their writing skill after implementation, 68.8%. For
students’ speaking skill, 86.1 percent of all students have improved, 74.7%. In addition,
“representation” and “content” seems to be the most developed components respectively after using
STS approach. These results lead students having ability of critical assess and analyze data and
communicate scientific knowledge to public as well.
Key Words: Scientific Communication Skill, Science Technology and Society (STS)
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คํานํา

การสืVอสารวิทยาศาสตร์ ได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นส่วนหนึVงของวิทยาศาสตร์ ศึกษาและการรู้
วิ ท ยาศาสตร์ (National Science Foundation, 1998) การรู้ วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific Literacy) เป็ น เป้ า หมาย
หลักของวิ ท ยาศาสตร์ ศึกษา ซึV ง ในหลายศตวรรษทีVผ่า นมาวิ ทยาศาสตร์ ศึกษาได้ ตงั P อยู่ บ นพื นP ฐานของการรู้
วิทยาศาสตร์ มาโดยตลอด และได้ นิยามคําว่าการรู้วิทยาศาสตร์ คือทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถใน
การสร้ างความเข้ าใจทางวิทยาศาสตร์ และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ กับประเด็นและปั ญหาในชีวิตจริ ง ทีVเกีVยวข้ อง
กับเทคโนโลยี สังคม และสิVงแวดล้ อม นอกจากนี Pยังสามารถโน้ มน้ าวและให้ ข้อมูลแก่ผ้ อู ืVนเพืVอให้ เกิดการปฏิบัติทีV
อยู่บนพื Pนฐานของคามรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้ (Levy et al., 2009) รวมไปถึงทักษะทีVสําคัญอย่างทักษะการสือV สาร
นักเรี ยนควรมีความสามารถในการรับข้ อมูล ประเมินข้ อมูลอย่างมีวิจารณญาณ จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล สร้ าง
ข้ อ สรุ ป จากหลักฐาน และนํ า เสนอองค์ ความรู้ ได้ (AAAS, 1993; National Research Council (NRC), 1996;
PISA, 2003) นอกจากนี PทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ยงั จําเป็ นต่อการเรี ยนรู้เป็ นกิจกรรมเบื Pองต้ นของสังคม ทังP
ในสังคมโรงเรี ยน ทีVทํางาน หรื อในสังคมแวดล้ อมอืVน ๆ ทักษะการสืVอสารคือความสามารถของแต่ละบุคคลในการ
สืVอสารได้ อย่างชัดเจน ผ่านการพูด การเขียน และการใช้ ภาษาทีVนอกเหนือจากภาษาพูด (Ananiaodu and Claro,
2009)
ทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ หมายถึงกระบวนการจัดกระทําข้ อมูลและสืVอความข้ อมูลซึVงหมายถึง
ทักษะการพูดและทักษะการเขียน เพืVอการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ทงวิ
ั P ทยาศาสตร์ บริ สทุ ธิœและวิทยาศาสตร์ ประยุ กต์
โดยใช้ ตาราง ไดอะแกรม กราฟ รูปภาพ การขยายศัพท์เฉพาะ และสมการ เป็ นต้ น โดยมีผ้ รู ับสารเป็ นบุคคลทัวV ไป
(Lay Person) และเป็ นการสืVอสารเพืVอให้ เกิดการตอบสนองทีVพึงประสงค์ (The AEIOU Vowel Analogy) อย่าง
น้ อ ยหนึV งลักษณะหรื อมากกว่า การตอบสนองดังกล่า วได้ แก่ การตระหนักรู้ (Awareness) ความเพลิดเพลิน
(Enjoyment) ความสนใจ (Interest) การสร้ างความคิดเห็น (Opinion-forming) และความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์
(Understanding of Science) (Burns et al., 2003) โดยทักษะการสืVอสารมีบทบาทสําคัญในการเตรี ยมนักเรี ยน
ให้ พร้ อมทีV จะเป็ นผู้เรี ยนทีVเกิ ดการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและเป็ นประชาชนทีVมีสิทธิมีเสียงในสังคมรวมทังP มีความ
รับผิดชอบต่อผู้อืVน นักเรี ยนพึงมีความสามารถในการสืVอสารเพืVอให้ เกิดการแลกเปลีVยน วิจารณ์ และนําเสนอ
ข้ อมูล ความคิด รวมไปถึงการใช้ สารสนเทศ ฯ ต่าง ๆ เพืVอมีส่วนร่วมและสร้ างสรรค์ผลงานในวัฒนธรรมดิจิตอล
(Ananiaodu and Claro, 2009)
ในปั จจุบนั พบว่าการจัดการเรี ยนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่วนใหญ่ มุ่งเน้ นไปทีVการพัฒนาความรู้ความเข้ าใจ
ส่งผลให้ นกั เรี ยนขาดการฝึ กฝนทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ (Germann, 1989) ทังP นียP ังพบอีกว่าลักษณะของ
การจัดการเรี ยนรู้ ทีVส่งเสริ มให้ นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาทักษะการสืVอสารวิท ยาศาสตร์ คือมี การนําประเด็ น ทาง
วิทยาศาสตร์ ทีVเกีVยวข้ องกับชีวิตประจําวันของนักเรี ยนมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน ซึVงมีลกั ษณะตรงกับการ
จั ด การเรี ย นรู้ ตามแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั ง คม (Science Technology and Society (STS)
Approach) เป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ ภายใต้ ขอบเขตของสังคม ทีVมีการระบุคําถามหรื อปั ญหาหลักทาง
สังคมทีVกําลังพิจารณา โดยเทคโนโลยีมีบทบาทในการแก้ ไขปั ญหาสังคมและตอบสนองต่อความต้ องการของ
มนุษย์ ซึVงเทคโนโลยีมักจะเกีVยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ (Aikenhead, 2009) โดยมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเองเกีVยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Yager, 1991) เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ ทีVส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ น
พลเมื อ งทีV ดี มี ส่ ว นร่ ว มตัดสิ น ใจแก้ ปั ญหาประเด็ น ปั ญหาของสัง คมทีV เ กิ ดจากผลกระทบทางวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมทีVเกิดขึ Pนในท้ องถิVน (Merryfield, 1991) โดยมีเป้าหมายเพืVอให้ นกั เรี ยนใช้ ความรู้ ทีVมีในการ
ตรวจสอบแก้ ปัญหา สามารถสืVอสารวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ ความรู้และหลักฐานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (Zoller,
1993) จากการศึกษางานวิจัยทีVเกีVยวข้ อง การจัดการเรี ยนรู้ ทีVมีการใช้ สถานการณ์ ทีVใกล้ เคียงกับชีวิตจริ งหรื อใช้
บริ บทในการสร้ างความรู้สามารถช่วยพัฒนาการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ได้ เป็ นอย่างดี
การจัดการเรี ยนการสอนลักษณะทีVส่งเสริ มให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ของนักเรี ยนนันเป็
P นไปได้ หลากหลาย
รูปแบบ โดยธรรมชาติของการอภิปรายทีVเกิดขึ Pนระหว่างนักเรียนนันมั
P กเกิดเมืVอนักเรี ยนมีการอภิปรายในประเด็นทีV
เกีVยวกับวิทยาศาสตร์ โดยงานวิจัยทีVผ่านมาได้ แสดงให้ เห็นว่าเมืVอให้ นักเรี ยนอภิปรายประเด็นปั ญหาโลกร้ อน
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นักเรี ยนสามารถเชืVอมโยงองค์ความรู้ ท างวิทยาศาสตร์ เข้ ากั บข้ อกล่าวอ้ างได้ เพืVอเป็ นข้ อสนับสนุนในการลง
ข้ อสรุปในประเด็นดังกล่าว (Klosterman and Sadler, 2010a) และพบว่าส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจ
ในเรืV องปั ญหาโลกร้ อนได้ ดียิVงขึ Pนอีกด้ วย (Gautier and Rebich, 2005)
จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจยั ในฐานะนิสติ ฝึ กประสบการณ์วิชาชีพทีVผ่านมาพบว่า ในการจัดการ
เรี ยนการสอนเรืV อ งการศึ กษาชีว วิทยา นักเรี ยนร้ อ ยละ 96 บัน ทึ กผลการทดลองแบบตาราง เป็ น รู ป แบบการ
นําเสนอทีVสังเกตความแตกต่างของผลการทดลองได้ ยากสําหรับบุคคลทัVวไป ส่วนการนําเสนอผลการทดลอง
นักเรี ยนใช้ วิธีการอ่านจากกระดาษเพืVอพูดนําเสนอ นอกจากนี Pยังพบอีกว่านักเรี ยนทีVได้ ผลการเรี ยนตํVาประสบกับ
ปั ญหาหนึVงคือ เข้ าใจเนื Pอหาแต่ไม่สามารถสืVอสารสิVงทีVนกั เรี ยนเข้ าใจออกมาได้ หรื อไม่สามารถเขียนออกมาในรูป
ทีVเข้ าใจได้ ง่าย ส่งผลต่อการรับสารของครู ผ้ สู อนและส่งผลต่อผลการเรี ยนในทีVสดุ ด้ วยเหตุนีผP ้ วู ิจยั จึงสนใจทีVจะ
พัฒนาทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ในราบวิชาชีววิทยา 1 ของนักเรี ยนชันP มัธยมศึกษาปี ทีV 4 ผ่านการจัดการ
เรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม

วิธีวิจัย

กลุ่มที-ศึกษา
กลุ่มทีVศึกษาในงานวิจัยนีคP ือนักเรี ยนชันP มัธยมศึกษาปี ทีV 4 จํานวน 40 คน ภาคเรี ยนทีV 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิทยา กรุงเทพมหานคร เนืVองจากผู้วิจยั ในฐานะนิสิตฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้ องทีVผ้ วู ิจยั รับผิดชอบ
จัดการเรี ยนรู้และจากความสมัครใจของนักเรี ยน
วิธีการเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลดําเนินการตามลําดับขันดั
P งนี P
1. จัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมในรายวิชาชีววิทยา 1
ัP
6
จํานวน 4 แผนการจัดการเรี ยนรู้ (8 คาบเรี ยน) โดยจัดการเรี ยนรู้ตามแนวทางของ Bryant (1975) ซึVงมีทงหมด
ขันตอนดั
P
งนี P 1) ขันสงสั
P ย (Wonder) คือการทีVครูผ้ สู อนใช้ ปัญหาสังคมทีVเกีVยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรื อ
ประสบการณ์ ทีVเกีVยวข้ องกับตัวนักเรี ยน กระตุ้นให้ นักเรี ยนเกิดความสงสัยและตังP คําถามในสิVงทีVตนสนใจ 2) ขันP
วางแผน (Plan) นักเรี ยนวางแผนเพืV อ หาวิ ธี การค้ น คว้ า หาคํ า ตอบสํ า หรั บ คํ า ถามในขันP สงสัย 3) ขันP ค้ น หา
คําตอบ (Investigate) ดําเนินการค้ นคว้ าหาคําตอบจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ตามทีVระบุไว้ ในแผน โดยมีครูผ้ สู อนให้
คําแนะนํา 4) ขันสะท้
P
อนความคิดเห็น (Reflect) นักเรี ยนสะท้ อนความคิดและสรุปสาระทีVได้ ศึกษาและเรี ยนรู้จาก
ขันP ค้ น คว้ า หาคํ า ตอบ โดยครู ผ้ ู ส อนจะแนะนํ านักเรี ยนในการสรุ ป และเชืV อ มโยงความคิ ด 5) ขันP แลกเปลีVยน
ประสบการณ์ (Share) นักเรี ยนแลกเปลีVยนสิงV ทีไV ด้ เรี ยนรู้กับเพืVอน ๆ โดยการนําเสนอผลงานการค้ นคว้ าในรูปแบบ
ทีVน่าสนใจ ซึVงนักเรี ยนจะได้ ฝึกทักษะพูดและการเขียนทางวิทยาศาสตร์ และ 6) ขันนํ
P าไปปฏิบตั ิจริ ง (Act) นักเรี ยน
นําความรู้วิทยาศาสตร์ ไปปฏิบตั ิจริ งให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ
2. จัดทําแบบวัดทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ และเกณฑ์การประเมิน โดยการวัดทักษะด้ านการเขียน
จะใช้ คํ า ถามปลายเปิ ด จํ า นวน 1 ข้ อ เพืV อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ สืV อ สารสิV ง เนื อP หาออกมาได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพให้ ง่ายต่อการศึกษาของบุคคลทัVวไป โดยไม่จํากัดรู ปแบบในการเขียน ส่วนทักษะการสืVอสารด้ าน
การพูดใช้ การเก็บข้ อมูลผ่านชิ Pนงานการอัดวีดิทศั น์การนําเสนอในประเด็นเดียวกับการเขียน โดยแบบวัดทักษะ
การสืV อ สารด้ า นการเขี ย นและเกณฑ์ ใ นการประเมิ น ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเหมาะสมจาก
นักวิทยาศาสตร์ ศึกษา 1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน และครูผ้ มู ีประสบการณ์ด้านการสอนในรายวิชาชีววิทยา 1
ท่าน
3. การวัดทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนทําแบบวัดทักษะด้ านการเขียน
และจัดทําวีดิทัศน์เพืVอวัดทักษะด้ านการพูดก่อนเรี ยน จากนันP จึงทําการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสังคมทังP หมด 4 แผน จากนันP ผู้วิจัยให้ นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนโดยใช้ แบบวัดทัก ษะ
ลักษณะเดียวกัน
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การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมืVอนักเรี ยนทําแบบวัดทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนและจัดทําวีดิทัศน์ด้านการพูดเสร็จ
สิ Pนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ประเมินโดยใช้ แบบประเมินทักษะการสือV สารวิทยาศาสตร์ ตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ โดย
ประยุกต์จาก Kulgemeyer (2015) ร่ วมกับ Burns et al. (2003) ได้ แก่ 1) การประเมินด้ านเนือP หาประเมินโดย
ผู้เชีVยวชาญ ซึVงประเมินด้ านความถูกต้ องครบถ้ วนของเนื Pอหาโดยแบ่งเป็ นเกณฑ์ 5 ระดับคะแนน 2) การประเมิน
ด้ า นรู ป แบบการนํ า เสนอทังP ทักษะการเขี ยนและการพู ดจะมี ป ระเด็ น ทีV ใช้ ในการประเมิ นเหมื อ นกั นคื อ การ
จัดลําดับ การใช้ ภาษาและการยกตัวอย่าง ส่วนการประเมินทักษะการเขียนจะเพิVมการจัดกระทําข้ อมูล ส่วนการ
ประเมินทักษะการพูดจะเพิVมการใช้ สอืV ประกอบและบุคลิกภาพ และ 3) การประเมินด้ านการตอบสนอง ผู้ประเมิน
เลื อ กตอบจากความสนใจ การตระหนัก รู้ ความเพลิ ดเพลิ น การสร้ างความคิ ด เห็ น และความเข้ า ใจใน
วิทยาศาสตร์ หากมีการตอบสนองเพียงอย่างน้ อยหนึVงอย่าง ก็จะได้ ระดับคะแนน 1 หากไม่มีการตอบสนองจาก
ผู้รับสารก็จะได้ ระดับคะแนน 0
คะแนนทีVได้ จากการประเมินผลงานนักเรี ยนทังแบบวั
P
ดทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนและ
วีดิทศั น์ นํามาหาค่าเฉลีVย ร้ อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ two-tailed t test เพืVอหา
ความแตกต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ทีVระดับความเชืVอมันV .01 และเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างในแต่ละองค์ประกอบของการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ทีVระดับความเชืVอมันV .01 และ .05

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีการพัฒนาทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ โดยภาพรวมเพิVมขึ Pน ซึVงสามารถแบ่งได้ เป็ นทักษะ
การสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนจาก 6.18 เป็ น 7.57 ซึVงพบว่านักเรี ยนถึงร้ อยละ 94.4 (นักเรี ยน 33 คนจาก
ทั งP หมด 36 คน) ทีV มี พั ฒ นาการด้ า นทั กษะการเขี ยนเพิV ม ขึ นP หลัง การจัด การเรี ย นรู้ ส่ ว นทั ก ษะการสืV อ สาร
วิทยาศาสตร์ ด้านการพูดพบว่า เพิVมจาก 7.94 เป็ น 8.22 และพบว่านักเรี ยนถึงร้ อยละ 86.1 (นักเรี ยน 31 คนจาก
ทังหมด
P
36 คน) มีพฒ
ั นาการด้ านทักษะการพูดเพิVมขึ Pนหลังการจัดการเรี ยนรู้ ดังแสดงในตารางทีV 1
Table 1 Comparison of the Mean Score Before and After Learning Using Science Technology and
Society Approach of grade 10 students
Mean
n
Std. Deviation
t
Sig. (2-tailed)
Pretest
6.18
36
1.30
Writing Skill
Posttest
7.57
36
1.49
4.6
.00005*
Speaking
Skill
Pretest
7.94
36
0.17
Posttest
8.22
36
0.44
-3.67
.00080*
* P < .01
จากตารางทีV 1 หลังการจัดการเรี ยนรู้ นกั เรี ยนมีคะแนนโดยรวมของทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้าน
การเขียนและการพูดเพิVมขึ Pน ผู้วิจยั พบว่า หากพิจารณาตามองค์ประกอบของทักษะการสืVอสาร 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
เนือP หา (Content) ด้ านการจัดกระทําข้ อมูล (Representation form) และด้ านการตอบสนอง (Response) (ด้ าน
บริ บท (Context) นันผู
P ้ วิจยั ได้ กําหนดใช้ บริ บทการสืVอสารวิทยาศาสตร์ กับบุคคลโดยทัวV ไป จึงไม่ได้ นํามาพิจารณา
ให้ คะแนนในงานวิจยั นี P) นอกจากนี Pยังพบอีกว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
สามารถพัฒนาด้ านความรู้และการจัดกระทําข้ อมูลของนักเรียนได้ เป็ นอย่างดี เนืVองจากรูปแบบการจัดการเรี ยนรู้
นีมP ีการใช้ ปัญหาทีVพบในชีวิตประจําวันหรื อทีVค้ นุ เคยจะทําให้ นักเรี ยนเกิดความต้ องการทีVจะหาคําตอบ ส่งผลให้
นักเรี ยนเกิดความแม่นยําในเนื Pอหาสูง อีกทังในขั
P นแลกเปลี
P
Vยนประสบการณ์ เป็ นขันP ทีVนักเรี ยนได้ ตรวจสอบความ
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ถูกต้ องของความรู้ และได้ ฝึกการนําเสนอซึVงจะมีคําแนะนําจากผู้รับสาร จึงส่งผลให้ นักเรี ยนเกิดการพัฒนาด้ าน
รูปแบบการนําเสนอร่วมด้ วย ในส่วนของการตอบสนองพบว่าทุกการสืVอสารมีการตอบสนองหากแต่ลกั ษณะของ
การตอบสนองจะแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงได้ พิจารณาทีละองค์ประกอบของทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์
โดยเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ดงั รายละเอียดแสดงในภาพทีV 1

Figure 1 Comparison of the Mean Score Before and After Learning Using Science Technology and
Society Approach of grade 10 students in 3 Components of Scientific Communication Skill (Content,
Representation Form and Response). The error bar represents the standard error of the mean. (*
indicates the significant level at p<0.05 and ** indicates the significant level at p<0.01).
เมืVอพิจารณาสัดส่วนของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ในแต่ละองค์ประกอบ ผู้วิจยั พบว่าทักษะ
การสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนของนักเรี ยนมีการพัฒนาในองค์ประกอบทีVแตกต่างจากการพูด โดยพบว่า
การจัดการเรี ยนรู้ตามแนววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สามารถพัฒนาทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้าน
การเขียนในองค์ประกอบของเนื Pอหา การจัดกระทําข้ อมูล และการตอบสนอง ทังนี
P Pจะเห็นได้ ว่าแตกต่างจากทักษะ
การสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการพูดทีVพบว่าสามารถพัฒนาองค์ประกอบการจัดกระทําข้ อมูลเพียงองค์ประกอบ
เดี ย ว ส่ ว นองค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ ก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ มี ค่า เท่ า กั น เนืV อ งจากในการสืV อ สาร
วิทยาศาสตร์ ผ่านการพูดนันP นักเรี ยนยึดเนื Pอหาจากในหนังสือเป็ นหลัก ทําให้ เนื PอหาทีVสืVอสารผ่านการพูดมีความ
ถูกต้ องแม่นยําสูง
อย่างไรก็ตาม เมืVอพิจารณาการเปลีVยนแปลงทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ในองค์ประกอบด้ านเนือP หา
ด้ านการจัดกระทําข้ อมูล และด้ านการตอบสนอง ผู้วิจัยได้ นําข้ อมูลทีVได้ จากการประเมินผลงานนักเรี ยนทังการ
P
เขียนและการพูด ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ มาวิเคราะห์หาสัดส่วนระดับคะแนน 1-5 โดยแสดงเป็ นร้ อยละ
ดังแสดงรายละเอียดในภาพทีV 2-3
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Figure 2 Percentage of Students’ Scientific Communication Skill (Writing Skill) Score in 3 Components
as Content, Representation Form and Response
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Figure 3 Percentage of Students’ Scientific Communication Skill (Speaking Skill) Score in 3
Components as Content, Representation Form and Response
เนือ: หา

เมืVอพิจารณาสัดส่วนของคะแนนด้ านเนือP หาพบว่า ทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนของ
นักเรี ยนมีความถูกต้ องของเนื PอหาเพิVมขึ Pน โดยนักเรี ยนทีVได้ คะแนนความถูกต้ องของเนื Pอหาระดับ 5 เพิVมจากร้ อย
ละ 5 เป็ นร้ อยละ 34 และมีแนวโน้ มเช่นเดียวกับระดับคะแนน 4-1 ส่วนด้ านการพูดพบว่านักเรี ยนร้ อยละ 100 มี
ความถูกต้ องของเนื Pอหาในการพูดในระดับ 5 ทังก่
P อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ แสดงให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สามารถพัฒนาระดับความถูกต้ องของเนื PอหาทีVนกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
ได้ ซึVงเห็นได้ ชัดในทักษะการเขียน และส่งผลให้ ความสามารถในการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนเพิVมขึ Pน
สอดคล้ องกับ Kulgemeyer (2018) ทีVทําการวิจัยกับนักเรี ยนระดับชันP มัธยมศึกษาปี ทีV 4 จํานวน 213 คน และ
พบว่านักเรี ยน 109 คนทีVมีความรู้ เกีVยวกับเรืV องทีVจะสืVอสารทีVถูกต้ องแม่นยํ า จะมีความสามารถในการสืVอสาร
วิ ท ยาศาสตร์ สูง กว่ า นักเรี ยนทีV ห าความรู้ มาจากแหล่ง ข้ อ มูล อืVน ทัVว ไป แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ความรู้ (Content
Knowledge) มีผลต่อสมรรถนะในด้ านการสืVอสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication Competence)
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การจัดกระทําข้ อมูล
การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ส่งเสริ มพัฒนาการของนักเรี ยนด้ าน
การจัดกระทําข้ อมูลมากทีVสดุ จากภาพทีV 2 จะเห็นได้ ว่าทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนของนักเรี ยน
ก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ร้อยละ 74 อยู่ในระดับ 2 ต่างจากหลังการจัดการเรี ยนรู้ ทีVทักษะด้ านการจัดกระทําข้ อมูล
ของนักเรี ยนร้ อยละ 66 อยู่ในระดับ 3 แสดงให้ เห็นว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีระดับคะแนนทีVสูงขึ Pนจากระดับ 2 เป็ น
ระดับ 3 ส่วนทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการพูดก็มีแนวโน้ มเช่นเดียวกันคือ นักเรี ยนร้ อยละ 97 มีคะแนน
อยู่ในระดับ 2 แต่หลังจากการจัดการเรี ยนรู้ ลดลงเหลือร้ อยละ 76 แสดงให้ เห็นว่าจํานวนนักเรี ยนทีVอยุ่ในระดับ
คะแนนค่อนข้ างตํVาคือระดับคะแนน 2 มีจํานวนลดลง
จากผลการวิจยั ชี Pให้ เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ช่วยพัฒนา
ทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดกระทําข้ อมูลได้ เป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับ Tsui and Treagist (2012) ทีV
พบว่าการจัดกระทําข้ อมูลหรื อการนําเสนอข้ อมูลในรู ปแบบทีVหลากหลาย (Multi External Representations) มี
ความสําคัญอย่างมากต่อวิ ชาชีว วิทยาและวงการการศึกษาชี ววิทยา ซึVงสอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
แนวคิดแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม คือมีการแลกเปลีVยนและเรี ยนรู้ วิธีการและรู ปแบบการจัด
กระทําข้ อมูล ทําให้ นกั เรี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้จากเพืVอนร่ วมชันและส่
P
งผลให้ เกิดการพัฒนารู ปแบบการจัดกระทํา
และนําเสนอข้ อมูลของตนเอง
การตอบสนอง
หนึVงในองค์ประกอบของการสืVอสารวิทยาศาสตร์ทีVดีคือเป็ นการสือV สารทีVทาํ ให้ เกิดการตอบสนองจากผู้รบั
สารได้ ซึVงในงานวิจยั นี Pพบว่าทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนของนักเรี ยนทังก่
P อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู้ ร้ อยละ 97 สามารถสืVอสารทีVทําให้ เกิดการตอบสนองจากผู้รับสารได้ ส่วนการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการ
พูดพบว่า นักเรี ยนร้ อยละ 100 สามารถสืVอสารทีVทําให้ เกิดการตอบสนองจากผู้รับสารได้ อาจเนืVองมาจากการ
สืVอสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการพูดสามารถเพิVมความน่าสนใจหรื อการตอบสนองจากผู้รับสารได้ จากการใช้ ระดับ
เสียงในการพูด การใช้ สืVอในการประกอบการสืVอสารได้ หลากหลาย จึงทําให้ เกิดการตอบสนองจากผู้รับสารได้
มากกว่าการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ผ่านการเขียน

สรุปผลการวิจัย

ผู้ วิ จัยพบว่ า ภายหลัง การจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ดวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสัง คม นักเรี ยนมี
พัฒ นาการของทักษะการสืVอสารวิท ยาศาสตร์ ทงั P การเขียนและการพูดเพิV มขึ นP โดยคะแนนทักษะการสืVอสาร
วิ ท ยาศาสตร์ ด้านการเขียนอยู่ ในระดับ 7.57 ส่ ว นการพู ดอยู่ ในระดับ 8.22 จากคะแนนเต็ม 11 คะแนน เมืV อ
พิจารณาองค์ประกอบของการสืVอสารวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนมีพัฒนาการด้ านความรู้ และการจัดกระทํา
ข้ อมูลสูงขึนP โดยองค์ประกอบทีVนักเรี ยนพัฒนาได้ มากทีVสุดคือการจัดกระทํ าข้ อมูล เนืVองจากกิจกรรมในการ
จัดการเรี ยนรู้ ได้ มีการนําเสนอการสืVอสารของนักเรี ยนหน้ าชันP เรี ยน และแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคมมีความหลากหลายของข้ อมูล ซึVงเป็ นรูปแบบทีVส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้เกีVยวการจัดกระทําข้ อมูลได้ เป็ น
อย่างดี
นอกจากนี Pผู้วิจยั ยังพบอีกว่า ทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ด้านการเขียนทีVมีคะแนนการตอบสนองของ
ผู้รับสารก่อนการจัดการเรี ยนรู้และหลังการจัดการเรี ยนรู้คงเดิม ครูผ้ สู อนอาจปรับใช้ กิจกรรมทีVส่งเสริ มให้ นกั เรียน
ได้ ศึกษาบทความหรื อแหล่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อืVนเพิVมเติม ซึVงส่งผลต่อการเรี ยนรู้รูปแบบการใช้ ภาษา ทําให้
เกิดการจัดกระทําข้ อมูลทีVน่าสนใจและหลากหลายได้ ด้ วยเหตุนี P ครูผ้ สู อนทีVมีจุดประสงค์พฒ
ั นาทักษะการสือV สาร
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทังP ด้ านการเขียนและการพูด สามารถนําการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสัง คมมาปรั บ ใช้ เพืV อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการสร้ างคํ า อธิ บ ายของนัก เรี ยนในหลาย
องค์ประกอบ โดยเฉพาะด้ านเนื Pอหาและการจัดกระทําข้ อมูล
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ข้ อเสนอแนะ

1. รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิ ดวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ส่ ง เสริ มให้ นักเรี ยนได้
แลกเปลีVยนเรี ยนรู้ซึVงกันและกันซึVงทําให้ เกิดการพัฒนาทักษะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ครู ทีVต้องการ
พัฒนาการสืVอสารให้ เกิดขึ Pนกับนักเรี ยนจึงควรนําการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ไปใช้ ในชันP เรี ยนเพืVอให้ นักเรี ยนได้ เห็นการสืVอสารทางวิทยาศาสตร์ ของเพืVอนในชันP เรี ยน เพืVอให้ เกิดการเรี ยนรู้
ลักษณะการสืVอสารวิทยาศาสตร์ ทีVหลากหลายและมีประสิทธิภาพ
2. ครู ควรจัดการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมทีVเกีVยวข้ องสัมพันธ์กับ
บริ บทของนักเรี ยน ซึVงจะส่งผลให้ นกั เรี ยนให้ ความสนใจ สามารถศึกษาเนือP หาและสืVอสารเนื PอหานันP ออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี P
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การพัฒนาวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางานทักษะช่ างพืน้ ฐาน 2 หลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต เพื่อส่ งเสริมการเรี ยนรู้ สาํ หรั บนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม
The Multimedia Video Development of Gas Welding in the Subject of Basic Technician Skill II,
Bachelor of Industrial Education to Promote the Learning for Industrial Teachers
บุษราคัม ทองเพชร1* และ อภิรพ แก้ วมาก1
Bussarakam Tongpet1* and Apirop Kaewmak1

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางานทักษะช่าง
พื ้นฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ที่เรี ยนด้ วยวีดีโอ
มัลติมีเดีย และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน ที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย โดยตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
คือนักศึกษาหลักสูตรครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุ ศาสตร์ อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วิชัย ซึ่งเป็ นนักศึกษาในชัน้ ปี ที่ 1 ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนใน
รายวิชางานทักษะช่างพื ้นฐาน2 ภาคการศึกษา 2/2560 ทังหมดจํ
้
านวน 30 คน โดยใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ผลการวิจยั พบว่า 1)ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าคุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดียด้ านเนื ้อหา โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด และคุ ณ ภาพด้ า นเทคนิ ค โดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดับ มาก
2) ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ สมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และ
3) ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส อยู่ในระดับมากที่สดุ
ABSTRACT
The objectives of this research are 1) to develop the multimedia video of gas welding 2) to
investigate the student’s achievement who are attending on gas welding media and 3) to study the
student’s satisfaction who are attending of gas welding media, in the subject of basic technician skill
II, Bachelor of industrial education. The sample groups used in this study are undergraduate students
year 1, who enrolled in the basic technician skill II of industrial education, semester 2 of academic year
2017, department of industrial engineering, faculty of industrial education and technology,
Rajamangala University of Technology Srivijaga Songkhla with total amount of 30 students by using a
selection of sampling method. The finding indicated that 1) experts agree that the quality of multimedia
video in the aspect of content, which the overall scores was at the highest level. Moreover, the overall
quality in the aspect of technique was at the high level. 2) The students who studying by using
multimedia video on gas welding work had higher learning achievement than before studying. and 3)
the students were satisfied the multimedia video of gas welding at the highest level .
Key Words: Multimedia Video , Gas welding
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คานา
การเรี ยนการสอนในปั จจุบันได้ มีการปรั บ การเรี ยนการสอนเพื่อให้ สอดคล้ องกับยุค ศตวรรษที่ 21 เช่ น
การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะหลักๆ 3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ทักษะชีวิตและการทางาน 2)ทักษะการเรี ย นรู้ และ
นวัตกรรม 3)ทักษะด้ านสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีทักษะในการ เรี ย นรู้ (ดิ เ รก, 2559)
นอกจากนั น้ ผู้สอนควรจะต้ องมีการสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนที่ทันสมัย น่ าสนใจ และเหมาะสมเพื่อส่งเสริ ม การ
เรี ยนรู้ ให้ กับผู้เรี ยนในชัน้ เรี ยนอีกด้ วย นอกจากนั น้ เป็ นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีทางด้ านคอมพิวเตอร์ ได้ เข้ ามามี
บทบาทในการศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งในที่นีห้ มายถึงการนาเทคโนโลยี ท างด้ า นคอม พิ ว เตอร์ หรื อ การน าเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ เพื่อ สร้ างเป็ นสื่อการสอนที่ ทั น สมั ย น่ า สนใจ และส่ ง เสริ ม การ
จัดการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น้ อีกทัง้ ยังส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ น้ อีกด้ วย
คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ได้ จัดการเรี ยนการ
สอนในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 สาหรั บหลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลั ก สู ต ร5ปี ) และจาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ผ้ สู อนในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชา ซึ่ ง
ผู้สอนส่วนใหญ่ได้ ให้ ข้อมูลในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสรุ ปได้ ว่า “การเรี ยนการสอนในหัวข้อเรื ่องงานเชื ่ อ มแก๊ ส เป็ น
เรื ่องที ่สาคัญมาก ผูเ้ รี ยนต้องมี ทักษะในการปฏิ บัติการเชื ่อมแก๊ สอย่ างถู กต้องตามหลัก วิ ชาการ เพือ่ ให้ได้ชิ้น งาน
ที ่มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ ที่ผสู ้ อนกาหนดไว้ และการเรี ยนการสอนในส่วนทฤษฎี แ ละหลัก การเชื ่ อ มแก๊ ส ผู ้ส อน
จะต้องใช้สอื ่ การสอนที ่น่าสนใจ มองเห็ นภาพจริ งทุกขั้นตอนของการปฏิ บัติงานเชื ่อม และจะต้องเป็ นสือ่ การสอน
ที ่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื ้อหาได้ชัดเจนมากที ่สดุ ก่ อนลงปฏิ บั ติงานเชื ่อมในโรงฝึ กงาน”
คณะผู้วิจัยได้ ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาสร้ าง
เป็ นสื่อการสอนในรู ปแบบวีดิโอมัลติมีเดีย ซึ่งวีดีโอมัลติมีเดีย จะมีลักษณะเป็ นสื่อที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนที่มีทงั ้
วีดิทัศน์ เสียง ตัวอักษร ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว(ณัฐกร, 2553) ซึ่งการค้ นคว้ าจากงานวิจัยพบว่า โดยส่วน
ใหญ่นิยมนาสื่อการสอนแบบวีดิโอมัลติมีเดียไปใช้ จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาที่มีเนื อ้ หาที่ ม องเห็ น ภาพไม่
ชัดเจน เนื อ้ หาเข้ าใจยาก เนื อ้ หาที่ต้องปฏิบัติให้ เห็นจริ ง ซึ่ ง จะท าให้ ผ้ ู เ รี ย นเห็ น ภาพไม่ ต้ อ งจิ น ตนาการ ซึ่ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นิ ภาพร ช่วยธานี ที่ได้ ทาการวิจัยเรื่ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นพลศาสตร์
ด้ วยวิธีการสอนแบบสื่อวีดิทัศน์ (นิ ภาพร, 2556) ที่มีการนาวีดิทัศน์ หรื ออาจเรี ยกว่าดีโอมัลติมี เ ดี ย มาใช้ เ ป็ นสื่ อ
การสอน ซึ่งผลของการวิจัยในเรื่ องดังกล่าว พบว่าผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่สูงขึ ้น อี ก ทั ง้ ยั ง มี ค วามพึ ง
พอใจอยู่ในระดับมาก
ดังนั น้ คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้ างวีดีโอมัลติมีเดีย มาช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องงานเชื่อม
แก๊ ส ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 สาหรั บหลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ใหม่
พ.ศ.2558) เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ น้ และส่งเสริ มให้ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น้
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1 เพื่อพัฒนาวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558)
2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน ที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางาน
ทักษะช่างพืน้ ฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558)
3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยน ที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางานทักษะช่าง
พืน้ ฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558)
สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าคุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน 2 หลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ น้ มีคุณภาพไม่ต่ากว่าระดับมาก
2. การเรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่ อ มแก๊ ส รายวิ ช างานทั ก ษะช่ างพื น้ ฐาน2 หลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรี ยนการสอนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดี ย เรื่ อ งงานเชื่ อ มแก๊ ส รายวิ ช างาน
ทักษะช่างพืน้ ฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต ไม่ต่ากว่าระดับมาก
ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ในเรื่ องงานเชื่อมแก๊ สด้ วยสื่อการสอนแบบวีดิโอมัลติมีเดีย ซึ่งเป็ นสื่อการสอนในรู ปแบบใหม่ ที่
มีความน่ าสนใจ และทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื อ้ หาได้ ง่ายขึ น้
2. ผู้เรี ยนสามารถใช้ สื่อการสอนวีดิโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส เป็ นสื่อ เสริ ม และทบทวนเนื ้อ หาได้ ด้ ว ย
ตนเองนอกชัน้ เรี ยน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื อ้ หา
1.1) เนื อ้ หาเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส เป็ นหัวข้ อเรื่ องหนึ่ งในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 ซึ่งรายวิชาดังกล่าว
จัดอยู่ในกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบั ณ ฑิ ต (5 ปี )(หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558)
สาขาครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งนั กศึกษาจะต้ องเรี ยนในชัน้ ปี ท1ี่ ภาคการเรี ยนที่
2 ตามแผนการเรี ยนที่หลักสูตรได้ กาหนดไว้ (คู่มือหลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
อุตสาหการ ,2558) และรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 ส่วนของเนื อ้ หาเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ประกอบด้ ว ยหั ว ข้ อ
ย่อย คือ 1) หลักการและวิธีการเชื่อมแก๊ ส 2) วัสดุและอุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ ส 3) การปรั บเปลวไฟในงานเชื่ อ ม
แก๊ ส 4) ทักษะการเชื่อมแก๊ ส และ 5) การบัดกรี แข็ ง
1.2) เนื อ้ หาเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต
(5 ปี )(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558) พัฒนาเป็ นสื่อการสอนแบบวีดีโอมัลติ มี เ ดี ย ซึ่ ง จะประกอบด้ ว ย วี ดิ ทั ศ น์
เสียง ตัวอักษร ภาพนิ่ ง และภาพเคลื่อนไหว เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนในภาคเนื อ้ หาทฤษฎี ก่อนที่ผ้ เู รี ยนจะลง
มือปฏิบัติงานเชื่อมแก๊ สในโรงฝึ กงาน
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2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ผลการวิ จั ย ในครั ้ง นี ้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุ ศาสตร์ อุต สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย ซึ่งเป็ นนั กศึ ก ษาในชั น้ ปี ที่ 1 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นใน
รายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 ภาคการศึกษา 2/2560 ทัง้ หมดจานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ จะใช้ เป็ นจานวนทัง้ หมดของประชากร นั่ น คื อ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุ
ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชั ย ซึ่ ง เป็ นนั ก ศึ ก ษาในชั น้ ปี ที่ 1 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 ภาคการศึกษา 2/2560 ทัง้ หมดจานวน 30 คน โดยใช้ วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
3 .ขอบเขตด้ านตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ วีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 หลักสูตร
ครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2558)
ตัวแปรตาม ได้ แก่ 1) คุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส และ 3) ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย
เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส

วิธีการดาเนินการวิจัย
การดาเนิ นการวิจัย ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการวิจัยตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น โดยผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลดังนี ้
1.1)เนื อ้ หาเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ในรายวิชางานทักษะช่างพืน้ ฐาน2
1.2)หลักการออกแบบสื่อการเรี ยนการสอนในรู ปแบบวีดิโอมัลติมีเดีย
1.3)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปที่ใช้ สาหรั บสร้ างวีดิโอมัลติมีเดีย
2. พัฒนาและหาคุณภาพของวีดิโอมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแก๊ ส มีขัน้ ตอนดาเนิ นการดังนี ้
2.1) ออกแบบเนื อ้ หา สาหรั บการเรี ยนในเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส โดยเริ่ มจากการเขี ยนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ออกแบบเนื อ้ หาให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2) นาเนื อ้ หาที่ออกแบบ มาร่ างเป็ นบทดาเนิ นเรื่ อง (Storyboard)
2.3) บันทึกภาพวีดิโอ ตามบทดาเนิ นเรื่ องที่สร้ างขึ น้
2.4) ตัดต่อวีดิโอมัลติมีเดีย โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป
2.5) สร้ างแบบประเมินคุณภาพของสื่อวีดิโอมัลติมีเดีย สาหรั บผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมินคุ ณ ภาพแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ฉบับ ได้ แก่ แบบประเมินคุณภาพด้ านเนื อ้ หาของวีดีโอมัลติมีเดีย และแบบประเมินคุณภาพด้ า น
เทคนิ คของวีดีมัลติมีเดีย
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2.6) ประเมินคุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ สโดยผู้เชี่ยวชาญทั ง้ หมด 6 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื อ้ หา 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคนิ ค 3 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมินที่สร้ าง
ขึ น้ ในขั น้ ตอนที่ 2.5
2.7) วิเคราะห์และสรุ ปผลคุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดียโดยใช้ สถิติค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
เกณฑ์ในการสรุ ปผลการประเมิน (ปริ ญญา, 2559)
2.8) ปรั บปรุ งวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ สตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปทดลองใช้ กับผู้เรี ยน
กลุ่มตัวอย่าง

Figure1 Multimedia Video for Gas welding
3. การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างและหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย มีดังนี ้
3.1) แบบทดสอบก่ อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
การสร้ างและหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยน ผู้วิจัยได้ ดาเนิ นการตามขั น้ ตอน
ดังนี ้
1) ร่ างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในเนื อ้ หาเรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ทัง้ หมด 15 ข้ อ
2) ร่ างข้ อสอบให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยร่ างข้ อ สอบทั ง้ สิ น้ เป็ นจ านวน
ทัง้ หมด 45 ข้ อ (โดยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 1 ข้ อ ออกเป็ นข้ อสอบ 3 ข้ อ)
3) ประเมินค่าความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อสอบกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง พฤติ ก รรม (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ หมด 3 ท่าน พบว่าข้ อสอบผ่านเกณฑ์ IOC 42 ข้ อ และไม่ผ่านเกณฑ์ IOC 3 ข้ อ
4) นาข้ อสอบที่ผ่านเกณฑ์ IOC ทัง้ หมด 42 ข้ อให้ ผ้ เู รี ยนที่เคยเรี ยนวิชาดังกล่าวแล้ วทดลองทา
ข้ อสอบ แล้ วนาผลการทาข้ อสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย และค่าอานาจจาแนก พบว่ามีข้อสอบ 38 ข้ อ
เท่านั น้ ที่ผ่านเกณฑ์ความยากง่ายและอานาจจาแนก และไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ข้ อ
5) จัดเตรี ยมแบบทดสอบก่อนเรี ยน 1 ชุด และแบบทดสอบหลังเรี ยน 1 ชุด โดยข้ อสอบทัง้ 2 ชุด
ดังกล่าวจะครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทั ง้ 15 ข้ อ โดยใช้ ห ลั ก การจั ด ข้ อสอบแบบคู่ ข นาน และ
ข้ อสอบทัง้ สองชุดประกอบไปด้ วยข้ อสอบ 15 ข้ อ 15 คะแนน
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4. การดาเนิ นการทดลอง เก็บรวบรวมข้ อมูล และสรุปผล
ผู้วิจัยได้ นาสื่อการสอนแบบวีดิโอมัลติมีเดีย เรื่ องงานเชื่อมแก๊ ส ไปทดลองใช้ กับผู้เรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้ หมด 30 คน ที่เป็ นนั กศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา
งานทักษะช่างพืน้ ฐาน2 ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 และผู้วิจัยได้ ใช้ แผนการทดลองแบบ One Group
Pretest -Posttest Design ดังตารางที่1 และเก็บรวบรวมข้ อมูลกับผู้เรี ยนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ แบบทดสอบก่อน
เรี ยน แบบทดสอบหลังเรี ยน และสุดท้ ายเก็บรวบรวมข้ อมูลความพึงพอใจของผู้เรี ยน โดยใช้ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ และสุดท้ ายวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และสรุ ปผลความพึงพอใจของผู้เรี ยน
Table1 One-Group Pretest-Posttest Design
Sample
Pre-test
Experiment
Post-test
E
T1
X
T2
E = Experiment Group
X = Study with video multimedia
T1 = Pre-test
T2 = Post-test

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย สามารถสรุ ปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี ้
1) คุณภาพของวีดีโอมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแก๊ ส
Table2 The quality analysis of video multimedia in an aspect of content.
Quality of content
Correction and appropriation of contents

Mean
4.47

SD
0.64

Level
High

Figure and video

4.58

0.51

Highest

4.52

0.58

Highest

Total average

Table3 The quality analysis of video multimedia in an aspect technique
Quality of technique

Mean

SD

Level

Color and alphabet

3.60

0.63

High

Figure and video

3.92

0.79

High

Sound and explanation

3.89

0.33

High

3.78

0.64

High

Total average

จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าคุณภาพของวีดีโอมัลติ มี เ ดี ย ด้ า นเนื ้อ หา โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และคุณภาพด้ านเทคนิ คโดยภาพรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ น
ระดับมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
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2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
Table4 The achievement of learner
Score

Amount of students

Total score

Mean

SD

Pre-test

30

15

6.91

0.74

Post-test

30

15

12.44

0.69

จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ สทาให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูง กว่ า
ก่อนเรี ยน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
3) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้ วยวีดีโอมัลติมีเดีย
Table5 The learner’s satisfaction for a video multimedia
Satisfaction

Mean

SD

Level

Color and alphabet

4.66

0.47

Highest

Lecture sound

4.65

0.48

Highest

Illustration

4.68

0.50

Highest

Useful and value

4.54

0.67

Highest

4.63

0.53

Highest

Total average

จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 30 คนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้ วย
วีดีโอมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยจะพบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ต่อการเรี ยนโดยใช้ วีดีโอมัลติมีเดีย
เรื่ องงานเชื่อม อาจจะเป็ นเพราะว่าวีดีโอมัลติมีเดียช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนือ้ หาทฤษฎีที่ต้องปฏิบัติให้ เห็นจริ ง โดย
มองเห็นภาพได้ อย่างชัดเจน ไม่ต้องจินตนาการ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หากจะนาวีดีโอมัลติมีเดียเรื่ องงานเชื่อมแก๊ สไปใช้ ในการเรี ยนการสอนให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ ้น ควร
จะต้ องจัดการการเรี ยนการสอนทฤษฎีในห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพราะจะทาให้ นักศึกษาแต่ละคนสามารถ
เปิ ดดูวีดีโอมัลติมีเดียซา้ ได้ ตามความแตกต่างของผู้เรี ยนรายบุคคล
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรมีการวิจัยเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยสื่อวี ดี โ อมั ล ติ มี เ ดี ย
กับสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ เช่น สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมั ล ติ มี เ ดี ย สื่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
มัลติมีเดียบนเครื อข่ ายอินเทอร์ เน็ ต เป็ นต้ น
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ความเต็มใจจ่ ายของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุน
โครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรั บผู้สูงอายุ
The Willingness to Pay of the Person Responsible for the Elderly Expenditure to Support
the Health Insurance for the Elderly Program
โสมสกาว เพชรานนท์ 1*
Somskaow Bejranonda1*

บทคัดย่ อ
การศึกษานีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อประเมินความเต็มใจจ่ายของผู้รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุเพื่ อจ่ายเงินสนับสนุน
โครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุโดยเฉพาะ ตลอดจนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าว
โดยใช้ วิธีสมมติเหตุการณ์ การศึกษาได้ รวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุในกรุ งเทพมหานคร
จํ านวน 439 คน ในปี พ.ศ.2561 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ มี ผลต่อความน่ าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายของผู้รับผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุเพื่อจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุโดยเฉพาะ ได้ แก่ ค่าเงินเริ่ มต้ นที่
เสนอ จํ านวนสมาชิ กที่ มี รายได้ ในครอบครั ว อายุ เฉลี่ ยของผู้ สู งอายุ ค่ าใช้ จ่ ายทั ง้ หมดเฉลี่ ยในการเข้ ารั บบริ การ
รักษาพยาบาลของผู้สงู อายุ รายได้ เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ให้ การอุปการะผู้สงู อายุ และการมี
ประกันสุขภาพเอกชนของผู้สูงอายุในความดูแล โดยค่าเฉลี่ยของความเต็มใจจ่ายของผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุเพื่ อ
สนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุประมาณ 2,030 บาท/คน/ปี

ABSTRACT

This research intends to estimate the willingness to pay of the person responsible for the
elderly expenditure to support the health insurance for the elderly program and study the factors
influencing that program. The hypothetical market approach is applied. Data was collected from 439
caregivers responsible for elderly expenses, aged 60 years or over in 2018. It is found that factors
affecting the probability of being willing to pay a contribution to the health insurance program
especially for the elderly were starting bid, average income of the respondents, number of family
members with income, number of family members fostering the elderly, average age of the elderly,
the average total cost of access to medical services for the elderly, and the possession of elderly
health insurance with private company. The elderly caregiver is willing to pay 2,030 baht/person/year
to support the health insurance for the elderly program.

Key Words: willingness to pay, the elderly, The Health Insurance for the Elderly Program
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ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ได้ ประมาณการประชากรของประเทศ
ไทยระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2583 พบว่า โครงสร้ างประชากรของประเทศไทยได้ เปลี่ยนแปลงเป็ น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ในสัดส่วนที่สงู มากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทังหมด
้
และคาดว่าจะสูงขึ ้นเป็ นกว่าร้ อยละ 30
ใน พ.ศ. 2583 ซึง่ ในสภาวะดังกล่าวรู ปแบบความเจ็บป่ วยของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไป ความชุกของโรคที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเสื่อมของอวัยวะจะเพิ่มมากขึ ้น และโรคเรื อ้ รังที่ต้องการการดูแลในระยะยาวจะเพิ่มสูงมากขึ ้นด้ วยเช่นเดียวกัน จาก
การสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพตัวเองของผู้สงู อายุใน พ.ศ. 2550 พบว่า ผู้สงู อายุประสบ
ปั ญหาโรคความดันโลหิตสูง ร้ อยละ 31.70 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน ร้ อยละ 13.30 โรคหัวใจ ร้ อยละ 7.00 โรคอัมพาต/อัม
พฤกษ์ ร้ อยละ 2.5 โรคหลอดเลือดในสมองตีบ ร้ อยละ 1.6 และโรคมะเร็ ง ร้ อยละ 0.5 จะเห็นได้ ว่าโรคดังกล่าวเป็ นโรคเรื อ้ รัง
ที่พบบ่อยในประชากรผู้สงู อายุของประเทศไทย จากสถานการณ์ ด้านสุขภาพของผู้สงู อายุข้างต้ นย่อมส่งผลกระทบในเชิง
นโยบายการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะนโยบายด้ านสุขภาพ รวมทังมี
้ ผลกระทบให้ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของประชาชนสูง
มากขึ ้น ทังนี
้ ้ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพที่สงู ขึ ้นนัน้ มีสาเหตุสําคัญจาก 2 ปั จจัยร่ วมที่สําคัญ คือ ปั จจัยค่าใช้ จ่ายทางสุขภาพ
ที่สงู ขึ ้นตามอายุ และปั จจัยค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพก่อนการเสียชีวิต ซึง่ ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพตลอดชีวิตของประชาชนมักมี
การกระจุกตัวอยู่ในช่วงระยะเวลาก่อนเสียชีวิตโดยไม่เกี่ ยวข้ องว่าจะเสียชี วิตในช่วงอายุเท่าใด แต่การที่ ค่าใช้ จ่ายด้ าน
สุขภาพของผู้สงู อายุสงู กว่ากลุ่มอื่นนัน้ เกิดจากการที่ประชากรกลุม่ นี ้มีโอกาสเสียชีวิตในช่วงอายุนนสู
ั ้ งกว่ากลุม่ อายุอื่น จึง
มีคา่ ใช้ จ่ายด้ านสุขภาพก่อนการเสียชีวิตมากกว่ากลุม่ อายุอื่นด้ วย (ศุภกิจ ศิริลกั ษณ์ อ้ างใน Thaipublica, 2557)
อนึง่ ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบ ได้ แก่ (1) ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็ นการ
รักษาพยาบาลตามสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานที่ประชาชนทุกคนจะได้ รับตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้ การดูแลของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แหล่งเงินของกองทุนมาจากภาษี อากร (2) ระบบประกันสังคม เป็ นการสร้ างความมั่นคงด้ าน
สังคมให้ แก่ลกู จ้ าง โดยระบบครอบคลุมเฉพาะตัวลูกจ้ าง มีแหล่งเงินจากการสมทบ 3 ฝ่ าย คือ นายจ้ าง ร้ อยละ 5 ลูกจ้ าง
ร้ อยละ 5 และรัฐบาล ร้ อยละ 2.5 และ (3) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ เป็ นสวัสดิการรัฐจัดให้ ข้าราชการและ
บุคคลในครอบครัว มีแหล่งเงินจากภาษี
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยมีหลักในการจัดตังกองทุ
้
นที่แตกต่างกัน รวมถึงระเบียบและ
วิธีในการจัดการระบบแตกต่างกัน ทําให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้าระหว่างระบบ เช่น รู ปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล และอัตรา
การจ่ายค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้ น อีกทัง้ ในทุกระบบประกันสุขภาพมักเกิดปั ญหาค่าใช้ จ่ายที่ประชาชนต้ องจ่ายในการ
รักษาพยาบาลเกินจากสวัสดิการที่ ได้ รับจากแต่ละระบบ ทํ าให้ ประชาชนต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมซึ่งในหลาย
กรณีมีการจ่ายเพิ่มเติมในอัตราสูงจนเกินความสามารถในการจ่ายของประชาชน ทําให้ เกิดการก่อหนี ้ยืมสินขึ ้น จากปั ญหา
ดังกล่าวทําให้ ประชาชนบางส่วนได้ หาทางออกให้ กบั การประกันสุขภาพของตัวเอง โดยการสนับสนุนประกันสุขภาพจาก
บริ ษัทเอกชนเพิ่มเติม ซึง่ การสนับสนุนประกันสุขภาพจากบริ ษัทเอกชนของประชาชนในวัยทํางานซึง่ มีรายได้ นนั ้ อาจไม่ใช่
ปั ญหาใหญ่มากนัก อีกทังด้
้ วยคุณลักษณะของช่วงวัยที่ร่างกายยังคงแข็งแรง ผลิตภัณฑ์ ด้านการประกันสุขภาพจึงมีให้
เลือกค่อนข้ างมากในหลากหลายราคา แต่สําหรับประชากรวัยสูงอายุซงึ่ เป็ นช่วงวัยที่ร่างกายกําลังเสื่อมถอย ผลิตภัณฑ์
ด้ านการประกันสุขภาพจึงมีให้ เลือกน้ อยและราคาค่อนข้ างสูง ประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ และมักเป็ นผู้ที่
ต้ องพึ่งพิงการดูแลของลูกหลานและญาติพี่น้อง ทําให้ ความสามารถในการจ่ายเพื่อสนับสนุนประกันสุขภาพมีน้อย หลาย

100

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

ครัง้ เมื่อต้ องเข้ ารับการรักษาพยาบาลทําให้ กลายเป็ นภาระของผู้ดแู ลที่จะต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสวัสดิการ
ในระบบที่ผ้ สู งู อายุสงั กัดอยู่ในอัตราที่สงู มากจนก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนทางการเงินต่อผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุ
ดังนัน้ จากการที่ผ้ ูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ ้น ทําให้ ภาระค่าใช้ จ่ายของผู้สงู อายุเพิ่มสูงขึน้ ตามไปด้ วย ประกอบกับ
ข้ อจํากัดของบริ ษัทประกันที่ไม่สามารถมีประกันสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุได้ และเพื่อไม่ให้ เป็ นภาระทางการคลังของภาครัฐ
รัฐบาลจึงควรมีโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ โดยให้ ผ้ ูที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุเป็ น
ผู้ช่วยสนับสนุนค่าใช้ จ่ายโครงการบางส่วน งานวิจัยนีจ้ ึงให้ ความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความเต็มใจจ่ายของผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุเพื่อจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุโดยเฉพาะ ตลอดจนปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการฯดังกล่าว โดยผลที่ได้ จากการศึกษาครัง้ นี ้จะเป็ นแนวทางสําหรับการกําหนด
นโยบายที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดสวัสดิ การด้ านการดูแลและรั กษาพยาบาลที่ เหมาะสมให้ กับผู้สูงอายุ เพื่ อให้ ผ้ ูสูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ ้นต่อไป

แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาที่นําองค์ความรู้ ด้านเศรษฐศาสตร์ มาประเมินมูลค่าบริ การสาธารณะหรื อสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้ องกับ
สุขภาพของประชาชนในต่างประเทศมีพอสมควร เช่น การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิ จของระบบบริ การด้ านสุขภาพทางไกลใน
ญี่ ปุ่น (Tsuji et al., 2003) ความเต็มใจจ่ายเพื่อประเมินค่าธรรมเนี ยมในการใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกด้ านสุขภาพ (Bonu, Rani, &
Bishai, 2003) ความเต็มใจจ่ายของผู้สงู อายุในฮ่องกงสําหรับการดูแลและการให้ บริ การด้ านสุขภาพส่วนบุคคลเป็ นกรณีพิเศษของ
ภาคเอกชน (Liu et al., 2013) ความต้ องการในการดูแลสุขภาพและความเต็ มใจจ่ ายของผู้สูงอายุในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนจีน (Liu et al., 2014) ความเต็มใจจ่ายประกันสุขภาพของประชากรสูงอายุในสาธารณรั ฐเยอรมนี (Bock et al., 2016) และ
ความเต็มใจจ่ายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรื อระบบดูแลสุขภาพของผู้สงู อายุ (Shin et al., 2016) เป็ นต้ น ซึ่งงานส่วนใหญ่ท่ีศกึ ษานํา
แนวคิดเรื่ องการประเมินมูลค่าโดยใช้ เหตุการณ์สมมติ (Contingent Valuation Method: CVM) มาใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษา
แนวคิดเรื่ องการประเมิ นมูลค่าโดยใช้ เหตุการณ์ สมมติ หรื อที่ ร้ ู จักกันในนามของ CVM เป็ นวิธีการศึกษาที่ ให้
ผู้บริ โภคสะท้ อนมูลค่าของสินค้ าหรื อบริ การที่ไม่ราคาปรากฎชัดเจนในระบบตลาดออกมาในรู ปตัวเงินโดยผ่านการสมมติ
เหตุการณ์ (Mitchell and Carson, 1990) ซึ่งในการศึกษานี ค้ ือความเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกัน
สุขภาพสําหรับผู้สงู อายุ ทฤษฎีที่นํามาอธิบายคือ ทฤษฎีว่าด้ วยพฤติกรรมผู้บริ โภค (Theory of Consumer Behavior) ซึง่
มีข้อสมมติวา่ ผู้บริ โภคแต่ละคนมีเหตุผลในการเลือกบริ โภค กล่าวคือ ผู้บริ โภคจะเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ ที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ูบริ โภคได้ รับความพอใจหรื ออรรถประโยชน์ สูงสุดภายใต้ งบประมาณหรื อจํ านวนเงิ นที่ มีอยู่อย่างจํ ากัด โดยการ
สนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ ผ้ ูสูงอายุในความดูแล ซึ่งเป็ นบริ การประเภทหนึ่งที่ผ้ ูบริ โภคเลือกบริ โภค
ดังนัน้ อรรถประโยชน์ ทางอ้ อม (Indirect Utility: V) ของผู้บริ โภคขึน้ อยู่กบั ราคาสินค้ า (P) รายได้ (I) และสถานการณ์ ของ
บริ การสาธารณสุข (Z) และส่วนที่ไม่สามารถอธิบายได้ (ε ) ซึง่ แสดงได้ ดงั สมการ (1)
V (P, Z, I; S) = U(P, Z, I; S) + ε
… (1)
สมมติว่าสถานการณ์ ของบริ การสาธารณสุข (Z) ดีขึน้ โดยที่ ปั จจัยอื่นๆคงที่ (หมายความว่า Z1 > Z0) ดังนัน้
ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ ณ ระดับก่อน (U0) และหลัง (U1) จากการเปลี่ยนแปลงบริ การแสดงได้ ดงั สมการ (2)
[ V1(P, Z1, I; S) = U1(P, Z1, I; S) + ε1 ] > [V0(P, Z0, I; S) = U0(P, Z0, I; S) + ε0 ]
…(2)
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สมมติวา่ มีการเสนอจํานวนเงินเริ่ มต้ น (Bid) เท่ากับ B บาท โดยมีสมมติฐานว่าถ้ าผู้บริ โภคยอมรับจํานวนเงิน
ดังกล่าว แสดงว่าผู้บริ โภคมีความยินดีจ่ายเงิน B บาท เพื่อสนับสนุนโครงการฯ ที่ให้ บริ การสาธารณสุขที่ดีขึ ้นจาก Z0
เป็ น Z1 ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ได้ ดงั สมการ (3) หรื อ (4)
…(3)
[ V1(P, Z1, I-B; S) + ε1 ] ≥ [ V0(P, Z0, I; S) + ε0 ]
หรื อ V1(P, Z1, I-B; S) - V0(P, Z0, I; S) ≥ ε0 - ε1
…(4)
กําหนดให้ ε = (ε0- ε1) มีคณ
ุ สมบัติเป็ นตัวแปรสุ่มและไม่สามารถวัดค่าได้ ในฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ทางอ้ อม และ
จากข้ อสมมติที่ว่าผู้บริ โภคแต่ละคนทราบระดับอรรถประโยชน์ ของตนเองอย่างแน่นอนในการเลือกตอบว่าเต็มใจที่ จะจ่าย
(Yes) และไม่เต็มใจที่ จ่าย (No) ตามจํ านวนเงิ นที่ เสนอ (B) ในการร่ วมสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรั บ
ผู้สูงอายุ ดังนัน้ ค่าที่ ได้ จากการตอบของผู้บริ โภคจึงถื อว่าเป็ นตัวแปรสุ่มเช่นกัน Cameron (1988) ใช้ แนวคิดของฟั งก์ ชัน
ค่าใช้ จ่ายทางอ้ อม (Indirect Expenditure Function) ในการประมาณค่าโดยกําหนดให้ ค่า WTP เป็ นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่ อง
(Continuous Random Variable) และถู กกํ าหนดจากเวคเตอร์ ของตั วแปรอิ สระต่ างๆ ของผู้ บริ โภคแต่ ละบุ คคล (Xi
={I,A,S,…}) โดย Cameron ได้ เลือกใช้ แบบจํ าลองโลจิ ตสองทางเลือกที่ ใช้ ในการประมาณด้ วยวิธี Maximum Likelihood
(Standard Maximum Likelihood Binary Logit Model) ดังนัน้ สามารถอธิบายแนวคิดของ Cameron ได้ ดงั สมการ (5)
...(5)
WTP = βX i + ε i
โดย WTP คือ เวคเตอร์ คา่ ความเต็มใจจ่าย β คือเวคเตอร์ ของค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่ทราบค่า Xi คือเวคเตอร์ ของตัวแปรอิสระที่
กําหนดขนาดของ WTP เช่น ตัวแปรด้ านเศรษฐกิจ-สังคมของประชาชน อาทิ รายได้ อายุ ระดับการศึกษา เป็ นต้ น และ εi คือ
เวคเตอร์ ของค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นค่าสุม่ ซึง่ การศึกษานี ้จะใช้ สมการ (5) เป็ นแนวทางประมาณค่าความเต็มใจจ่าย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การมีส่วนร่ วมจ่ายค่าบริ การสุขภาพสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ
ได้ แก่ 1) การร่ วมจ่ายที่ จุดบริ การให้ กับผู้ให้ บริ การโดยตรง (Copayment) 2) การร่ วมจ่ายที่จุดบริ การที่ ราคาขัน้ ต้ นระดับ
หนึง่ (Deductible) และ 3) การจ่ายเป็ นเบี ้ยประกันซึง่ เป็ นกการจ่ายร่ วมเข้ ากองทุน (Premium) ซึง่ งานวิจยั ในประเทศไทยที่
ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมจ่ายค่าบริ การสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุโดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตามมีงานศึกษา
ด้ านบริ การสุขภาพบ้ างแล้ ว อาทิ งานทบทวนวรรณกรรมการมีส่วนร่ วมจ่ายค่าบริ การสุขภาพซึ่งเป็ นประสบการณ์ จาก
ต่างประเทศ (กฤษณ์ , 2551) งานศึกษาด้ านพฤติกรรมการใช้ บริ การสุขภาพและการรับรู้ คณ
ุ ภาพบริ การสุขภาพ (กมลรัตน์
และศุภาพิชญ์ , 2556) งานด้ านการประเมินประสิทธิภาพด้ านการบริ หารและด้ านคุณภาพบริ การของโรงพยาบาล (กนกพร
และคณะ, 2554; เขมมารี และจิตรลดา, 2558) เป็ นต้ น

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุที่อายุ
ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไปในกรุ งเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2561 ด้ วยการใช้ แบบสอบถาม ในการกําหนดจํานวน
ตัวอย่าง (N) เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ จึงกําหนดขนาดตัวอย่างขันตํ
้ ่าโดยใช้ สูตรของ Cochran (กัลยา,
2549) ดังนี ้
n
= [P (1-P) Z2 ] / (E)2
...(6)
โดย n คือ จํานวนตัวอย่าง P คือ สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุม่ Z คือ ระดับความเชื่อมัน่ ที่กําหนด ซึง่ ในการวิจยั นี ้มีค่า
เท่ากับ 1.96 และ E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ ซึง่ กําหนดที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ เมื่อแทนค่าใน
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สมการ (6) จะได้ n = (0.5)(1-0.5)(1.96)2/ (0.05)2 = 384.16 และเพื่ อเผื่ อวามผิ ดพลาดของข้ อมูลที่ จะได้ การวิ จัยนี จ้ ึ งเก็ บ
ตัวอย่างจํานวน 439 ตัวอย่าง
ก่อนดําเนินการเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามฉบับจริ งเพื่อใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีขนตอนการทดสอบแบบสอบถาม
ั้
(Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน เพื่อหาค่าเงินเริ่ มต้ น (Starting Bid) ที่ผ้ ูรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุยินดีจ่ายเพื่อ
สนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุโดยเฉพาะ โดยใช้ ข้อคําถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended) และ
นําค่าที่ได้ มาหาค่าความถี่ที่กลุ่มตัวอย่างตอบมากที่สดุ 4 ลําดับแรก เพื่อนํามากําหนดค่าเงินเริ่ มต้ นในแบบสอบถามฉบับ
จริ งที่ ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ซึ่งพิ จารณาประกอบกับค่าใช้ จ่ายเพิ่ มเติมเฉลี่ยต่อครั ง้ ที่ กลุ่มตัวอย่างผู้ดูแลผู้สูงอายุจ่ายเพิ่ ม
ให้ กบั ผู้สงู อายุเมื่อไปรับการรักษาพยาบาล ซึง่ พบว่าค่าเงินเริ่ มต้ น 4 ค่าดังกล่าว ได้ แก่ 500 1,500 3,000 และ 5,000 บาทต่อ
คนต่อปี ตามลําดับ
แบบสอบถามฉบับจริ งที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 439 คน เกี่ยวข้ องกับ 1) การบริ หารจัดการ
ด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุในความดูแล 2) ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบประกันสุขภาพหลักของรัฐและ
ของเอกชน ความตระหนักด้ านสุขภาพ และระดับความถี่ ในการทํ ากิ จกรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ ูสูงอายุมีสุขภาพที่ดี 3) การ
สอบถามมูลค่าความเต็ มใจจ่ ายเพื่ อสนับสนุ นโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพสํ าหรั บผู้ สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้
เหตุการณ์ สมมติว่ารัฐบาลมีการจัดตังกองทุ
้
นเพื่อสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กบั ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่แล้ ว แต่เนื่องจาก
รัฐบาลมีงบประมาณจํากัด ดังนันรั
้ ฐบาลจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูสงู อายุหรื อผู้ดแู ลผู้สงู อายุสามารถมีส่วนร่ วมในการจ่ายเงิน
เข้ ากองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ปี ละ 1 ครัง้ และสามารถนําวงเงินจํานวนดังกล่าวไปใช้ ในการลดหย่อนภาษี ได้ และ 4)
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ–สังคม ของผู้ถูกสัมภาษณ์ ในขัน้ ตอนการเก็บตัวอย่างได้ แบ่งพืน้ ที่ของกรุ งเทพมหานคร 50 เขต
ออกเป็ น 5 กลุ่มตามสัดส่วนจํ านวนครั วเรื อน กล่าวคือ กลุ่มที่ เป็ นเขตที่ มีสดั ส่วนจํ านวนครั วเรื อนน้ อยกว่า 40,000
ครั วเรื อน 40,001 – 55,000 ครั วเรื อน 55,001 – 65,000 ครั วเรื อน 65,001 – 75,000 ครั วเรื อน และมากกว่า 75,000
ครั วเรื อน ตามลําดับ คํานวณจํ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนจํานวนครั วเรื อน และเก็บข้ อมูลบริ เวณพื น้ ที่
สาธารณะในแต่ละกลุม่ พื ้นที่ตามที่ได้ แบ่งในข้ างต้ น เช่น บริ เวณชุมชน สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสนามกีฬา เป็ นต้ น
และเก็บข้ อมูลกระจายทังวั
้ นธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ รวมทังกระจายช่
้
วงเวลาในการเก็บช่วงกลางวันและช่วงเย็น
ในสัดส่วนเท่าๆกัน เพื่อเก็บข้ อมูลให้ ครอบคลุมทุกกลุม่ ผู้เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายและมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการสร้ างหลักประกัน
สุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุโดยเฉพาะ ได้ ใช้ แบบจําลองการวิเคราะห์ถดถอยของ Cameron (1988) ดังนี ้
(lower, upper) = / distribution function
…(7)
(lower, upper) = a0 + a1 bid + a2 edu + a3 occ1 + a4occ2 + a5occ3 + a6 occ4 + a7inc + a8 incf + a9 mem
+ a10 amem + a11 status + a12i member + a13 meanage + a14 ins1 + a15 ins2 + a16 ins3
+ a17 md + a18meanpay + a19 adpay + a20probh + a21probs + a22probhos + a23 way
+ a24insp + a25winsp + a26 aa + a27bb + a28cc + a29dd /distribution function ... (8)
โดยตัวแปรอิสระที่นํามาใช้ ในการศึกษาได้ จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้ อง ซึ่งได้ แก่ bid คือจํานวนเงินเริ่ มต้ นที่
เสนอให้ ผ้ ตู อบตัดสินใจ โดยการศึกษานี ้กําหนดไว้ 4 ค่า คือ 500 1,500 3,000 และ 5,000 บาท/คน/ปี age คืออายุ edu คือ
จํานวนปี ที่ได้ รับการศึกษา occi คืออาชีพ โดย i=1, 2,…, 4 ได้ แก่อาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขาย อาชีพรับ
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ราชการ/เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ และรับจ้ าง ตามลําดับ โดยกําหนดให้ ผ้ ูที่เกษี ยณและแม่บ้าน/พ่อบ้ านเป็ นตัวแปรอ้ างอิง inc คือ
รายได้ เฉลี่ยต่อปี incf คือรายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อปี mem คือจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้ amem คือจํานวน
สมาชิกในครอบครัวที่ให้ การอุปการะผู้สงู อายุ status คือสถานภาพการเป็ นหัวหน้ าครอบครัว member คือจํานวนผู้สงู อายุ
ในความดูแล meanage คืออายุเฉลี่ยของผู้สงู อายุในความดูแล ins คือระบบประกันสุขภาพที่ผ้ สู ูงอายุในความดูแลสังกัด
md คือความถี่เฉลี่ยในการเข้ ารับบริ การรั กษาพยาบาลของผู้สูงอายุในความดูแล meanpay คือค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดเฉลี่ยต่อ
ครั ง้ ในการเข้ ารั บบริ การรั กษาพยาบาลของผู้ สู งอายุ adpay คื อค่ าใช้ จ่ ายเพิ่ มเติ มเฉลี่ ยต่ อครั ง้ ในการเข้ ารั บบริ การ
รักษาพยาบาลของผู้สงู อายุในความดูแล probh คือการประสบปั ญหาด้ านสุขภาพของผู้สงู อายุในความดูแล probs คือการ
ประสบปั ญหาจากระบบประกันสุขภาพที่ผ้ สู งู อายุในความดูแลสังกัด probhos คือปั ญหาในการใช้ บริ การสถานพยาบาลหลัก
wpay คือการที่กลุ่มตัวอย่างจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากระบบประกันสุขภาพที่ผ้ ูสงู อายุในความดูแลสังกัด insp คือ
การมีประกันสุขภาพเอกชนของผู้สูงอายุในความดูแล winsp คือการออกค่าใช้ จ่ายในการสนับสนุนประกันสุขภาพเอกชน
ให้ กบั ผู้สงู อายุในความดูแล aa คือความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสวัสดิการในระบบประกันสุขภาพของรัฐ bb คือความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับสวัสดิการในระบบประกันสุขภาพเอกชน cc คือความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความตระหนักด้ านสุขภาพ dd คื อ
ความถี่ ในการทํ ากิ จกรรมที่ ส่ งเสริ มให้ ผู้ สู งอายุ ในความดู แลมี สุขภาพดี aj คื อค่ าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรอิ สระ โดย
j=0,1,2,…,29 และ /distribution function คือชนิดของฟั งก์ ชันการแจกแจงสะสมที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ซึ่งเลือกใช้ ฟังก์ ชันการ
แจกแจงสะสม 3 แบบคือ Lognormal, Log-logistic และ Weibull และเลือกใช้ ชนิดของฟั งก์ ชันการแจกแจงสะสมที่ มีค่าสถิ ติ
Log-likelihood ที่มีคา่ มากที่สดุ หรื อติดลบน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัย

1. ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุจํานวน 439 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง (51.50%) อายุเฉลี่ย 41 ปี
สถานภาพสมรส (78.60%) การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (32.10%) ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ าครัวเรื อน (79.00%) ประกอบอาชีพ
รับจ้ าง (28.90%) มีรายได้ สว่ นบุคคลเฉลี่ย 260,000 บาท/ปี สมาชิกในครัวเรื อนเฉลี่ยที่มีรายได้ มีจํานวน 2 คน (58.10%)
รายได้ เฉลี่ยรวมของครัวเรื อนประมาณ 437,000 บาท/ปี จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ให้ การอุปการะผู้สงู อายุเฉลี่ย 2 คน
และส่วนใหญ่เป็ นบุตรและญาติของผู้สงู อายุที่ดแู ล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผ้ สู งู อายุในความดูแลจํานวน 1 คน (70.60%) เมื่อพิจารณาข้ อมูลของผู้สงู อายุที่อยู่ในความ
ดูแลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุมีอายุอยู่ในช่วง 65-70 ปี มากที่ สุด (47.60%) ส่วนใหญ่ ผ้ ูสูงอายุสงั กัดอยู่ในระบบ
ประกันสุขภาพแห่ งชาติ หรื อ 30 บาทรั กษาทุกโรค (59.40%) ผู้ สูงอายุเข้ ารั บการรั กษาพยาบาลประมาณ 3 เดื อนครั ง้
(55.40%) ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาล (51.20%) รองลงมาต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
ในช่ วง 1,001-2,000 บาท/ครั ง้ (25.20%) และ 2,001-3,000 บาท/ครั ง้ (11.40%) ตามลํ าดั บ โดยในการเข้ ารั บบริ การ
รักษาพยาบาลของผู้สงู อายุมีคา่ ใช้ จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,800-2,000 บาท/ครัง้ ทังนี
้ ้เมือ่ พิจารณาถึงค่าใช้ จ่ายที่ระบบประกัน
หลักจ่ายให้ ในการเข้ ารั บบริ การรั กษาพยาบาลของผู้สูงอายุ พบว่า ส่วนใหญ่ ระบบประกันหลักจ่ายให้ ทัง้ หมด (51.30%)
รองลงมาจ่ายให้ 1,001-2,000 บาท/ครัง้ (23.70%) และไม่เกิน 1,000 บาท/ครัง้ (13.40%) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมจากการเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลของผู้สงู อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมจากการเข้ ารั บ
บริ การรั กษาพยาบาล (72.70%) รองลงมามี ค่าใช้ จ่ ายอยู่ในช่วง 301-500 บาท/ครั ง้ (16.90%) และไม่เกิ น 300 บาท/ครั ง้
(7.10%) ตามลําดับ ส่วนใหญ่ผ้ สู งู อายุเข้ ารับบริ การจากสถานพยาบาลในรู ปแบบของคลินิกปกติ (66.50%) โดยผู้สูงอายุที่
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ประสบปั ญหาสุขภาพส่วนใหญ่สงั กัดในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ รองลงมาสังกัดระบบสวัสดิการราชการ ทังนี
้ ้ผู้สงู อายุ
ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคความดัน รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ตามลําดับ
2. มูลค่ าความเต็มใจจ่ ายและปั จจัยที่มีผลต่ อความเต็มใจจ่ ายของผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายผู้สูงอายุเพื่อสนั บสนุ นโครงการ
สร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (96.40%) เห็นด้ วยกับโครงการสร้ างระบบประกันสุขภาพหลักให้ กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
และส่วนใหญ่มีความเต็มใจจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ (65.20%) สําหรับเหตุผลหลักในการสนับสนุนโครงการฯคือ เพื่อให้
�ผู้�สูงอายุในความดูแลได้ �รับบริ การด้ �านการรักษาพยาบาลที่ดีขึ ้น รองลงมาคือ เพื่อลดความเสี่ยงจากปั �ญหาไม่
�มีเงินจ่ายค่�ารักษาพยาบาลหากผู้�สูงอายุป่�วยในโรคที่มีค่าใช้ �จ่ายสูง และเพื่อให้ �ผู้�สูงอายุสามารถเข้ �
าถึงบริ การทางแพทย�ที่มีคณ
ุ ภาพ ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ในส่วนของจํานวนเงินที่กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจจ่ายนัน้ ส่วนใหญ่
เต็มใจจ่ายในรู ปแบบของเงินบริ จาคแบบเงินสดที่สามาถนํ าไปลดหย่อนภาษี ได้ รองลงมาเต็มใจจ่ายในรู ปแบบของเงินค่า
ประกันสุขภาพผู้สงู อายุรายปี ให้ กบั รัฐและสามารถนําไปลดหย่อนภาษี เงินได้ ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง
ผลการศึกษา พบว่า ฟั งก์ชนั การกระจายสะสมของค่าความเต็มใจจ่ายแบบ Log-normal ให้ ค่า Log-likelihood ดีที่สุด
โดยที่ ระดับความเชื่ อมั่นทางสถิติร้อยละ 99 ปั จจัยที่ มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายของผู้รับผิ ดชอบค่าใช้ จ่าย
ผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ได้ แก่ ค่าเงินเริ่ มต้ นที่ เสนอ (bid) จํ านวนสมาชิกที่ มีรายได้ ในครอบครัว (mem) อายุของ
ผู้สูงอายุเฉลี่ย (meanage) และค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดเฉลี่ยในการเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ (meanpay) ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ แก่ รายได้ เฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง (inc) และที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 90 ได้ แก่ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ให้ การอุปการะผู้สงู อายุ (amem) และการมีประกันสุขภาพเอกชนของผู้สงู อายุในความดูแล (insp) (ตารางที่ 1)
อนึ่งเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ พบว่า ถ้ ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้ เฉลี่ยเพิ่มมากขึ ้น รวมทังมี
้ จํานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ที่มีรายได้ เพิ่มมากขึน้ จะมีความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการหลักโครงการฯ เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ เ้ พราะ
การที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้นย่อมแสดงถึงความมัน่ คงทางรายได้ ของครอบครัวที่มีมากขึ ้น รวมทังการมี
้
ผ้ ูร่วม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลผู้สงู อายุในครอบครัวจะช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายของผู้สงู อายุที่ดแู ลได้ มาก
ขึ ้น จึงมีความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการฯ เพิ่มมากขึ ้น
ในขณะที่เมื่อจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ให้ การอุปการะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึน้ กลุ่มตัวอย่างจะมีความน่าจะเป็ นใน
การเต็มใจจ่ายเพื่ อสนับสนุนโครงการฯ ลดลง ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะว่า มีผ้ ูร่วมรั บผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในครอบครั ว
เพิ่มขึน้ การกระจายความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายของผู้สงู อายุสามารถทําได้ มากขึ ้น ความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่าย
เพื่อสนับสนุนโครงการฯ จึงลดลง ประกอบกับเมื่อผู้สงู อายุมีอายุเฉลี่ยมากขึ ้น มีแนวโน้ มที่อายุของผู้ดแู ลจะเพิ่มมากขึ ้นตาม
ไปด้ วย ซึ่งการที่อายุของผู้ดแู ลเพิ่มมากขึน้ นัน้ จะทําให้ ความรับผิดชอบ รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดํารงชีวิตน่าจะเพิ่มมากขึน้
ตามไปด้ วย อีกทัง้ ในบางกรณี การที่ ผ้ ูรับผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุมีอายุมากขึน้ แนวโน้ มของรายได้ จะลดลง โดยเฉพาะ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุซงึ่ อยู่ในวัยเกษี ยณ ซึ่งในส่วนนีจ้ ะส่งผลให้ ความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่ อสนับสนุน
โครงการฯ ลดลง
นอกจากนี ้ เมื่อค่าใช้ จ่ายทังหมดเฉลี
้
่ยในการเข้ ารับบริ การรักษาพยาบาลของผู้สงู อายุเพิ่มมากขึ ้น กลุ่มตัวอย่างจะมี
ความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่ อสนับสนุนโครงการฯ เพิ่ มมากขึน้ ด้ วย ทัง้ นี เ้ พราะต้ องการให้ โครงการฯ ช่วยลดภาระ
เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของผู้สงู อายุในความดูแล และหากผู้สงู อายุในความดูแลใช้ ประกันสุขภาพเอกชน กลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้ มที่จะมีความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่ อสนับสนุนโครงการฯ เพิ่ มมากขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะประกันสุขภาพเอกชนเป็ น
บริ การที่มีราคาค่อนข้ างสูง ดังนัน้ หากรัฐมีโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุโดยเฉพาะในราคาที่น่าจะตํ่ากว่า
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ระบบประกันสุขภาพเอกชน และการรักษาครอบคลุมในทุกกรณี ความน่าจะเป็ นในการเต็มใจจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ของ
กลุ่มตัวอย่างที่ มีผ้ ูสูงอายุในความดูแลและใช้ ประกันสุขภาพเอกชน จึงมีแนวโน้ มที่ มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ มีผ้ ูสูงอายุใน
ความดูแลและไม่ใช้ ประกันสุขภาพเอกชน
Table 1 Results of factors influencing WTP of the person responsible for the elderly expenditure to support the
Health Insurance for the Elderly Program
Variable
ค่า Intercept
bid
age
edu
occ1
occ2
occ3
occ4
inc
incf
mem
amem
status
member
meanage
ins1
ins2
ins3
md
meanpay
adpay
probh
Probs
probhos
wpay
insp
winsp
aa
bb
cc
dd
Log-likelihood (LnL) = -132.81

Coefficient
6.57558
0.0003576
0.01105
0.01545
0.23280
0.18815
0.16474
0.23043
1.44878E-6 6
3.29403E-7 3
0.18408
-0.17213
0.06943
-0.11595
-0.02415
0.10912
-0.34953
-0.14539
0.0019177
0.0001166
-0.0004151
0.05132
-0.01700
-0.03236
0.17046
1.28928
-0.28997
0.03724
0.0089172
-0.09073
0.0010112
Number of observation (N) = 439

P-Value
< 0.001 ***
<.0001 ***
0.1301
0.5176
0.6477
0.7157
0.7375
0.6533
0.0225 **
0.4017
0.0061 ***
0.0656 *
0.5538
0.3489
0.0065 ***
0.6932
0.2725
0.6288
0.8375
0.0070 ***
0.1279
0.9126
0.8766
0.6945
0.1105
0.0538 *
0.5371
0.1875
0.5486
0.3434
0.6055

Note: *, **, *** represent 0.10, 0.05, and 0.01 level of significance, respectively

เมื่อนําค่าสถิติที่ได้ จากฟั งก์ชันการกระจายสะสมแบบ Log-normal มาคํานวณค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของความเต็มใจ
จ่ายเพื่อสนับสนุนประกันสุขภาพของผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุให้ กับผู้สงู อายุ พบว่าค่าเฉลี่ยของความเต็มใจจ่ายเท่ากับ
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2,028 บาท/คน/ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีช่วงความเชื่อมัน่ อยู่ระหว่าง 1,665 - 2,391 บาท/คน/ปี (ตารางที่ 2) ซึง่ มูลค่าความเต็มใจ
จ่ายดังกล่าวข้ างต้ นแสดงให้ เห็นถึง จํานวนเงินที่ผ้ ูรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุยินดีจ่ายเพิ่มเติมให้ รัฐต่อหัวของผู้สูงอายุที่
ตนเองดูแล เพื่อให้ รัฐนําไปใช้ ในการจัดตังโครงการสร้
้
างหลักประกันสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุ เพื่อเป็ นสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ผู้สงู อายุโดยไม่ต้องให้ ผ้ รู ับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุหรื อผู้สงู อายุต้องจ่ายเพิ่มเติมเมื่อเข้ ารับการรักษาพยาบาล
Table 2 Mean, median, and confidence interval of mean and median of WTP of the person responsible for the elderly
expenditure to support the Health Insurance for the elderly Program
Mean of WTP (Baht/person/year)
Confidence Interval of mean of WTP (Baht/person/year)
Median of WTP (Baht/person/year)
Confidence Interval of median of WTP (Baht/person/year)

2,028.42
1,665.76 - 2,391.08
1,406.50
1,202.68 – 1,610.32

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

จากการที่ประชาชนต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในทุกระบบเกินจากสวัสดิการที่ได้ รับ ทําให้ ประชาชนบางส่วนหาทางออก
โดยการสนับสนุนประกันสุขภาพจากบริ ษัทเอกชนเพิ่มเติม ซึง่ การสนับสนุนประกันสุขภาพในวัยทํางานอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่
สําหรับประชาชนที่อยู่ในวัยสูงอายุที่ร่างกายกําลังเสื่อมถอย การประกันสุขภาพมีให้ เลือกน้ อยและราคาค่อนข้ างสูง ประกอบกับ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ไม่มีรายได้ และมักพึ่งพิงการดูแลของลูกหลานและญาติพี่น้อง ทําให้ ความสามารถในการจ่ายเพื่อสนับสนุน
ประกันสุขภาพมีไม่มากนัก และเมื่อต้ องเข้ ารับการรักษาพยาบาลทําให้ กลายเป็ นภาระของผู้ดแู ลที่จะต้ องจ่ายค่ารักษาพยาบาล
เพิ่ มเติมจากสวัสดิการในระบบที่ ผ้ ูสูงอายุสังกัดอยู่ในอัตราที่ สูงมากจนก่อให้ เกิ ดความเดือดร้ อนทางการเงิ นต่อผู้รับผิ ดชอบ
ค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุ
ดังนัน้ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สงู อายุ รัฐควรมีโครงการสร้ างหลักประกันสุขภาพให้ กับผู้สงู อายุ
โดยเฉพาะ โดยการสนับสนุนส่งเสริ มให้ ผ้ ูรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุหรื อผู้สงู อายุได้ ร่วมจ่ายเงินสนับสนุนสําหรับการสร้ าง
หลักประกันสุขภาพสําหรั บผู้สูงอายุ ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของเงินค่าประกันสุขภาพผู้สูงอายุรายปี ที่จ่ายให้ กับรั ฐและสามารถ
นําไปลดหย่อนภาษี เงินได้ ได้ ตามจํานวนที่จ่ายจริ ง และรัฐนําเงินดังกล่าวไปบริ หารจัดการดูแลผ้ สงู อายุ เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระ
ของรัฐในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สงู อายุที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้รัฐควรประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้ ประชาชนทราบว่าใน
แต่ละปี ภาครั ฐได้ จ่ายเงินสนับสนุนค่ารั กษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพหลักให้ แก่ผ้ ูสูงอายุเฉลี่ยประมาณเท่าใด เพื่ อให้
ผู้สูงอายุและผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายผู้สูงอายุเกิดความตระหนักในการร่ วมดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุให้ มากขึน้ อันจะเป็ นการ
ช่วยให้ คา่ รักษาพยาบาลสําหรับผู้สงู อายุของภาครัฐลดลงได้ และการที่ประเทศไทยได้ เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุเต็มรู ปแบบแล้ วนัน้ ถ้ า
หากประชาชนต้ องการให้ สวัสดิการด้ านรักษาพยาบาลของรั ฐเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประชาชนควรเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมจ่ายบางส่วนเพื่อให้ การดําเนินการด้ านการรักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพหลักเป็ นไปอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
และ 2) วางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสํ าอางของประเทศไทย การวิจัยนี ใ้ ช้ ข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการเครื่ องสําอาง 9 ราย วิธีการวิจัยได้ ใช้ การวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสํ าอางตาม
แนวคิดแบบจําลองระบบเพชร ประกอบด้ วยปั จจัย 4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านปั จจัยการผลิต 2) ด้ านอุปสงค์ 3) ด้ านอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่ องและสนับสนุน และ 4) ด้ านยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขัน โดยใช้ ค่าร้ อยละ อัตราส่วนการกระจุกตัว
และค่าดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ าและข้ างหลัง รวมทังการกํ
้ าหนดเกณฑ์การให้ คะแนนระดับศักยภาพการแข่งชัน
ตามตัวชี ้วัดต่างๆ ของปั จจัย 4 ด้ าน ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้ านที่สง่ ผลต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ได้ แก่ 1) ด้ านปั จจัยการผลิต มีการจ้ างงานเพิ่ มขึน้ การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทําได้ ยาก ดัชนีผลิตภาพแรงงานลดลง วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่นําเข้ าจากต่างประเทศโดยมีอตั ราภาษี นําเข้ าจากต่างประเทศสูง และขาดการพัฒนาและต่อยอดทางด้ านเทคโนโลยี
2) ด้ านอุปสงค์ มียอดขายเพิ่มสูงขึ ้น และดุลการค้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกินดุล แต่กําไรขึ ้นอยู่กบั ราคาต้ นทุนวัตถุดิบที่มี
ความไม่แน่นอน 3) ด้ านอุตสาหกรรมที่ เกี่ ยวเนื่องและสนับสนุน มีการได้ รับสนับสนุนจากการรวมกลุ่มธุรกิ จเครื่ องสําอาง
เพิ่มขึ ้น แต่มีความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจน้ อย และ 4) ด้ านยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขัน
มีจํานวนสถานประกอบการเพิ่มขึ ้นมาก แต่สถานประกอบการส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และโรงงานที่ได้ รับมาตรฐาน GMP มีน้อย
ทังนี
้ ป้ ระเทศไทยยังเสียเปรี ยบเชิงแข่งขันในปั จจัย 4 ด้ านแก่ประเทศคู่แข่งทัง้ 5 ประเทศ ซึ่งเสียเปรี ยบประเทศสหรัฐอเมริ กา
มากที่สุด ร้ อยละ 33.40 นอกจากนีก้ ารวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางมี 5 ยุทธศาสตร์ 8 แผนงาน และ 19
โครงการ

ABSTRACT

This research has two objectives 1) to analyze the competitive potential of Thai cosmetics industry 2) to
establish guidelines for the development way of Thai cosmetics industry. This research used secondary data
and nine cosmetic entrepreneurs were interviewed. The research employed the competitive potential analysis
of the cosmetic industry based on the diamond model. There were four factors as followed: 1) input side, 2)
demand side, 3) the related and supporting industries, and 4) strategy, structure and competitive condition,
using percentage, concentration ratio and total forward and backward linkage index including the criteria for
grading of competitive potential according to four indicators. The research found that the four factors analysis
contributing to the development of competitiveness were as follows: 1) input side was to increase the
employment, the access to the financial source was difficult, the labor productivity decreased, most of the raw
materials were imported from abroad with high rate import tax and lack of development and technology
expansion, 2) demand side was the growth of sales and the balance of trade surplus in cosmetics but the profit
depended on the price of raw materials, which was uncertain, 3) the related and supporting industries were the
supporting from the increase of the cosmetic enterprise integration but the linkage to other branches of
production in the economy was low, and 4) strategy, structure and competitive condition were the number of
enterprises increased but most of the enterprises were small and GMP certified cosmetic factories were
relatively low. Moreover, Thailand disadvantages in four factor indicators to fives competing countries. Thailand
was the most disadvantage to United States of America equaled to 33.40%. In addition, the development of
cosmetic industry had 5 strategies 8 plans and 19 projects.
Key Words: Thai Cosmetic, Competitive Potential
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คํานํา
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยมียอดขายในปี พ.ศ. 2560 รวม 5715 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา ซึ่ง
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของยอดขายร้ อยละ 7.46 (Statista, 2018) และการส่งออกเครื่ องสําอางของประเทศไทย
พบว่า เป็ นสินค้ าที่ สําคัญ ของประเทศไทยโดยมีมูลค่าส่งออกในปี พ.ศ.2560 อยู่ใน 30 อันดับแรกของสินค้ า
ส่งออกประเทศไทยไปตลาดโลก(ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ,
2561) เนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ได้ รับความนิยมทัง้ ผู้บริ โภคในประเทศและต่างประเทศที่มีความใส่ใจต่อการดูแล
สุขภาพและความงามเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามเครื่ องสําอางซึ่งเป็ นสินค้ าที่ผ้ ูบริ โภคให้ ความสําคัญ แต่อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดล้ อมภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่ผลิตเครื่ องสําอางควรมีการ
วางแผนการพัฒนาให้ ธุรกิจปรับตัวและอยู่ต่อไปได้ ในอนาคต ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงควรวิเคราะห์ศกั ยภาพการ
แข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่ องสําอางของประเทศไทย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั 2 ประการคือ 1) การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย และ 2) การวางแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย

วิธีการวิจัย
วิธีการวิจยั ครัง้ นี ้ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทังข้
้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิ
และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการเครื่ องสําอางเชิงลึกในจังหวัด
กรุ ง เทพมหานครจํ านวน 9 ราย โดยสัม ภาษณ์ ต ามความสะดวกของเจ้ าของสถานประกอบการที่ ยิ น ดี ใ ห้
สัมภาษณ์ ซึง่ ประกอบด้ วยผู้ประกอบการขนาดเล็กจํานวน 6 ราย และผู้ประกอบการขนาดกลาง 3 ราย ระหว่าง
เดือนพฤษภาคม-มิถุน ายน พ.ศ.2561 ในประเด็นที่ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมที่ ธุรกิ จเครื่ องสํ าอางได้ รับ การสนับ สนุน
ปั ญ หาและอุป สรรคในการดํ าเนิ น ธุ ร กิ จ ความต้ องการในการให้ ภาครั ฐ สนับ สนุ น และส่ งเสริ ม การพั ฒ นา
เครื่ อ งสํ า อางรวมทั ง้ ข้ อ เสนอแนะและแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาอุต สาหกรรมเครื่ อ งสํ าอาง การจํ า แนก
ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้ ใช้ เกณฑ์ การจัดกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังนี ้ ขนาด
เล็กคือ จ้ างงานไม่เกิน 50 คนและจํานวนสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 50 ล้ านบาท ส่วนขนาดกลางคือ จ้ างงาน 51-200
คนและจํานวนสินทรัพย์ถาวร 51-200 ล้ านบาท(กรมสรรพากร,2559) ส่วนข้ อมูลทุติยภูมิใช้ ข้อมูลปี พ.ศ.2560
ซึง่ รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทย ประกอบด้ วย 4 แนวคิด ดังนี ้
1) แนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันตามแบบจําลองระบบเพชร (Diamond Model) เป็ น
การวิเคราะห์ ค วามสามารถในการแข่งขัน จากปั จ จัยแวดล้ อมที่ เอื อ้ ให้ ผ้ ูป ระกอบการสามารถเพิ่ มผลผลิ ตได้
4 ด้ าน ได้ แก่ 1) ปั จจัยการผลิตในประเทศ ได้ แก่ ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน และวัตถุดิบ 2) อุปสงค์ ได้ แก่ ขนาด
ความต้ องการของผู้ซื ้อในประเทศและต่างประเทศ 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้ แก่ อุตสาหกรรม
ที่มีความเชื่อมโยงไปข้ างหน้ าและข้ างหลัง และ 4) ยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขัน ได้ แก่ การแข่งขัน
ภายในของอุตสาหกรรมซึง่ ถ้ าธุรกิจสามารถกําหนดเป้าหมายการจัดการด้ านต่างๆ ได้ จะเกิดผลดีต่อการแข่งขัน
(จีรพรรณ, 2560 อ้ างถึง Michael E. Porter, 1990)
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2) แนวคิดการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้ อจํากัด (SWOT Analysis) เป็ นการวิเคราะห์เพื่อให้
เกิ ด ความเข้ าใจและรู้ จักสถานภาพขององค์ กร ซึ่งสามารถนํ ามากํ าหนดเป้าหมายและทิ ศ ทางขององค์ กรใน
อนาคตได้ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์จาก
สภาพแวดล้ อมภายในขององค์ ก ร และ 2) การวิ เคราะห์ โอกาสและข้ อจํ า กั ด ซึ่ ง เป็ นการวิ เคราะห์ จ าก
สภาพแวดล้ อมภายนอกขององค์กร (จีรพรรณ, 2560 อ้ างถึง Michael E. Porter, 1990)
3) แนวคิดตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table) เป็ นการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงไป
ข้ างหน้ าและไปข้ างหลังของอุตสาหกรรมที่ศกึ ษา โดยใช้ ตารางปั จจัยการผลิตและผลผลิตที่แสดงการหมุนเวียน
ของสินค้ าและบริ การระหว่างสาขาการผลิตต่างๆ ของระบบเศรษฐกิ จ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553
4) แนวคิดการวัดการกระจุกตัวของตลาด เป็ นการวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการได้ มาซึง่ ส่วน
แบ่งตลาดของอุตสาหกรรมที่ศกึ ษา โดยอัตราส่วนการกระจุกตัวเป็ นเครื่ องมือการวัดการกระจุกตัวของตลาดที่มี
การใช้ ม ากที่ สุด ซึ่ง สามารถวัด ส่ วนแบ่ งของตลาดในอุต สาหกรรมนัน้ ของผู้ผ ลิ ต รายใหญ่ ที่ สุด จํ านวนหนึ่ ง
(นันทวุฒิ , 2558)
การวิเคราะห์ ข้อมูลเป็ นการวิเคราะห์ ต ามวัตถุป ระสงค์ 2 ประการของการวิจัย ซึ่งได้ แก่ ข้ อที่ 1 การ
วิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยได้ ใช้ การวิเคราะห์ตามแนวคิดระบบ
เพชรของ Michael E. Porter (จีรพรรณ, 2560 อ้ างถึง Michael E. Porter, 1990) โดยมี 3 ประเด็น ดังนี ้
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัย4 ด้ านที่สง่ ผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทย คือ 1) ปั จจัยการผลิต ได้ แก่ เงิ นทุน แรงงาน วัตถุดิ บ และเทคโนโลยี การผลิต 2) อุป สงค์ ได้ แก่
ยอดขาย มูลค่าการส่งออก และกําไร 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้ แก่ การเชื่อมโยงไปข้ างหน้ า
การเชื่อมโยงไปข้ างหลัง และการรวมกลุ่ม และ 4) ยุทธการ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขันของเครื่ องสําอาง
ได้ แก่ จํานวนสถานประกอบการ และการแข่งขัน
ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยตาม
ตัวชี ้วัดปั จจัย 4 ด้ านที่ผ้ วู ิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนตามตัวชี ้วัดต่างๆ ได้ แก่
ด้ านที่ 1) ด้ านปั จจัยการผลิต ได้ กําหนดตัวชี ้วัดจากอัตราการขยายตัวของจํานวนเงินทุน จํานวนการจ้ าง
งาน ดัชนีผลิตภาพแรงงาน และมูลค่าการนําเข้ าวัตถุดิบ
ด้ านที่ 2) ด้ านอุปสงค์ได้ กําหนดตัวชี ้วัดจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออก ยอดขาย และกําไร
ด้ านที่ 3) ด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน ได้ กําหนดตัวชี ้วัดระดับการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ไปข้ างหน้ าหรื อไปข้ างหลังของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง เปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระดับการเชื่อมโยงไปข้ าง
หน้ าหรื อไปข้ างหลังในอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย หากมีค่าน้ อยกว่า กําหนดให้ ได้ 1 คะแนน หากมีค่า
เท่ากัน กําหนดให้ ได้ 2 คะแนน และหากมีค่ามากกว่า กําหนดให้ ได้ 3 คะแนน ซึง่ คํานวณได้ จากดัชนีความเชื่อม
โยงโดยรวมไปข้ างหน้ าของอุต สาหกรรมเครื่ อ งสํ าอาง (Total Forward Linkage Index: TF) และดัช นี ค วาม
เชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหลังของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง (Total Backward Linkage Index: TB)
สําหรับตัวชี ้วัดด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอีกตัวหนึ่งคือจํานวนการรวมกลุ่มของธุรกิจ
หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง หากมีจํานวนการรวมกลุ่มจํานวน 1 กลุ่ม กําหนดให้ ได้ 1
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คะแนน หากมีจํานวนการรวมกลุ่มจํานวน 2 กลุ่ม กําหนดให้ ได้ 2 คะแนน และหากมีจํานวนรวมกลุ่มมากกว่า 2
กลุม่ กําหนดให้ ได้ 3 คะแนน
ด้ านที่ 4) ด้ านยุทธการ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขันได้ กําหนดตัวชีว้ ัดจากอัตราการขยายตัวของ
จํานวนสถานประกอบการและจํานวนสิทธิบัตรของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย สัดส่วนโรงงาน
เครื่ องสําอางที่ ได้ รับรองมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ วิธีที่ ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice :GMP)
หากสัดส่วนโรงงานเครื่ องสําอางที่ได้ รับรองมาตรฐาน GMP ร้ อยละ 0-33.33 ร้ อยละ 33.34-66.66 และร้ อยละ
66.67-100.00 ของโรงงานเครื่ องสําอางทังหมดในประเทศไทย
้
กําหนดให้ ได้ 1 คะแนน 2 คะแนน และ 3 คะแนน
ตามลําดับ นอกจากนี ้ ยังได้ กําหนดตัวชีว้ ดั อีก 1 ตัว คือพิจารณาจากอัตราส่วนการกระจุกตัว (Concentration
Ratio: C) ของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
อัตราส่วนการกระจุกตัวที่คํานวณได้ ยิ่งมีค่าสูง ผู้ผลิตเครื่ องสําอางยิ่ งมีอํานาจผูกขาดมากหรื อมีการ
กระจุกตัวในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางสูง (นันทวุฒิ , 2558)
ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การวัดของระดับการกระจุกตัว ดังนี ้
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คํานวณได้ มีค่าเท่ากับ 0 - 0.33 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางอยู่ในระดับตํ่า กล่าวคือ ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันมาก กําหนดให้ ได้ 3 คะแนน
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คํานวณได้ มีคา่ เท่ากับ 0.34 - 0.66 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางอยู่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันปานกลาง กําหนดให้ ได้ 2 คะแนน
ค่าอัตราส่วนการกระจุกตัวที่คํานวณได้ มีค่าเท่ากับ 0.67 - 1 แสดงว่า การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เครื่ องสําอางอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ ผู้ประกอบการมีการแข่งขันกันน้ อย กําหนดให้ ได้ 1 คะแนน
สําหรับตัวชี ้วัดเรื่ องอัตราการขยายตัวในแต่ละตัวชีว้ ดั ดังกล่าวของเครื่ องสําอางถ้ ามีอตั ราการขยายตัว
น้ อยกว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย ผู้วิจยั ได้ กําหนดให้ ได้ 1 คะแนน หากมีค่า
เท่ ากับ อัต ราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุก สาขาของประเทศไทย กํ าหนดให้ ได้ 2 คะแนน และหากมี ค่า
มากกว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย กําหนดให้ ได้ 3 คะแนน
ต่อจากนัน้ ผู้วิจัยได้ กําหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนตามตัวชีว้ ดั ต่างๆ ของปั จจัย 4 ด้ านรวมกันที่สะท้ อน
ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยหากคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 0.00 – 20.00 ,
20.01 – 40.00 , 40.01 – 60.00 , 60.01 – 80.00 และ 80.01 – 100.00 หมายถึง อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทยมีศกั ยภาพในระดับตํ่า ค่อนข้ างตํ่า ปานกลาง ค่อนข้ างสูง และสูง ตามลําดับ
ประเด็นที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
เปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งขันที่สําคัญของไทย ได้ แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี เกาหลีใต้ และ
จีน โดยเป็ นการวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันในแต่ละปั จจัยของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
ตามแนวคิดระบบเพชร ซึง่ ผู้วิจยั ได้ จําแนกปั จจัยที่มีผลต่อความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันเป็ น 4 ด้ าน ดังนี ้
1) ปั จจัยการผลิต ได้ แก่ เงินทุนพิจารณาจากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ แรงงานพิจารณาจากอัตราค่าจ้ างขัน้
ตํ่า วัตถุดิบพิ จารณาจากมูลค่านํ าเข้ าวัตถุดิบต่อยอดขายเครื่ องสําอาง และเทคโนโลยี การผลิตพิ จารณาจาก
มูลค่านําเข้ าเครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางต่อยอดขายเครื่ องสําอาง
2) อุปสงค์ ได้ แก่ ยอดขายเครื่ องสําอางเฉลี่ยต่อหัว และมูลค่าส่งออกเครื่ องสําอาง
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3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน พิจารณาจากราคานําเข้ าวัตถุดิบที่ใช้ ทําเครื่ องสําอาง หาก
ราคานําเข้ าวัตถุดิบสูง จะทําให้ อตุ สาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางมีต้นทุนการผลิต
สูง
4) ยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง พิจารณาจากจํานวนสถาน
ประกอบการเครื่ องสําอาง
ในการวิเคราะห์ความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันของแต่ละปั จจัย โดยในแต่ละปั จจัยที่ต้องการเปรี ยบเทียบจะ
กําหนดให้ ดชั นีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศไทยเท่ากับ 1 จากนันนํ
้ าปั จจัยนัน้ ๆ ของประเทศคู่แข่งมา
เทียบกับประเทศไทย หากค่าดัชนีของปั จจัยของประเทศคูแ่ ข่งนันยิ
้ ่งสูงยิ่งแสดงให้ เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขัน
โดยถ้ าค่าดัชนีที่ได้ ในปั จจัยใดมากกว่า 1 แสดงว่าประเทศคู่แข่งนันมี
้ ความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันมากกว่าประเทศ
ไทยในปั จ จัย นัน้ ๆ หากค่าดัช นี ที่ ได้ ในปั จ จัย ใดน้ อยกว่า 1 แสดงว่าประเทศไทยมี ความได้ เปรี ย บเชิ งแข่งขัน
มากกว่าประเทศคูแ่ ข่งนันๆ
้
การคํานวณค่าดัชนีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศ i ในปั จจัย j มีดงั นี ้ (จีรพรรณ, 2560)
(X − X )
Cij = 1+/- oj ij
X jmax
โดยที่
= ดัชนีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันของประเทศ i ในปั จจัย j
Cij
ประเทศ i ได้ แก่ i = 1 คือ ฝรั่งเศส i = 2 คือ สหรัฐอเมริ กา
i = 3 คือ เยอรมนี i = 4 คือ เกาหลีใต้ และ i = 5 คือ จีน
Xoj
= ค่าที่ใช้ ในการวัดปั จจัย j ของประเทศไทย
Xij
= ค่าที่ใช้ ในการวัดปั จจัย j ของประเทศ i
Xjmax = ค่าที่ใช้ ในการวัดปั จจัย j ของประเทศที่มีคา่ มากกว่า
ใช้ 1+ (X oj − X ij ) ในกรณีคา่ ปั จจัย j ที่มีคา่ น้ อยจะมีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันสูง
ใช้ 1-

X jmax
(X oj − X ij )

X jmax

ในกรณีคา่ ปั จจัย j ที่มีคา่ มากจะมีความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันสูง

สําหรับการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทยคือ การนําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ศกั ยภาพการแข่งขันตามแนวคิดระบบเพชรจากข้ อมูลทุติยภูมิ
และจากการสัมภาษณ์ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจเครื่ องสําอางจํานวน 9 ราย มาทําการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และข้ อจํากัด (SWOT Analysis) เพื่อกําหนดกลยุทธ์ และวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทย

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่ งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย ประกอบด้ วย 3
ประเด็น ได้ แก่ ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
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ของประเทศไทย ประเด็น ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ระดับ ศักยภาพการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทย และประเด็นที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ระดับ ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสํ าอางของ
ประเทศไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งขันมีดงั นี ้
ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของ
ประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มีผลต่อศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
พบว่าปั จจัยที่เป็ นผลดีตอ่ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ได้ แก่ 1) ด้ านปั จจัยการผลิต คือ การจ้ าง
งานเพิ่มขึน้ 2) ด้ านอุปสงค์ คือ ยอดขายในปี พ.ศ. 2560 เพิ่ มขึน้ ซึ่งยอดขายส่วนใหญ่ มาจากสิ่งปรุ งแต่งที่ ใช้
บํารุ งผิว สิ่งปรุ งแต่งสําหรับใช้ กบั ผม และสิ่งปรุ งแต่งที่ใช้ แต่งหน้ า ร้ อยละ 35.82, 21.52 และ 17.70 ตามลําดับ
(Statista, 2018) และดุลการค้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางเกินดุล 3) ด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุน คือ
การได้ รับสนับสนุนจากการรวมกลุม่ ธุรกิจเครื่ องสําอาง และ 4) ด้ านยุทธการ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน คือ
จํานวนสถานประกอบการเพิ่ มขึน้ มาก สําหรั บปั จจัยที่ เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒ นาศักยภาพการแข่งขัน ได้ แก่
1) ด้ านปั จจัยการผลิต คือ การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนทําได้ ยาก ดัชนีในผลิตภาพแรงงานลดลง วัตถุดิบส่วนใหญ่
นําเข้ าจากต่างประเทศร้ อยละ 19.63 ของยอดขายเครื่ องสําอางทัง้ หมดของประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 โดย
วัตถุดิบที่มีมลู ค่าการนําเข้ าสูงที่สดุ ได้ แก่ ของผสมสารที่มีกลิ่นหอม สารอินทรี ย์ที่เป็ นตัวลดแรงตึงผิว และสิ่งปรุ ง
แต่งที่ใช้ หล่อลื่น ร้ อยละ 44.29, 31.93 และ 15.67 ตามลําดับ ส่วนมากนําเข้ าจากประเทศสิงคโปร์ ญี่ ปุ่น และ
สหรัฐอเมริ กา ร้ อยละ 28.06, 15.08 และ 11.01 ตามลําดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2561) และอัตราภาษี นําเข้ าวัตถุดิบสูง ขาดการพัฒนาและต่อยอดทางด้ านเทคโนโลยีจึง
มีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 2) ด้ านอุปสงค์ คือ กําไรขึ ้นอยู่กบั ราคาต้ นทุนวัตถุดิบที่มีความไม่แน่นอน
3) ด้ านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนพิ จารณาได้ จากค่าดัชนีความเชื่อมโยงโดยรวมไปข้ างหน้ า (TF)
และข้ างหลัง (TB) ของสาขาการผลิตเครื่ องสําอางมีคา่ เท่ากับ 0.7550 และ 0.9550 ตามลําดับ ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า 1
แสดงว่าสาขาการผลิตเครื่ องสําอางเป็ นสาขาที่ มีความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจน้ อย
และ 4) ด้ านยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขัน คือ สถานประกอบการส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และโรงงานที่
ได้ รับมาตรฐาน GMP มีน้อยโดยมีเพี ยง 187 แห่ง จากโรงงานทัง้ หมด 447 แห่ง อัตราส่วนการกระจุกตัวของ
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยเท่ากับ 0.4611 แสดงว่าอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยมี
การแข่งขันระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ ุตสาหกรรมเครื่ องสําอางมีการแข่งขันกันทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งผู้นําในตลาด
เครื่ องสําอางของตลาดโลกส่วนใหญ่เป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว โดยในปี พ.ศ.2560 ประเทศฝรั่งเศสเป็ นประเทศที่
มีมูลค่าการส่งออกเครื่ องสําอางเป็ นอันดับหนึ่งในตลาดโลกในหัวนํา้ หอมและนํ ้าหอม สิ่งปรุ งแต่งที่ใช้ แต่งหน้ า
หรื อบํารุ งผิว ประเทศเยอรมนีเป็ นประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกอันดับหนึ่งในตลาดโลกในสามผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
สิ่งปรุ งแต่งสําหรับใช้ กบั ผม สบู่ และสิ่งปรุ งแต่งที่ใช้ เพื่ออนามัยของช่องปากหรื อฟั น ส่วนประเทศจีนเป็ นประเทศ
ที่มีมลู ค่าการส่งออกอันดับหนึ่งในตลาดโลกในสิ่งปรุ งแต่งที่ใช้ โกนหนวดและดับกลิ่นตัว สําหรับประเทศไทยเป็ น
ทังผู
้ ้ ส่งออกและผู้นําเข้ าเครื่ องสําอางรายเล็กในตลาดโลก กล่าวคือ ไทยมีสดั ส่วนมูลค่าการส่งออกเครื่ องสําอาง
คิดเป็ น ร้ อยละ 1.77 และมีสดั ส่วนมูลค่าการนําเข้ าเครื่ องสําอางอยู่ที่ร้อยละ 1.11 ของตลาดโลก (International
Trade Center, 2018)
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ประเด็นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย พิจารณาได้
จากตัวชี ว้ ัด ปั จ จัย 4 ด้ าน ตามเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนที่ ผ้ ูวิจัย ได้ กําหนด พบว่าอุต สาหกรรมเครื่ องสํ าอางของ
ประเทศไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันโดยรวมที่ร้อยละ 71.43 อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง โดยด้ านที่ได้ คะแนนสูงสุด คือ
ด้ านปั จจัยการผลิต ได้ คะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 83.33 รองลงมาคือด้ านอุปสงค์ ด้ านยุทธการ โครงสร้ างและสภาพ
การแข่งขัน ได้ คะแนนร้ อยละ 77.78 และ 66.67 ตามลําดับ ซึง่ อยู่ในระดับค่อนข้ างสูง แต่ในด้ านอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนได้ คะแนนร้ อยละ 55.56 ซึง่ เป็ นปั จจัยเพียงด้ านเดียวที่มีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง
ประเด็นที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
เปรี ยบเทียบกับประเทศคูแ่ ข่งขัน
ผลการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยเปรี ยบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งขันที่สําคัญของไทย ได้ แก่ ประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี เกาหลีใต้ และจีน จากดัชนี
ความได้ เปรี ยบเชิงแข่งขันในปั จจัย 4 ด้ าน โดยใช้ ข้อมูลในปี พ.ศ.2560 พบว่าโดยรวมแล้ วประเทศไทยเสียเปรี ยบ
ประเทศคู่แข่งทัง้ 5 ประเทศ โดยเสียเปรี ยบประเทศสหรัฐอเมริ กามากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.40 รองลงมา คือ
ประเทศเกาหลีใต้ จีน ฝรั่งเศส และเยอรมนี คิดเป็ นร้ อยละ 20.28, 19.00, 9.66 และ 7.49 ตามลําดับ ทังนี
้ ด้ ้ าน
ปั จจัยการผลิต และด้ านยุทธการ โครงสร้ างและสภาพการแข่งขัน เป็ นปั จจัยที่ ประเทศไทยมีความได้ เปรี ยบ
ประเทศคู่แข่ง 2 ประเทศ คือ ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส แต่เสียเปรี ยบประเทศจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริ กา
ตามลําดับ สําหรับปั จจัยด้ านอุปสงค์เป็ นปั จจัยที่ประเทศไทยเสียเปรี ยบในทุกประเทศคู่แข่งยกเว้ นประเทศจีน
ส่วนด้ านอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ ยวเนื่ องเป็ นปั จจัยที่ ประเทศไทยเสียเปรี ยบในทุกประเทศคู่แข่งยกเว้ น
ประเทศเกาหลีใต้
ผลการวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
จากการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ทุติ ย ภูมิ ร่ วมกับ ผลการสัม ภาษณ์ ผ้ ูป ระกอบการ ผู้ วิจัย ได้ ทํ าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก (SWOT Analysis) พบว่ า การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายในของ
อุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์จดุ แข็ง ได้ แก่ 1) ทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่เป็ นทุนจด
ทะเบียนจากแหล่งภายในประเทศ 2) อัตราการขยายตัวของจํานวนแรงงานเครื่ องสําอางสูงกว่าอัตราการขยายตัว
ของแรงงานอุตสาหกรรมทุกสาขาของประเทศไทย และ 3) การพัฒนาการรวมกลุ่มที่ดี และการวิเคราะห์จดุ อ่อน
ได้ แก่ 1) การเข้ าถึงแหล่งเงินทุนของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
ของประเทศไทยทํ าได้ ยาก 2) ดัชนี ผ ลิตภาพแรงงานเครื่ องสําอางลดลง 3) วัต ถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตส่วนใหญ่
นํ าเข้ าจากต่ างประเทศ 4) เครื่ อ งจัก รในการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ นํ าเข้ า จากต่ างประเทศ 5) สถานประกอบการ
เครื่ องสําอางไทยส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 6) การวิจยั และพัฒนาเครื่ องสําอาง
ของประเทศไทยขาดการนําไปใช้ และต่อยอด และ 7) ยอดขายเครื่ องสําอางส่วนใหญ่เป็ นของบริ ษัทต่างชาติที่มา
ลงทุนในประเทศไทย ส่วนการวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทย
คือ การวิเคราะห์โอกาส ได้ แก่ 1) กระแสความนิยมการรักษาสุขภาพ บุคลิกภาพและความงามที่เพิ่มขึ ้น และ 2)
ความร่ วมมือของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนในธุรกิจเครื่ องสําอางหลายด้ าน และการวิเคราะห์อปุ สรรค ได้ แก่
1) โรงงานเครื่ องสําอางที่ได้ รับมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่ องสําอางมีน้อย 2) การจัดเก็บภาษี
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นําเข้ าวัตถุดิบเครื่ องสําอางในอัตราที่สูง และ 3) ผู้ส่งออกเครื่ องสําอางประสบมาตรการกีดกันทางการค้ าที่มิใช่
ภาษี
ต่อจากนันได้
้ ทําการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง
ของประเทศไทย นํามาซึง่ 5 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจเครื่ องสําอาง
2) ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาเพื่ อยกระดับความสามารถในการผลิตเครื่ องสําอาง 3) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการ
ส่งออกเครื่ องสํ าอาง 4) ยุท ธศาสตร์ ก ารเชื่ อมโยงความร่ วมมื อในกลุ่ม เครื่ องสํ าอาง และ 5) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เครื่ องสําอางสู่สากล ซึ่งประกอบด้ วย 8 กลยุทธ์ ได้ แก่ 1) กลยุทธ์ การ
พัฒนาด้ านการบริ หารและบุคลากร 2) กลยุทธ์การสร้ างความเข้ มแข็งทางการเงิน 3) กลยุทธ์ การพัฒนาต่อยอด
การผลิตวัตถุดิบเครื่ องสําอาง 4) กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 5) กลยุทธ์การตลาดเชิงรุ ก 6) กลยุทธ์การ
สร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่าย 7) กลยุทธ์สร้ างความเข้ มแข็งด้ านการพัฒนามาตรฐานการผลิต และ 8) กลยุทธ์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยกลยุทธ์ ดงั กล่าวประกอบด้ วย 8 แผนงาน และ 19 โครงการ ได้ แก่ 1) โครงการอบรม
บริ หารจัดการธุรกิจเครื่ องสําอาง 2) โครงการจัดตังศู
้ นย์ ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่ องสําอาง 3) โครงการ
พัฒนาทักษะแรงงาน 4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อความพร้ อมสู่ตลาดแรงงาน 5) โครงการจัดหา
แหล่งเงินทุน 6) โครงการสร้ างความพร้ อมให้ ผ้ ูประกอบการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน 7) โครงการวิจยั และพัฒนาและ
การจัดหาวัตถุดิบ 8) โครงการขึน้ ทะเบียนสารสกัดที่ใช้ ในการผลิตเครื่ องสําอาง 9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตเครื่ องสําอาง 10) โครงการพัฒนาเครื่ องจักรในการผลิตเครื่ องสําอาง 11) โครงการศึกษาตลาดในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN 12) โครงการส่งเสริ มการขายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 13) โครงการพัฒนาตราสินค้ าเครื่ องสําอาง
ของประเทศไทย 14) โครงการสร้ างเครื อ ข่ ายตลาดในต่ างประเทศ 15) โครงการความร่ วมมื องานวิ จัย ของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 16) โครงการพัฒนาโรงงานให้ ได้ มาตรฐานการผลิตที่ดี 17) โครงการปรับปรุ ง
กฎระเบี ยบการขึน้ ทะเบี ยนเครื่ องสําอาง 18) โครงการวิจัยและพัฒ นาการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ เครื่ องสําอาง
19) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องสําอาง

สรุ ป
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ ศกั ยภาพการแข่งขันและวางแนวทางการพัฒนาเครื่ องสําอางของประเทศไทย
พบว่าอุต สาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยมี ศัก ยภาพการแข่งขันโดยรวมที่ ร้อยละ 71.43 อยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะด้ านปั จจัยการผลิต แต่ยงั คงเสียเปรี ยบเชิงแข่งขันประเทศคูแ่ ข่งทัง้ 5 ประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ กา ซึ่งจากผลการศึกษาครั ง้ นี จ้ ึงได้ เสนอแนะยุท ธศาสตร์ 5 ยุท ธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้ วย
8 กลุยทธ์ 8 แผนงาน และ 19 โครงการ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ี ข้อเสนอแนะเพื่ อการพัฒ นาศัก ยภาพการแข่ งขันและวางแนวทางการพัฒ นาเครื่ อ ง
สําอางของประเทศไทย ดังต่อไปนี ้ 1) จากผลการวิจัยพบว่ามีการพัฒนาการรวมกลุ่มเครื่ องสําอางที่ดีแต่ควรมี
การพัฒนาเพิ่มขึ ้นโดยภาคเอกชนควรพัฒนาการรวมกลุม่ ธุรกิจเครื่ องสําอางของผู้ประกอบการให้ มีความร่ วมมือ
มากขึน้ เช่น การมีส่วนร่ วมในการจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิต การถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซงึ่ กันและกัน เป็ นต้ น 2) จากผลการวิจยั พบว่าสาขาการผลิตเครื่ องสําอางมีการเชื่อมโยง
กับสาขาการผลิตอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจน้ อย ดังนัน้ ภาคเอกชนควรพัฒนาการผลิตเครื่ องสําอางให้ ครบวงจร ซึง่
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เริ่ มต้ นจากการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจนกระทั่งเป็ นผลิตภัณฑ์ส่มู ือผู้บริ โภคที่มีคณ
ุ ภาพทังอุ
้ ตสาหกรรมต้ นนํา้
กลางนํ ้าและปลายนํ ้า ให้ มีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจมากขึ ้นและ 3) จากผลการวิจยั พบว่าเทคโนโลยีในการผลิตและ
วัตถุดิบที่ใช้ ผลิตเครื่ องสําอางส่วนใหญ่นําเข้ าจากต่างประเทศ นอกจากนีก้ ารวิจยั และพัฒนาเครื่ องสําอางขาด
การนําไปใช้ และต่อยอด ดังนัน้ ภาครัฐควรพัฒนาและส่งเสริ มให้ การสนับสนุนผู้ประกอบการเครื่ องสําอางในการ
พัฒ นานวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี ในการผลิต วัตถุดิบที่ ใช้ ในเครื่ อง สําอาง และผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ที่คํานึงถึงการ
ปกป้องจากมลภาวะสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น ข้ อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป มีดงั ต่อไปนี ้ 1) ควรมีการศึกษา
ตัวชี ้วัดเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่ องสําอางของประเทศไทยเพิ่มเติม
เพื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศคู่แข่งขัน เช่น ด้ านปั จจัยการผลิต คือ ผลิตภาพแรงงาน ด้ านอุปสงค์ คือ พฤติกรรม
ของผู้บ ริ โภคเครื่ องสําอาง ด้ านอุต สาหกรรมสนับ สนุน และเกี่ ย วเนื่ อง คื อ ปริ มาณผลิตของวัต ถุดิ บเฉลี่ ยต่อ
โรงงาน ด้ านยุทธการ โครงสร้ าง และสภาพการแข่งขันของเครื่ องสําอาง คือ สิทธิบตั รเครื่ องสําอาง เป็ นต้ น และ
2) ควรมีการศึกษาเหตุสดุ วิสยั เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้ น
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The Effects of Banking Competition, Monetary Policy and Fiscal Policy on Interest Rates
Thanarak Laosuthi1*

ABSTRACT

In this study, I develop a general equilibrium model in which interest rates in the credit market
and the deposit market are endogenous. The framework generates a number of interesting insights
regarding the roles of banking competition, monetary policy and fiscal policy. The results show that
the degree of financial competition has significant impacts on interest rates. For example, given the
same level of risk in the credit market and bond market, interest rates in these two markets can be
different due to imperfect competition in the banking sector. Furthermore, an increase in government
budget deficit is associated with higher interest rates of long term deposit and loans. Moreover, an
expansionary monetary policy results in an increase in long term deposit rate and loan rate.

Key Words: Banking Competition, Monetary Policy, Fiscal Policy, Interest Rates
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INTRODUCTION

While empirical evidence identifies that greater concentration affects activity in individual
financial markets, it is also important to examine how the distortions collectively influence economic
behavior. For example, do deposit market distortions exacerbate inefficiencies in the credit market?
Surprisingly limited attention has been devoted to these issues — existing theoretical research
generally focuses on either the deposit market or the credit market. Consequently, there is little formal
analysis that explores the impact of financial concentration from a general equilibrium perspective.
In addition to market structure, monetary theory states that monetary policy has significant
effects on banking activities. While theory and empirical evidence identify that financial market activity
depends on competitive structure and monetary policy, it is also important to examine the interactions
between the degree of distortions and monetary policy.
Furthermore, government policies can exacerbate the pricing distortions in the banking
sector. In particular, fiscal policy can interfere with financial market activity. Consequently, it is
interesting to examine the effects of monetary policy and fiscal policy in the economy in which
financial institutions can exploit the market power in both deposit market and credit market. In order
to address these issues, I apply 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 research aims to provide theoretical study for the effects of banking competition, fiscal
policy and monetary policy on interest rates in a general equilibrium setting.

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.
There are two types of agents: borrowers and lenders. Borrowers are endowed with y1 units
of goods when young and y2 units of goods when old. In particular, the second period endowment is
more than the first period endowment. The lifetime utility function of borrowers is given by:
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u (c1=
, c2 ) ln(c1 ) + β ln(c 2 )

(1)

For lenders, they are endowed with x > 0 units of the consumption good when young. While
they 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, they are subject to
relocation shocks. Each period, a fraction of young lenders must move to the other island. The
probability of relocation, π , is exogenous, publicly known, and the same in each island. They may
carry goods across locations. However, transportation involves resource costs — a fraction of
goods, τ ∈ (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 − τ ) 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:
A
E (U (C =
))

[π ln(1 − τ ) + (1 − π )] ln( sx)

(2)

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 loans ( lt ) and bonds ( bt ). Moreover, banks also have the ability to trade in a
market for money balances.
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 σ denote the net
growth rate of money. Therefore, the money supply for t>0 evolves according to:
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mt +1 pt +1= (1 + σ )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
and collect tax ( Tt ) to finance government expenditure Gt and the bonds from the previous period.
As a result, 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 constitutes a sure claim to
R b 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)
bt + Tt = Gt + R bbt −1
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, loans, and government
bonds. Money balances are obtained by receiving transfers of fiat 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 markets of loans and bonds. 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 ,ltPC ,btPC

π ln(rt m x) + (1 − π ) ln ( rt n x )

(5)

Furthermore, the bank’s portfolio allocations must satisfy the balance sheet constraint:
(6)

x ≥ ctpc + ltpc + btpc
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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:
π 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 the loan market and the bond
market to finance payments to nonrelocated agents:
(8)
(1 − π )rt n x ≤ Rltpc + 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
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)
π ln(rt m x) + (1 − π ) 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 , ltmp , btmp ) such that:

Max

rt m , rtn ,ltmp , mtmp ,btmp

 mp pt

p
+ mt t − π rt m x  + ( Rltmp + R bbtmp − (1 − π )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 + ltmp + btmp

π 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 loans and government bonds. Consequently, the return to
nonrelocated agents is constrained by:
(14)
(1 − π )rt n x ≤ Rltmp + R bbtmp
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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 loans. Then, a monopolist
offers a rate of return to movers such that:
=
π rt m x ctmp

pt
p
+ mt t
pt +1
pt +1

(16)

However, a monopolist wants to obtain profit so the revenues from loans and government bonds must
higher than the return to nonmovers:
(17)
Rltmp + R bbtmp ≥ (1 − π )rt n x

RESULT
1. Given the same level of risk in the credit market and bond market, interest rates in these two
markets can be different due to imperfect competition in the banking sector.
In the presence of market power, banks take into account that their supply of loans affects
interest rates in the credit market. As a result, the standard no-arbitrage condition between private
and public credit markets breaks down. To be specific, under perfect competition, the rate of return
to private sector loans can be the same as the return to government bonds. In contrast, due to
imperfectly competitive behavior in the credit market, the interest rate on private sector loans can be
higher than the interest rate on government debt. This occurs even though both types of loans are
risk-free. In this manner, my results reflect that banks regard the rate of return on government bonds
as given, but they take into account how the amount of loans offered affects interest rates in the
private credit market.
2. Regardless of the degree of banking competition, a higher government budget deficit results in
an increase in interest rate in the credit market.
A higher government budget deficit results in an increase in interest rate in the bond market.
Therefore, banks obtain higher returns by allocating more funds to government bonds and less to
loans. As a result, the interest rate in the credit market is higher.
3. Regardless of the degree of banking competition, an increase in government budget deficit is
associated with a higher long term deposit rate.
When the government budget deficit is higher, interest rate in the bond market increases.
Consequently, banks obtain higher returns from investing in bonds. In this manner, they can offer the
higher rate of return to depositors.
4. Regardless of the degree of banking competition, an expansionary monetary policy results in
higher interest rates of long term deposit and loans.
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Banks receive more funds from an expansionary monetary policy. Therefore, they can invest
more in the loan and bond market. This results in the higher return from investing in loans and bonds.
In this manner, banks can offer higher interest rates on long term deposit.

CONCLUSION

I demonstrate that the degree of financial competition has significant impacts in the financial
markets. For example, given the same level of risk in the credit market and bond market, interest rates
in these two markets can be different due to imperfect competition in the banking sector. For the
impact of fiscal policy, an increase in government budget deficit is associated with higher interest
rates of long term deposit and loans. In term of monetary policy, an expansionary monetary policy
results in an increase in long term deposit rate and loans rate. In this manner, when the policymakers
implement policy, they should account for the effects of the degree of banking competition, fiscal
policy and monetary policy.
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การทําให้ การสูบเป็ นสิ่งไม่ ปกติ การทํากลับคืนให้ การสูบเป็ นปกติ กรณีใช้ ควบคู่โดยผู้สูบคนไทย
Denormalization, Renormalization: A Case of Dual Used by Thai Smoker
อุ่นกัง แซ่ ลมิ ้ 1* และ นรา แป้นประหยัด1
Aunkung Saelim1* and Nara Panprayad1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้สํารวจและประเมินการใช้ ควบคู่ของผู้สบู คนไทยว่าสอดคล้ องกับทัศนะใด ระหว่างทัศนะการ
ทําให้ การสูบเป็ นสิ่งไม่ปกติและทัศนะการทํากลับคืนให้ การสูบเป็ นปกติ สํารวจออนไลน์ด้วยแบบสอบถามที่ใช้
Likert Scale สํารวจได้ 136 ราย ทัศนะแรกพบการเห็นด้ วยในประเด็นบุหรี่ ก่อโรคร้ าย อันตรายต่อคนอื่น ก้ นกรอง
บุหรี่ ลดอัน ตราย กฎหมายบุห รี่ มีค วามจํ าเป็ น แต่ภ าษี ไม่ช่วยลดการสูบ ส่วนทัศนะที่ สองพบการเห็ นด้ วยใน
ประเด็นบุหรี่ ไฟฟ้ามีความเสมือนจริ งการสูบ สร้ างพฤติกรรมการสูบแบบปกติได้ ควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วยมาตรฐาน
เดียวกับบุหรี่ ไม่มีการเผาไหม้ จึงปลอดภัยกว่า ไม่มีควันมีแต่ไอนํ ้า คนมีชื่อเสียงในต่างประเทศใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามาก
ขึน้ เพราะปลอดภัยกว่า สร้ างพฤติกรรมการสูบโดยปราศจากการสูบ ห้ ามโฆษณาต้ องนํ ามาบังคับใช้ กับบุหรี่
ไฟฟ้าจึงเหมาะเป็ นทางเลือกในการสูบเพื่อบรรลุสงั คมไร้ ควัน ผลจากแบบจําลองโลจิท พบว่าผู้สบู ที่ใช้ ควบคู่ไม่มี
ความเอนเอียงต่อทัศนะใด เนื่องจากก็ไม่ได้ เห็นด้ วยเต็มที่กบั ทัศนะ Denormalization ในขณะเดียวกันยังคิดว่า
บุหรี่ ไฟฟ้าก็ไม่เป็ นทางเลือกที่ปลอดภัยจนถึงต้ องเลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไป ภาครัฐควรให้ ข้อมูลที่ครอบคลุมแก่สาธารณะ
เพื่อบรรลุสงั คมไร้ ควัน

ABSTRACT
The research aims to explore the dual used by Thai smoker whether has inclined to
denormalization or renormalization concepts. The on-line survey was applied with a questionnaire
with the Likert scale. 136 samples were completed. Denormalization revealed as: cigarette causes
harmful diseases, hazard to others, less harms by cigarette filter, needs cigarette regulations, less
effective by tax. Renormalization found as: a mimic smoking ritual and behavior by e-cig,
standardized regulations required, no combustion only vapor, e-cig chosen more by celebrities as
less harm, smoking without smoke, no advertisements for e-cig. The e-cig should be an alternative to
cigarette. A logit model revealed that dual users did not incline to both concepts due to agreeing
partially with denormalization and unsecure of e-cig as alternatives. Correctly information provided by
government is necessary.
Keyword: denormalization, renormalization, dual used, Thai smoker
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สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ งและโรคร้ ายอื่นๆที่เป็ นอันตรายถึงแก่ชีวิต ในปี ค.ศ. 1980 มีผลการศึกษาชี ้ว่าควัน
บุหรี่ มือสองมีอนั ตรายต่อสุขภาพของผู้คนรอบข้ างและสภาพแวดล้ อม จนทําให้ แนวคิดการทําให้ การสูบเป็ นสิ่งที่
ไม่ปกติ (Denormalized) เกิ ดขึน้ และเป็ นรู ปธรรมด้ วยกระบวนการเคลื่อนไหวต่อต้ านอุตสาหกรรมบุหรี่ ทั่วโลก
จนถึงปั จจุบัน อย่างไรก็ตามเมื่ออุปกรณ์ ที่เรี ยกว่า บุหรี่ ไฟฟ้าซึง่ ชื่อเรี ยกเป็ นทางการว่าว่า Electronic Nicotine
Delivery System (ENDS) ถูกพัฒนาขึน้ และจําหน่ายครัง้ แรกในช่วงปี ค.ศ.2007 จนกระทั่งปั จจุบันบุหรี่ ไฟฟ้า
เป็ นที่นิยมมากในหลายประเทศทัว่ โลก ความนิยมที่มาอย่างรวดเร็ วเกิดจากมีการกล่าวอ้ างว่าการสูบบุหรี่ ไฟฟ้า
นันสามารถช่
้
วยให้ เลิกสูบบุหรี่ มวนได้ มีอนั ตรายน้ อยกว่าเพราะไม่มีการเผาไหม้ แต่อย่างใด เป็ นต้ น ทําให้ รัฐบาล
ในหลายประเทศต่างตื่นตัวกับปรากฎการณ์ ของบุหรี่ ไฟฟ้า จนทํ าให้ รัฐบาลแต่ละประเทศต่างกํากับดูแลบุหรี่
ไฟฟ้ากันมากขึน้ เริ่ มตัง้ แต่การกําหนดให้ เป็ นสิ่งผิดกฎหมาย การกํ ากับด้ วยมาตรฐานเดียวกับยาสูบ หรื อการ
กํ ากับ ให้ เป็ นอุป กรณ์ ทางการแพทย์ เป็ น ต้ น ปรากฎการณ์ เหล่านี ส้ ่งผลให้ ทัศ นะใหม่ที่ เรี ย กว่าทัศนะการทํ า
กลับคื นให้ การสูบ เป็ นสิ่งปกติ (Renormalization) เป็ น สิ่งท้ าทายทัศนะของการทํ าให้ การสูบ เป็ นสิ่ งไม่ปกติ ที่
ประสบความสําเร็ จมาอย่างยาวนานในการสื่อสารให้ ผ้ ูคนทราบถึงอันตรายจากยาสูบต่างๆ แต่เมื่อมีทัศนะใหม่
ดังกล่าวทําให้ ผ้ คู นเริ่ มรับรู้ ว่ามีอปุ กรณ์ ทําหน้ าที่สง่ นิโคตินเข้ าสูร่ ่ างกายด้ วยกระบวนการที่ปลอดภัยกว่าเพราะไม่
มีการเผาไหม้ ใดๆ ดังนันจึ
้ งนํามาสูก่ ารศึกษาในครัง้ นี ้ว่าสําหรับผู้ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าในประเทศไทยมีทศั นะไปในทิศทาง
ใดมากกว่ากัน ยิ่งกว่านันจะเป็
้
นที่น่าสนใจมากขึ ้นหากเป็ น ผูใ้ ช้ควบคู่ (Dual Used) คือ ใช้ ทงบุ
ั ้ หรี่ ไฟฟ้าและบุหรี่
ทัว่ ไป ว่าจะมีทศั นะไปในทางใด การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจผู้สบู คนไทยที่ใช้ ควบคูว่ า่ มีทศั นะสอดคล้ อง
กับทัศนะใดระหว่างการทําให้ การสูบเป็ นสิ่งไม่ปกติและทัศนะการทํากลับคืนให้ การสูบเป็ นปกติ สําหรับทัศนะ
ของ Renormalization ในทางปฏิบตั ิเกิดขึ ้นจริ งโดยมีผลการศึกษาเชิงประจักษ์ ในต่างประเทศรองรับและกล่าวได้
ว่าเป็ นทัศนะ Renormalization หรื อไม่ ต้ องมีองค์ ประกอบ 3 เรื่ อง คื อ (1) เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องการ
ยอมรั บ การสู บ (Acceptability of Smoking) (2) การบ่ ง ชี ถ้ ึ ง การปรากฏของพฤติ ก รรมการสูบ และสิ่ ง ที่ สู บ
(Visibility Indications) และ (3) ผลของการใช้ หรื อรู ปแบบการใช้ (Use Effect) โดยในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จัด
3 องค์ประกอบดังกล่าวให้ เป็ น 2 องค์ประกอบเนื่องจากผลของการใช้ (Use Effect) ย่อมนําไปสู่การยอมรับและ
การปรากฎให้ เห็นตามมา ฉะนัน้ องค์ประกอบใหม่ 2 องค์ประกอบจึงประกอบด้ วย การมีความคล้ ายคลึงบุหรี่
ทัว่ ไปซึง่ สอดคล้ องกับองค์ประกอบที่ (1) ละ (3) ข้ างต้ น ส่วนองค์ประกอบที่สอง คื อการเป็ นทางเลือกในการสูบ
สอดคล้ องกับองค์ประกอบที่ (2) และ (3)

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการศึกษาคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยข้ อคําถามใช้ เป็ น Likert Scale 5
ระดับจากน้ อยที่สดุ (แทนด้ วย 1) ไปยังมากที่สดุ (แทนด้ วย 5) ซึง่ สํารวจได้ จํานวนตัวอย่างที่มีสถานะว่า เป็ นผู้ที่
ใช้ ทงบุ
ั ้ หรี่ ไฟฟ้าและบุหรี่ ทวั่ ไปหรื อใช้ ควบคู่ (Dual Used) โดยได้ ทงหมด
ั้
136 ราย ด้ วยการสํารวจออนไลน์ (Online Survey) ช่วงการสํารวจวันที่ 7-23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จากนัน้ นํามาประมวลผลในภาพรวมและ
อธิบายผ่านแบบจําลองโลจิท (Logit model) โดยตัวแปรตามมีค่าได้ 2 ค่าเท่านัน้ คือ 0 และ 1 ในขณะที่ตวั แปร
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อิสระประกอบด้ วยตัวแปรที่แทนทัศนะ Denormalization และตัวแปรที่แทนทัศนะ Renormalization ซึ่งได้ จาก
ข้ อคํ า ถามในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ทั ง้ สองทั ศ นะในแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย ข้ อมู ล พื น้ ฐานของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม คําถามเกี่ยวกับทัศนะ Denormalization คําถามเกี่ยวกับทัศนะ Renormalization และคําถามสรุ ป
ที่เป็ นคําถามของตัวแปรตาม

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ประเด็นแรก ข้ อมูลพื ้นฐานทัว่ ไป เป็ นดังนี ้ ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีสถานะเป็ นผู้ที่ใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าได้
1-3 ปี มากสุดคิดเป็ นร้ อยละ 53.7 โดยใช้ นํ ้ายาบุหรี่ ไฟฟ้าที่มีนิโคตินเป็ นส่วนผสม คิดเป็ นร้ อยละ 94.1 มีระดับ
ความเข้ มข้ นของนิโคตินมากกว่า 0.6 มิลลิกรั มต่อมิลลิลิตร มากสุดร้ อยละ 92.6 กลุ่ม เป็ นเพศชาย มากสุดถึง
ร้ อยละ 95.6 มีอายุในช่วง 30-39 ปี มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 44.1 มีการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริ ญญา/ปวส มากที่สดุ
ถึงร้ อยละ 44.1 ประกอบอาชีพเป็ นลูกจ้ าง/พนักงานเอกชน มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 39.7 โดยมีรายได้ ต่อเดือนในช่วง
10,000-30,000 บาท มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 52.2 และมีสถานะโสด มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 34.6 (Table 1)
Table 1 Bio-data of respeondants
Issue
1. period of e-cig usage: 1-3 years
2. Nicotine mixed liquid : Yes
3. Level of nicotine mixed liquid: Morethan 0.6 mg / ml
4. Sex: Male
5. Aged: 30-39 years old
6. Education: Diploma degree
7. Occupation: Private employee
8. Monthly income: 10,000-30,000 THB
9. Marital status: Single

Case
73
128
126
130
60
60
54
71
80

% of total
53.6
94.1
92.6
95.6
44.1
44.1
39.7
52.2
58.8

ป ระเด็ น ที่ ส อ ง เป็ น ผ ลการสํ ารวจเกี่ ยวกั บ ทั ศ น ะของการทํ าให้ การสู บ เป็ น สิ่ งไม่ ป ก ติ
(Denormalization) ซึง่ เกี่ยวกับประเด็นอันตรายของการสูบบุหรี่ (ข้ อคําถาม 1-4) ประเด็นการรณรงค์ควบคุมและ
สื่อให้ เห็นภัยของการสูบ (ข้ อคําถาม 5-8 และ 14) และประเด็นมาตรการควบคุมทังมาตรการราคาและไม่
้
ใช่ราคา
(ข้ อคําถาม 8-13) จากผลการสํารวจพบว่า มีเพียง 6 ข้ อคําถามจากทังสิ
้ ้น 14 ข้ อที่คําตอบมีสดั ส่วนเห็นด้ วยอย่าง
ยิ่งมากกว่าร้ อยละ 50 ประกอบด้ วย บุหรี่ เป็ นสาเหตุของโรคร้ ายต่างๆ บุหรี่ อนั ตรายต่อบุคคลที่สาม ก้ นกรองบุหรี่
ช่วยลดอันตรายได้ กฎหมายควบคุมบุหรี่ มีความจําเป็ น แต่มาตรการภาษี มีส่วนลดการบริ โภคมีสดั ส่วนไม่เห็น
ด้ วยอย่ างยิ่ งมากกว่าร้ อยละ 50 ใน Table 2 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ใช้ ที่ เป็ น Dual Use ยังเห็นคล้ อยไปกับ ทัศนะ
Denormalization แต่ยงั ไม่เต็มที่เพราะหากเห็นด้ วยเต็มที่ย่อมคาดหวังคําตอบที่สดั ส่วนร้ อยละมากกกว่า 50 ขึ ้น
ไปในทุกข้ อคําถาม
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ประเด็นที่ส าม เนื่ องจากการเกิ ดขึน้ ของบุหรี่ ไฟฟ้ า ทํ าให้ ผ้ ูที่หันมาลองใช้ จนนํ าไปสู่ชุด ความเชื่ อ ที่
แตกต่างอย่างสิ ้นเชิงเกี่ยวกับบุหรี่ เช่น บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ ที่ให้ เลิกบุหรี่ ได้ ไม่มีการเผาไหม้ แต่อย่างใด ไม่มี
กลิ่นติดตัว ไม่เกิดการเสพติดหากใช้ นํ ้ายาปราศจากนิโคติน เป็ นต้ น ฉะนันการสํ
้
ารวจทัศนะของการทํากลับคืนให้
การสูบเป็ นสิ่งปกติ (Renormalization) ของผู้ใช้ ควบคู่จึงมีความน่าสนใจโดยผลการสํารวจแสดง Table 3 โดย
คํ าถามข้ อ 1-6 เกี่ ย วกับ ประเด็ น ความคล้ ายคลึง บุ ห รี่ ทั่วไป ส่วนคํ าถามข้ อ 7-18 เกี่ ย วกับ ประเด็น การเป็ น
ทางเลือกแทนบุหรี่ พบว่า ประเด็นความคลายคลึงบุหรี่ ทั่วไป คําตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งเกินร้ อยละ 50 มี 4 ข้ อ
ประกอบด้ วย บุห รี่ ไฟฟ้ าสร้ างความเสมื อนจริ งการสูบ มากกว่าอย่างอื่น สร้ างพฤติก รรมการสูบ แบบปกติได้
ควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วยมาตรฐานเดียวกับบุหรี่ เพราะลักษณะที่คล้ ายบุหรี่ ดัง Table 3 สําหรับประเด็นการเป็ น
ทางเลือกแทนบุหรี่ พบว่า คําตอบเห็นด้ วยอย่างยิ่งเกินร้ อยละ 50 มี 7 ข้ อจาก 12 ข้ อ ประกอบด้ วย บุหรี่ ไฟฟ้าไม่
มีการเผาไหม้ จึงปลอดภัยกว่า ไม่มีควันมีแต่ไอนํ ้า คนมีชื่อเสียงในต่างประเทศหันมาใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามากขึ ้นเพราะ
ปลอดภัยกว่า การเป็ นทางเลือกในการสูบเพื่ อบรรลุสังคมไร้ ควัน การเป็ นทางเลือกของผู้สูบเหมาะสม สร้ าง
พฤติกรรมการสูบ โดยปราศจากการสูบ และห้ ามโฆษณาต้ องนํ ามาบังคับ ใช้ กับบุหรี่ ไฟฟ้า ดังแสดง Table 3
สําหรับคําถามบุหรี่ ไฟฟ้าไม่ได้ เป็ นภัยร้ ายเหมือนบุหรี่ ทวั่ ไป มีผ้ เู ห็นด้ วยถึง 127 รายหรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93
Table 2 Percent of respondent to the denormalization
Issue
1. Smoking causes cancer and fatal diseases
2. Smoking adversely impacts to smoker and others
3. Cigarette contains nicotine from tobacco leaf
4. combustion is danger, cigarette filter reduces harms
5. Prior to enact the tobacco control law, distort information provided by venders
to smokers was the case
6. Toabcco control for all product types is required
7. Avoidance from addicted products is in line with moral
8. Smoke-free society is a goal to achieve by government
9. Taxes on tobacco products could reduce consumption effectively
10. Smoking area restriction is an effective tool for secondhand smoke
11. Restrictions to advertisement, sale points, could lessen to society burdens
12. Long-lived campaigns on cigarette hazardous is pertinent policy
13. All types of tobacco product delivered nicotine inhaled to body would be
controlled by standard regulations to achieve smokeless society
1 4 . Harm reductions from smoking is both the mean and goal of the
denormalization concept
Remark: *** there are more than 50 percent of respondents on that question.

1
0.74
0.74
18.38
8.82
9.56

2
0.74
0.00
23.53
7.35
4.41

3
5.15
2.94
24.26
12.5
24.26

4
15.44
19.85
9.56
19.85
18.38

5
77.94***
76.47***
24.26
51.47***
43.38

5.15
8.09
5.88
57.35***
11.03
28.68
41.18
6.62

2.94
2.94
4.41
13.97
3.68
16.91
21.32
8.09

20.59
23.53
23.53
12.5
20.59
24.26
27.94
27.21

14.71
22.06
16.18
3.68
22.06
11.76
4.41
17.65

56.62***
43.38
50.00***
12.5
42.65
18.38
5.15
40.44

3.68

7.35

36.76

24.26

27.94

Table 3 Percent of respondent to the renormalization

Issue
1. E-cig is designed to serve for smoker who has addicted to smoke
2. Due to smoking ritual created by E-cig, it would be regulated as cigarette
3. Although smokers use none nicotine mixed liquid the e-cig has created
smoking like cigarette, it would be also regulated
4. E-cig could be replaced with cigarette, they are seemingly similar
128

1
1.00
6.61

2
1.14
3.76

3
4.33
11.96

4
16.06
17.43

5
76.65***
60.25***

8.88

6.15

15.6

18.45

50.91***

15.26

6.38

18.79

17.2

42.37
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5. E-cig and cigarette probably impact on smoker and non-smoker’s health
indifferently
6. Due to characteristics of e-cig and its function to deliver nicotine to smoker,
it would be regulated as cigarette
7. There is no any combustion from e-cig alike cigarette, it is more cleaner and
safer than cigarette
8. E-cig emits only vapor, the secondhand smoke is zero
9. Using e-cig is superior than cigarette due to its cools and insightful
1 0 . A lot of celebrities in any country that e-cig is legal product because of
more safety for health than cigarette
1 1 . If a leave on e-cig ban is existed, smoker would purchase e-cig at any
grocery shop
12. E-cig could attract teenager to smoke due to less hazard
1 3 . E-cig is a disruptive technology to against with the mainstream facts
resulting by cigarette smoking, E-cig should be an alternative to cigarette
14. E-cig should be as alternative to cigarette to smoker who need nicotine
15. E-cig creates not only the smoking ritual but also smoke without smoking
16. E-cig should be more accepted to smoke at public places widely
17. Any regulation for e-cig should be less stringent than cigarette
18. A ban on advertisement on cigarette would be applied to e-cig too
หมายเหตุ: *** หมายถึงข้ อที่มีคําตอบระดับในสเกลที่เกินร้ อยละ 50 ของทังหมด
้

32.92

18.45

22.78

10.82

15.03

6.61

3.76

14.46

20.05

55.13***

0.74
1.47
33.82

0.74
3.68
13.97

3.68
8.82
30.88

12.5
19.12
9.56

82.35***
66.91***
11.76

1.47

1.47

11.76

13.97

71.32***

19.85
13.97

10.29
16.18

16.91
30.15

13.97
13.24

38.97
26.47

0.00
0.74
0.00
5.88
16.91
5.15

1.47
0.74
1.47
3.68
11.03
5.88

9.56
9.56
19.85
17.65
21.32
13.24

26.47
12.5
22.79
19.85
14.71
16.91

62.5***
76.47***
55.88***
52.94***
36.03
58.82***

ประเด็นที่ส่ ี ผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองโลจิท โดยที่ตวั แปรอิสระประกอบด้ วย ตัวแปรทัศนะของ
Denormalization ส่วนตัวแปรตามที่ แทนทัศนะ Renormalization มี 2 ตัวแปร คือ ตัวแปรการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามี
ความคล้ ายคลึงบุหรี่ (Similarity to Cig) และตัวแปรการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้าเป็ นทางเลือก (Alternative to Cig)ส่วนตัว
แปรตาม คือ คําถามบุหรี่ ไฟฟ้าไม่ได้ เป็ นอันตรายเหมือนบุหรี่ ทั่วไปใช่หรื อไม่ กล่าวคือ ตัวแปรอิสระแต่ละตัวนัน้
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ หรื อไม่เพราะตัวแปรตามในแบบจําลองนี ้ คือผลสรุ ปของผู้ใช้ ควบคู่วา่ ทังบุ
้ หรี่ ทวั่ ไป
และบุหรี่ ไฟฟ้ามีอนั ตรายเหมือนกันหรื อไม่ โดยหากตัวแปรอิสระ Denormalization มีนัยสําคัญทางสถิ ติย่อม
หมายความว่า ทัศนะ Denormalization สามารถอธิบายผลสรุ ปของผู้ใช้ ควบคู่ได้ (และในทางกลับกันก็เป็ นจริ ง)
นอกจากนี ้หากตัวแปรอิสระอีกสองตัว คือ ตัวแปร Similarity to Cig และ ตัวแปร Alternative to Cig มีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติย่อมหมายความว่า ทัศนะ Renormalization สามารถอธิ บายผลสรุ ปของผู้ใช้ ควบคู่ได้ (และในทาง
กลับกันก็เป็ นจริ ง) ซึง่ แบบจําลองนี ้สามารถลงไปในรายละเอียดว่าตัวแปรที่แทนทัศนะ Renormalization ตัวใดที่
สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ (และในทางกลับกันก็เป็ นจริ ง) โดยผลการประมาณการแบบจําลองแสดงในตาราง
ที่ 4 ดังนี ้ ค่านัยสําคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่ามากว่า 0.1 โดยที่ค่า P> IzI ของตัวแปรอิสระทุกตัวมี
ค่ามากกว่า 0.1 นัน่ หมายความว่า ไม่มีตวั แปรอิสระตัวแปรใดที่มีนยั สําคัญต่อตัวแปรตามซึง่ คือผลสรุ ปที่ว่าบุหรี่
ไฟฟ้าไม่ได้ เป็ นอันตรายเหมือนบุหรี่ ทวั่ ไปของผู้ใช้ แบบควบคู่ (Dual Use) นัน่ จึงสามารถอธิ บายได้ ว่าทําไมผู้ใช้
แบบควบคู่จึงยังคงใช้ ทงั ้ บุหรี่ ไฟฟ้าและบุหรี่ ทั่วไปได้ เนื่องจากการใช้ บุหรี่ ไฟฟ้านัน้ ก็ไม่ได้ เป็ นสิ่งที่เสมือนบุหรี่
ทัว่ ไปได้ ทงหมดและก็
ั้
ไม่ได้ เป็ นทางเลือกที่ดีจนให้ ต้องเลิกการสูบบุหรี่ ทวั่ ไปลง ในขณะเดียวกันผ็ใช้ แบบควบคู่ก็
ไม่ได้ เห็ น ด้ วยแบบเต็ม ที่ กับ ทัศ นะ Denormalization จนทํ าให้ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ ว่าบุ ห รี่ ไฟฟ้ าไม่ได้ เป็ น
อันตรายเหมือนบุหรี่ ทวั่ ไป
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Table 4 A Logit model analysis with 90 percent of confident interval testing (P>IzI)
Variable
Coef
Std.Err
z
P>IzI
95% Conf. Interval
Constat
0.348233
3.301235
0.11
0.916
-6.122067 6.818534
Denormalization
0.0092856
0.0506806
0.18
0.855
-0.090465 0.1086178
Similarity to Cig
-0.0561907
0.0920677
-0.61
0.542
-0.2366401 0.1242588
Alternative to Cig
0.0669294
0.0522045
1.28
0.200
-0.0353895 0.1692482
Log likelihood = -32.120087; Number of Obs = 136; LR chi2 (3) = 2.03; Prob > chi2 = 0.5665; Pseudo R2 = 0.0306

ข้ อ เสนอแนะจากการวิ จัย (1) ผู้ สู บ ที่ ใ ช้ ค วบคู่ ยัง มี ค วามเชื่ อ ว่ า บุ ห รี่ ทั่ ว ไปมี อัน ตรายตามแนวคิ ด
Denormalization แต่ในขณะเดียวกันยังคลางแคลงใจถึงความปลอดภัยของบุหรี่ ไฟฟ้า ฉะนันจึ
้ งยังคงเลือกใช้ ทงั ้
สองแบบ ฉะนันซึ
้ ง่ เป็ นโอกาสดีที่หน่วยงานรัฐที่จะเสนอข้ อมูลที่ด้านบวกและด้ านเสียของบุหรี่ ไฟฟ้าเพื่อให้ เป็ น
ทางเลือกหนึง่ ของผู้สบู ที่ปราศจากการเผาไหม้ ในการบรรลุสงั คมไร้ ควัน

สรุ ป
งานวิจยั นี ้ประเมินกลุ่มผู้ใช้ ควบคู่ (Dual Use) ว่าสอดคล้ องกับทัศนะใดระหว่างการทําให้ การสูบเป็ นสิ่ง
ไม่ปกติและทัศนะการทํากลับคืนให้ การสูบเป็ นปกติ สํารวจวิธีออนไลน์ด้วยเครื่ องมือแบบสอบถามโดยใช้ Likert
Scale ได้ 136 ราย ผลสํารวจเกี่ ยวกับ Denormalization มีประเด็น ที่ เห็น ด้ วยอย่างยิ่ งมากกว่าร้ อยละ 50 คื อ
บุหรี่ เป็ นสาเหตุของโรคร้ ายต่างๆ อันตรายต่อบุคคลที่สาม ก้ นกรองบุหรี่ ลดอันตรายได้ กฎหมายควบคุมบุหรี่ มี
ความจําเป็ น แต่มาตรการภาษี ไม่มีส่วนลดการบริ โภค ผลสํารวจเกี่ ยวกับ Renormalization พบว่า บุหรี่ ไฟฟ้า
สร้ างความเสมือนจริ งการสูบ สร้ างพฤติกรรมการสูบแบบปกติได้ ควบคุมบุหรี่ ไฟฟ้าด้ วยมาตรฐานเดียวกับบุหรี่
ไม่มีการเผาไหม้ จึงปลอดภัยกว่า ไม่มี ควันมีแต่ไอนํ า้ คนมีชื่อเสียงในต่างประเทศใช้ บุหรี่ ไฟฟ้ามากขึน้ เพราะ
ปลอดภัยกว่า สร้ างพฤติกรรมการสูบโดยปราศจากการสูบ ห้ ามโฆษณาต้ องนํ ามาบังคับ ใช้ กับ บุหรี่ ไฟฟ้ าจึง
เหมาะเป็ นทางเลือกในการสูบเพื่อบรรลุสงั คมไร้ ควัน โดยผลการวิเคราะห์จากแบบจําลองโลจิท พบว่า ไม่มีปัจจัย
ใดมีนัยสําคัญต่อผู้ใช้ ควบคู่กล่าวคือ เห็นด้ วยบางส่วนต่อทัศนะ Denormalization แต่บุหรี่ ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้ เป็ น
ทางเลือกที่ดีที่สดุ จนทําให้ ต้องเลิกสูบบุหรี่ ทวั่ ไปอย่างสิ ้นเชิง
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การทดสอบสมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
Testing Random Walks Hypothesis for Thai Baht Exchange Rate
สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 1*
Supanee Harnphattananusorn1*

บทคัดย่ อ
งานศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทตาม สมมติฐาน
ทางเดินแบบสุ่มในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศของไทย วิธีการที่ใช้ ในการทดสอบคือการทดสอบ
ส่วนประกอบของ unit root โดยใช้ ADF Test และทดสอบส่วนประกอบของ uncorrelated increment โดยใช้
variance ratio tests ตามแนวทางดัง้ เดิ ม และตามแนวทางของ Wright (2000) ทัง้ rank-based และ signbased กับข้ อมูลรายเดือนตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1999 จนถึงปี 2017 ผลการศึกษาพบว่าไม่ว่าจะเป็ นการทดสอบด้ วยวิธี
ใด (ยกเว้ นการทดสอบโดย sign-based tests) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบเงินดอลลาร์ สหรั ฐฯ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางเดินแบบสุม่ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินในปี 1997 มีประสิทธิ ภาพในระดับหนึ่งกลไกราคาปรั บตัวได้
ค่อนข้ างดี ราคาในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศสะท้ อนข้ อมูลข่าวสารที่มี ข้ อมูลในอดีตไม่สามารถ
นํามาใช้ ในการคาดการณ์ ทําให้ นกั ลงทุนที่อยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศไม่สามารถทํากําไรเกิน
กว่าปกติได้

ABSTRACT
The purpose of the research is to examine the random walk behavior of Thai baht in Thailand
Exchange Market. Both unit root and uncorrelated increment components of random walks hypothesis
are tested. For unit root component, we apply Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and for uncorrelated
increment components, conventional variance ratio tests and Wright (2000)'s general non-parametric
rank-based and sign-based variance ratio tests are applied. The data are monthly data from January
1999 to December 2017. The results show that, with the exception of sign-based test, the hypothesis
of random walk for Thai baht exchange rate over the selected period cannot be reject. This means that,
after 1997 financial crisis, Thailand foreign exchange market is weakly form of efficiency, all current
information is reflected in exchange rates and investors cannot generate excess returns through
speculation.

Key Words: Thai baht exchange rate, Random walk hypothesis , Variance ratio tests
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คานา
ในการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ในระดับมหภาคนัน้ ตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งก็คือตัวแปรราคา โดยอัตรา
แลกเปลี่ยน ก็ถือเป็ นราคาชนิดหนึง่ เพราะอัตราแลกเปลี่ยนคือราคาของเงินสกุลหนึง่ ที่คิดอยู่ในรู ปของจานวนของ
เงินอีกสกุลหนึ่งที่จะได้ รับ อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญ ทัง้ ในเชิงวิชาการต่อนักเศรษฐศาสตร์
ทางด้ านการเงินและผู้บริ หารนโยบายทางด้ านการเงิน นอกจากนี ้ นับเป็ นเวลาหลายทศวรรษที่ ประเทศไทยถูก
ขับเคลื่อนจากภาคการส่งออก และ การที่ประเทศไทยดาเนินการเกี่ยวกับการเปิ ดการค้ าเสรี และการสร้ างสิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริ มการค้ าและการเงินระหว่างประเทศ ส่งผลให้ มลู ค่าการค้ าระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมทัง้ การใช้ เงินบาทในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการซื ้อขายสินค้ าและบริ การ ทาให้ ธุรกรรมในตลาดการเงินระหว่างประเทศเพิ่มสูงตาม
ไปด้ วย โดยธุรกรรมเพื่อทาการค้ าระหว่างประเทศทังในตลาดแลกเปลี
้
่ยนทันที (spot market) และตลาดล่วงหน้ า
(forward market) มีมลู ค่าหลายพันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯต่อวัน นอกจากนี ้ การลงทุนระหว่างประเทศในรู ปแบบ
ของการลงทุนในตลาดการเงิ นระหว่างประเทศยังทาให้ มูลค่าการหมุนเวียนของเงิ นบาทในตลาด แลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศมีมลู ค่าที่สงู มาก ด้ วยจานวนรวมมูลค่าการหมุนเวียนต่อวันที่สงู นี ้ การเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็ นการแข็งค่าขึน้ หรื อการอ่อนค่าลงนามาซึ่งความกังวลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ อัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพรวมทังประสิ
้
ทธิภาพและการเคลื่อนไหวของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
จึงมีความสาคัญในทางเศรษฐศาสตร์
ตามงานศึกษาของ Fama (1970) ตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง (high efficiency) จะหมายถึงตลาดที่
ใกล้ เคียงกับตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ คือราคาของสินทรัพย์ เป็ นตัวสะท้ อนข้ อมูลข่าวสารทุกชนิด ดังนัน้ ใน
ตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับสูงจะไม่มีใครมีอานาจเหนือข้ อมูล ราคาตลาดจะสะท้ อนการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน
จากข้ อมูลทังหมด
้
ซึง่ ในกรณีนี ้กลไกราคาทางานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวขึ ้นลงได้ อย่างทันทีจึงทาให้
ไม่มีใครสามารถหากาไรจากการซื ้อขายโดยอาศัยข้ อมูลข่าวสารที่มีมากกว่าคนอื่น ทุกคนจะได้ เพียงกาไรปกติ
(normal profit) สาหรับตลาดที่มีประสิทธิภาพระดับต่า (weak form of efficiency) ราคาสินทรัพย์ในตลาดจะมี
การเคลื่ อนไหวอย่ า งสุ่ม (random walk) ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ไ ด้ และหากตลาดไม่มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(inefficiency) แสดงว่าราคาสินทรั พย์ ไม่สามารถปรั บตัวได้ อย่างทันทีเพื่อตอบสนองกับข้ อมูลข่าวสารต่างๆที่
เกิดขึ ้น โดยต้ องใช้ ระยะเวลาจานวนหนึ่งเพื่อให้ ตลาดรับรู้ ข้ อมูลข่าวสารและสะท้ อนไปในราคาของสินทรัพย์ ทา
ให้ สามารถคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรั พย์ ในตลาดได้ การเคลื่อนไหวของสินทรั พย์ จะไม่ใช่
ลักษณะของทางเดินแบบสุม่ ทาให้ นกั ลงทุนสามารถที่จะทากาไรเกินปกติจากตลาดได้
การศึกษาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ ในช่วงแรกเริ่ มโดยทั่วไปใช้ หลักการและเหตุผลจากแนวคิดพื ้นฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนามา
สร้ างเป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และทาการประมาณค่าแบบจาลอง แต่ผลลัพธ์ ที่ได้ จากแบบจาลองไม่
สามารถนามาพยากรณ์ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดีอย่างที่คาดหวังไว้ ทาให้ การอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่มีข้อสรุ ปที่ชัดเจน จึงมีความพยายามหาเทคนิคใหม่ๆ รวมทัง้ วิธีการ
พยากรณ์ รูปแบบอื่นๆ เพื่อนามาใช้ ในการอธิ บายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน งานของ Mease and
Rogoff (1983) ได้ ทดสอบประสิทธิ ภาพของการพยากรณ์ อตั ราแลกเปลี่ยนโดยใช้ สมมติฐานทางเดินแบบสุ่ม
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(random walk) ซึง่ เป็ นแบบจาลองที่ใช้ พยากรณ์อตั ราแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้ มีการอ้ างอิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เห็ น ว่ า แบบจ าลองการก าหนดอัต ราแลกเปลี่ ย นในทางทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ ขาด
ความสามารถในการพยากรณ์ อตั ราแลกเปลี่ยน ตัวแปรเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่สาคัญ เช่น ปริ มาณเงิน ระดับ
ราคา ช่ อ งว่ า งผลผลิ ต หรื อ อัต ราดอกเบี ย้ สามารถน ามาใช้ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล ในการพยากรณ์ เ กี่ ย วกับ อัต รา
แลกเปลี่ยนได้ เพียงเล็กน้ อยโดยเฉพาะการพยากรณ์อตั ราแลกเปลี่ยนในระยะสัน้ ในงานนี ้พบว่าไม่มีแบบจาลอง
ที่สามารถพยากรณ์อตั ราแลกเปลี่ยนในระยะสันได้
้ ดีไปกว่าแบบจาลองทางเดินแบบสุม่
ในเวลาต่อมาก็มีงานศึกษาตามแนวทางของ Meese and Rogoff (1983) ตามมาอีกมาเช่น งานของ
Hogan (1986) ได้ สนับสนุนการประมาณอัตราแลกเปลี่ยนโดยแนวคิดทางเดินแบบสุ่มสามารถอธิบายได้ ดีกว่า
การประมาณโดย ARIMA งานของ Ajayi and Karamera (1996) ที่ใช้ วิธีทดสอบอัตราส่วนความแปรรวน
(variance ratio test) ของ Lo-MacKinlay (1988) ผลการทดสอบปฏิเสธสมมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตรา
แลกเปลี่ยนของประเทศเกิดใหม่ที่ทาการศึกษา Faust (2003) ได้ แสดงให้ เห็นว่างานศึกษาส่วนใหญ่ที่พบว่า
แบบจาลองเศรษฐศาสตร์ มหภาคมีความสามารถในการพยากรณ์ ได้ ดีกว่าแบบจาลองทางเดินแบบสุ่มนัน้ จะ
ขึ ้นอยู่กบั ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา Ahmad, Sena, and Ping, L.,K (2004) ประมาณค่าอัตราแลกเปลี่ยนโดยทา
การเปรี ยบเที ยบวิธีก ารประมาณค่า แบบจ าลองตามแนวคิดทฤษฎี อานาจซือ้ เสมอภาคกับการประมานตาม
แนวคิดของทางเดินแบบสุ่มของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทของไทย โดยใช้ ข้อมูล
ตังแต่
้ ไตรมาสแรกของปี 1997 ถึงไตรมาส 4 ปี 2000 การศึกษาพบว่าอัตราเปลี่ยนเงินบาทโดยการทดสอบ unit
root เป็ นไปตามสมมติฐานทางเดินแบบสุ่ม อย่างไรก็ตาม การประมาณค่าแบบจาลองโดยใช้ แนวคิดอานาจซื ้อ
เสมอภาคจะได้ ผลการประมาณที่ดีกว่าการประมาณโดยใช้ วิธีแบบจาลองทางเดินแบบสุ่ม งานของ Lima and
Tabak (2007) ทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินเปโซของบราซิล และรู เบิลของรัสเซีย เงินอาร์ เจนตินา และเงินของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยใช้ วิธีทดสอบ variance ratio tests พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศดังกล่าวไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางเดินแบบสุ่ม Azad(2009) วิเคราะห์อตั ราแลกเปลี่ยนของประเทศในแถบอาเซียน
คือเงิ นสกุล ดอลลาร์ ฮ่อกง เงิ นรู เปี ยห์ อิน โดนี เซีย เงิ น วอนเกาหลี เงิ นริ งกิ ตมาเลเซีย เงิ นฟิ ลิป ปิ นส์ เปโซ เงิ น
ดอลลาร์ สิงคโปร์ เงิ นดอลลาร์ ไต้ หวัน และเงิ นบาทไทย โดยใช้ ข้อมูลรายวัน และรายสัปดาห์ ผลการศึกษาไม่
สามารถปฏิเสธสมมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศดังกล่าวยกเว้ นเงิน ดอลลาร์ ฮ่อกง
และเงินริ งกิตมาเลเซีย และพบว่า เงินดอลลาร์ ไต้ หวัน และเงินบาทไทย มีประสิทธิ ภาพในระยะสันแต่
้ ไม่มี
ประสิทธิภาพในระยะยาว งานของ Amelie and Olivier (2009) ได้ ทาการทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่
ทาการค้ าหลักของโลกคือประเทศออสเตรเลีย แคนนาดา ญี่ ปนุ่ อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา นิวซีแลนด์ เกาหลี และ
สวิสเซอร์ แลนด์ โดยทาการทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนทังรายวั
้
นและรายสัปดาห์ของประเทศต่างๆ ข้ างต้ นเทียบกับ
เงินยูโรในช่วงปี 1999-2008 ผลการศึกษาพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศต่างๆ เป็ นไปตามแนวคิดทางเดิน
แบบสุ่ม และงานของ Marçal, Emerson Fernandes and Junior (2015) ทาการทดสอบอัตราแลกเปลี่ยนของ
ประเทศบราซิล โดยใช้ ข้อมูลรายไตรมาสของปี ค.ศ. 1995 ถึง 2013 พบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศบราซิล
เป็ นไปตามสมมติฐานทางเดินแบบสุม่
จากผลการตรวจสอบเอกสารในข้ างต้ น ยังพบว่าการทดสอบสมมติฐานทางเดิน แบบสุ่มของอัต รา
แลกเปลี่ยนเพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ เพื่อให้
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ผู้บริ หารนโยบายการเงินสามารถนามาใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจดาเนินนโยบายที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนได้
โดยภายใต้ การทบทวนเอกสาร งานศึกษาประสิทธิภาพตลาดแลกเปลี่ยนของประเทศไทยเป็ นช่วงเวลาที่ประเทศ
อยู่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น ของการเปลี่ ย นแปลงระบบอัต ราแลกเปลี่ ย น งานศึก ษานี ใ้ ช้ ข้ อมู ล ที่ เ ป็ น ช่ ว งหลัง การ
เปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่กลไกการทางานของตลาดมีการพัฒนาเพิ่มขึน้ งานนี ้จึงเป็ น อีกงานหนึ่งที่
ต้ องการยืนยันผลเชิงประจักษ์ สมมติฐานทางเดินแบบสุม่ ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ

แบบจาลองทางเดินแบบสุ่ม
แบบจาลองทางเดินแบบสุม่ ของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถแสดงดังสมการ
st   st 1  c   t

โดยกาหนดให้ st คือข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนที่เวลา t (ในรู ปของ natural logarithm) และ  t คือ
อนุกรมเวลาของตัวแปรสุ่ม (random variables) มีก ารแจกแจงปกติที่ เป็ นอิสระต่อกันและเหมือนกัน
(Independent and Identically Distribution : iid) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์และมีค่าความแปรปรวนคงที่หรื อ
สามารถเขี ย นเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ไ ด้ ดังนี ้  t ~ iid  0,  2  ในกรณี ที่เป็ น แบบจาลองทางเดิน แบบสุ่มไม่มีค่าคงที่
(random walk without drift) ค่า c จะเท่ากับ 0
ทังนี
้ ้ค่าคาดคะเนล่วงหน้ า k ช่วงเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเขียนได้ ดงั นี ้
Et [ st  k ]  st  a  k
(1)

วิธีการศึกษาและข้ อมูล
วิธีการศึกษาจะทาการทดสอบชุดข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยใช้ ค่าสถิติ ADF และ
variance ratio tests
ค่าสถิติ ADF Test จะเป็ นไปตามสมการ 1.1-1.3
p

st   st 1    i st i   t

(1.1)

i 1

p

st  c   st 1    i st i   t

(1.2)

i 1

p

st  c   t   st 1    i st i   t

(1.3)

i 1

โดยจานวนของ lagged difference เทอมที่จะนาเข้ ามารวมในสมการจะมีมากพอที่จะทาให้ คา่ ความ
คลาดเคลื่อนมีลกั ษณะเป็ น serially independent
การทดสอบ variance ratio tests ตามแนวคิดของ Lo and Mackinlay (1988) เป็ นการทดสอบการไม่มี
ความสัม พัน ธ์ กัน ของการเปลี่ ย นแปลงราคาสิ น ทรั พ ย์ ซึ่งเป็ น คุณ สมบัติห นึ่งของข้ อมูล อนุ ก รมเวลาที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวเป็ นไปตามสมมติฐานทางเดินแบบสุ่ม โดยมีแนวคิดว่าค่าความแปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงใน
ราคาสินทรัพย์เป็ นสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์ เชิงเส้ น ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความต่างของช่วงเวลา โดย variance ratio test
คืออัตราส่วนระหว่างความแปรปรวนของความต่างลาดับที่ q ต่อความแปรปรวนของความต่างลาดับที่ 1
สมมุติวา่ st คือ natural logarithm ของอัตราแลกเปลี่ยน และสมมติวา่ ข้ อมูลอนุกรมเวลาที่มีระยะเวลา
ที่ห่างเท่าๆ กันของอัตราแลกเปลี่ยนมีขนาดเท่ากับ nq  1 โดยที่ q คือจานวนเต็มใดๆ ที่มีค่ามากกว่า 1 จะได้
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ว่า Variance ของ st  st q จะเท่ากับ q เท่าของ Variance ของ st  st 1 ดังนัน้ ภายใต้ สมมติฐานของการ
เคลื่อนที่แบบทางเดินแบบสุม่ สามารถแสดงได้ ด้วยการเปรี ยบเทียบอัตราส่วน 1/ q ของ variance st  st q ต่อ
variance st  st 1 ว่าควรมีคา่ เท่ากับ 1 ทังนี
้ ้ variance ratio หรื อ VR  q  สามารถแสดงได้ ดงั สมการ
 2 q
VR  q   2
(2)
 1
 2  q  คือตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียงของของ 1/q เท่า ของ variance st  st q และ  2 1 คือ
variance ของ st  st 1 โดยมีสมมติฐานในการทดสอบคือ
H0
ข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นไปตามแนวคิด random walk
H1
ข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็ นไปตาม random walk
ทังนี
้ ้หาก H0 เป็ นจริ ง จะมีคา่ ไม่แตกต่างจาก 1 อย่างมีนยั ยะสาคัญ
โดยสมการที่ใช้ ในการคานวณค่า  2  q  และ  2 1 เป็ นดังนี ้
 2 1 

1 nq
( st  st 1  ˆ ) 2

nq  1 t 1

1 nq
  q     st  st q  qˆ 
a t 1

โดยที่ ˆ 

1 nq
1
 st  st 1    snq  s0 

nq t 1
nq



2

โดยที่ a  q  nq  q  1 1 

2



q 

nq 

ดังนัน้ หากข้ อมูลอนุกรมเวลาของอัตราแลกเปลี่ยนเริ่ มต้ นที่ s0 ถึง snq (ข้ อมูลอนุกรมเวลาตัวสุดท้ าย)
จึงมีจานวนข้ อมูลทังหมด
้
nq  1
ค่าทางสถิติที่ใช้ สาหรับการทดสอบสมมติฐาน random walk ภายใต้ เงื่อนไขของ Homoscedasticity
คือ Z  q  ซึง่ คานวณได้ ตามสมการ
Z q 

โดยที่   q  

VR  q   1

 q

Z* q 

Z* q

ซึง่ คานวณได้ ตามสมการ

VR  q   1

 * q

~ N  0,1

(4)

 2q  j  ˆ
 q   
   j
q 
j 1 
2

q 1

*

nq

และ

(3)

2  2q  1 q  1
3q  nq 

และ ภายใต้ เงื่อนไขของ Heterocedasticity คือ

โดยที่

~ N  0,1

 s  s

ˆ  j   t  j 1

t

t 1

2

 ˆ   st  j  st  j 1  ˆ 

2
 nq

ˆ
   st  st 1    
 t 1


2

2

Wright’s (2000) ได้ เสนอวิธีการทดสอบ variance ratio tests ที่มีข้อได้ เปรี ยบกว่างานของ LoMacKinlay (1988) สองประการคือ 1 ในกรณีที่ตวั อย่างมีขนาดเล็กค่าสถิติทดสอบ rank (R1 และ R2) และ ค่า
sign (S1) จะมีการกระจายของกลุม่ ตัวอย่างที่ชดั เจน ไม่จาเป็ นต้ องมีการใช้ สมมติฐาน asymptotic distribution
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และ 2 ค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบมีอานาจในการทดสอบสูงกว่าค่าสถิติแบบดังเดิ
้ มในแบบจาลองที่ลกั ษณะ serial
correlation ทังนี
้ ้ค่าสถิติ rank test เป็ นไปตามสมมติฐาน i.i.d. (independence and identical distribution)
และที่คา่ สถิติ sign test เป็ นจริ งแม้ วา่ ข้ อมูลมีลกั ษณะ conditional heteroskedasticity
ค่าสถิติทดสอบของ Wright (2000) ในรู ปของ rank-based test ปรับปรุ งจาก variance ratio tests
ดังเดิ
้ มของ Lo-Mackinlay (1988) คือการใช้ standardized rank กาหนดให้

T 1 
 r  st  

r s 
2

 และ r2t   1   t  
r1t 
 T  1T  1 
 T 1 


12


1
st  คือ inverse ของ standard normal cumulative distribution function และ

โดยที่ r  st  คือ rank ของ
่ ตัวอย่าง และนาค่าของ r1t และ r2t ไปแทนค่าเพื่อหาค่าสถิติทดสอบดังสมการ
T คือขนาดของกลุม
 1 T

2
 Tk  (rm,t  rm,t 1  ...  rm,t  q 1 )
  2  2k  1 k  1  1/2
t  k 1
Rm  
 1  
 โดยที่ m  1, 2
1 T 2
3kT




 rm,t


T t 1

(5)

ค่าสถิติทดสอบของ Wright (2000) ในรู ปของ sign-based สามารถพิจารณาได้ ในทานองเดียวกันโดย
 1 T

2
 Tk  (st  st 1  ...  st  k 1 )
  2  2k  1 k  1 1/2
t  k 1
S1  
 1  
 โดย s  2u ( st , 0)  2u ( t , 0)
1 T 2
3kT




 st


T t 1

(6)
้ ช่วงปี ค.ศ.
สาหรับข้ อมูลที่นาใช้ ในการศึกษาเป็ นข้ อมูลรายเดือนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลบาทตังแต่
1999 ถึงปี 2017 โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะนิยามเป็ น BAHT/USD และการทดสอบสมมติฐานทางเดินแบบสุ่มจะ
ทดสอบโดยพิจารณาข้ อมูลในรู ป natural log ของอัตราแลกเปลี่ยน
สาหรับค่าสถิติพื ้นฐานของข้ อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสามารถแสดงได้ ดัง Table 1 โดยจากตารางอัตรา
แลกเปลี่ยนตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 36.21 บาทต่อดอลลาร์ สหรั ฐฯ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานที่ 4.39 โดยจากค่า skewness และ kurtosis มีลกั ษณะเบ้ ขวาและสูงตามโค้ งปกติ
Table 1 Summary Statistics for the BAHT/USD Exchange Rate and Returns
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

BAHT
36.21432
35.19000
45.69000
29.31000
4.391267
0.401871
1.987448

Ln_BAHT
3.582273
3.560762
3.821879
3.377929
0.119593
0.253966
1.895450

ผลการศึกษา
ในการทดสอบสมมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตราแลกเปลี่ยนนันท
้ าการทดสอบโดย 2 วิธี วิธีที่ 1 คือ
การทดสอบ unit root test และใช้ คา่ สถิติ ADF และวิธีที่ 2 คือการทดสอบ variance ratio tests
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ผลการทดสอบโดยใช้ คา่ สถิติ ADF ตามรู ปแบบของการทดสอบด้ วยแนวคิดแบบจาลองทางเดินแบบสุ่ม
ของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าสถิติแสดงดัง Table 2 โดย lag-length criteria จะใช้ เกณฑ์ ของ Akaike Info
Criterion (AIC) จากตารางค่าสถิติ ADF ไม่สามารถปฎิเสธสมมติฐานหลักที่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมี unit root ซึง่
เป็ นส่วนประกอบหนึง่ ของสมมติฐานทางเดินแบบสุม่
Table 2 Unit Root Test
ADF Test
p-value

no intercept and no trend

intercept

intercept and trend

-0.521
0.490

-1.098
0.717

-2.044
0.573

Source: Author

ผลการทดสอบ variance ratio tests ตามแนวคิดแบบดังเดิ
้ ม (Lo-Mackinlay) โดยใช้ q ที่ Period 2 4
8 16 และ 32 ผลการทดสอบแสดงดัง Table 3 โดย VR คือ ค่า Variance Ratio และ ค่าสถิติที่ใช้ ในการทดสอบ
ภายใต้ สมมติฐาน Homoshedasticity และ Hetreoskedasticity คือ Z  q  และ Z *  q  ตามลาดับ ผลจาก
การทดสอบพบว่า Z  q  และ Z *  q  ยอมรั บสมมติฐานหลักคือตัวแปรอัตราแลกเปลี่ยนมีลกั ษณะเป็ น
ทางเดินแบบสุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับการทดสอบด้ วย unit root ที่แสดงดังข้ างต้ น
Table 3 Conventional Variance Ratio Tests
Period
2
4
8
16
32
VR(q)
1.102
1.199
1.208
1.212
1.137
Z  q  1.537(0.124) 1.603(0.109) 1.057(0.291) 0.725(0.469) 0.322 (0.748)
Z *  q  1.164(0.244) 1.209(0.227) 0.753(0.451) 0.410(0.682) -0.044(0.965)
Note: The p-values are in parentheses.
Source: Author

ผลการทดสอบ variance ratio tests ตามแนวคิด Wright (2000)'s rank-based and sign-based tests

สามารถแสดงได้ ดงั Table 4 การทดสอบโดย rank-based ไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐาน random walk ซึ่ง
สอดคล้ องกับการทดสอบของสองวิธีข้างต้ น ในขณะที่การทดสอบโดยใช้ sign-based test จะปฎิเสธสมมติฐาน
หลักในทุกความล่าช้ า ณ ระดับความเชื่ อมั่น 95% ซึ่งสาเหตุที่ ผลการศึกษาแตกต่างอาจมาจากคุณสมบัติ
Heteroscedasticity ที่มีอยู่ในการทดสอบ
Table 4 Wright (2000)'s Rank-based and Sign-based Tests
Period
2
4
8
16
32
Rank-based R1
2.151**
1.379
0.677
0.103
-0.400
Rank-based R2
1.743**
1.292
0.581
0.117
-0.324
Signed-based S1
2.528** 2.418** 2.012** 1.643** 1.893**
Note: (**) indicates the test statistic is significant at the 5% significance level. The bootstrap critical value
Wright (2000) tests are computed using 10000 replications.
Source: Author
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สรุป
จากการศึกษาสมมติฐานทางเดินแบบสุ่มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงิน ดอลลาร์ สหรัฐฯใน
ครั ง้ นีพ้ บว่าไม่ว่าจะเป็ นการทดสอบองค์ประกอบของทางเดินแบบสุ่มโดยวิธีการทดสอบ unit root หรื อการ
ทดสอบส่วนประกอบของ uncorrelated increments ของทางเดินแบบสุ่ม โดยใช้ variance ratio test แบบ
ดังเดิ
้ มและ Wright (2000) แบบ rank-based ผลการทดสอบแสดงได้ ว่าอัตราแลกเปลี่ยนมีส่วนประกอบทัง้ unit
root และ uncorrelated increment จึงสามารถสรุ ปได้ ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐ ฯ
ในช่วงที่ ระบบเศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้ นวิกฤตทางเศรษฐกิ จ ซึ่งเป็ นช่วงที่ ทาการศึกษาไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานทางเดินแบบสุ่ม ซึง่ แสดงว่าตลาดมีประสิทธิภาพระดับหนึ่ง (weakly form of efficiency) ทาให้ ผ้ ู
ลงทุนไม่สามารถใช้ ข้อมูลที่มีมาทานายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถทา
กาไรเกินปกติจากการซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยนได้
การศึก ษาครั ง้ นี ม้ ีข้ อจ ากัดคื อในเรื่ องความถี่ ข องข้ อมูล อัตราแลกเปลี่ ย นที่ น ามาใช้ เป็ น ความถี่ ต่ า
เนื่องจากเป็ นข้ อมูลรายเดือน นอกจากนี ้ การศึกษาในช่วงระยะเวลาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1999 จนถึงปี 2017 ในช่วง
เวลาดังกล่าวเกิ ดวิ กฤตการเงิ นของโลกในปี 2008 อาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ย นแปลงเชิ งโครงสร้ างตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวซึง่ ในงานศึกษานี ้ไม่ได้ มีการทดสอบโดยแบ่งช่วงเวลาของ
การศึกษาออกเป็ นช่วงเวลาย่อย อีกทังวิ
้ ธีการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นเพียงข้ อสรุ ปที่ได้ จากวิธีการทดสอบแบบพื ้นฐาน
เพื่ อเป็ นแนวทางในการนาไปศึกษารายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนด้ วยวิธีการ
ประมาณหรื อแบบจาลองอื่นต่อไป
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการซือ้ เครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ
Factors Affecting the Decision to Purchase Beverage with Healthier Choice Label
ณัฐธิดา ศรีวิเชียร1* และ ศรัณย์ ศานติศาสน์1
Natthida Sriwichian1* and Saran Sarntisart1

บทคัดย่ อ
ในปั จจุบนั คนวัยทํางานมีพฤติกรรมการบริ โภคนํ ้าตาลของคนไทยเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลกซึง่
ส่วนใหญ่ มาจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม ส่ง ผลให้ คนไทยเป็ นโรคไม่ติ ดต่อที่ เ รื อ้ รั งเพิ่ มขึน้ ดังนัน้ รั ฐบาลจึงออก
สัญ ลัก ษณ์ ท างเลื อ กสุข ภาพ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ผ้ ู บริ โ ภคเลื อ กบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ได้ ร วดเร็ ว มากขึ น้ การศึก ษานี ม้ ี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินซื ้อเครื่ องดื่มมี่มีตราทางเลือกสุขภาพ โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้
จากการเก็ บ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่ างที่ เป็ น กลุ่มคนวัย ทํ างาน (อายุ 21-60 ปี ) จํ านวน 385 ราย และ
วิเคราะห์โดยใช้ แบบจําลองโลจิต (Logit Model) พบว่าปั จจัย เพศ การศึกษา ความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่ม ความรู้
เกี่ยวกับตราทางเลือกสุขภาพ การโฆษณา ความน่าเชื่อถือของตราทางเลือกสุขภาพ และอาชีพพนักกงานเอกชน
มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับการตัดสินใจซื ้อ สําหรับอายุและอาชีพธุรกิจส่วนตัวนันมี
้ ความสัมพันธ์ เชิงลบกับการ
ตัดสินใจซื ้อ

ABSTRACT

Nowadays, The consumption of sugar of working people is over the standard of World Health
Organization, especially from beverage drinks. It is the cause of an increase of Non-communicable
diseases (NCDs) among Thai people. So, the government issued the healthier choice label for people
to make a quick decision in selecting drinks. This research aimed to analyze factors affecting the
decision to purchase beverage with healthier choice label. The primary data are obtained
questionnaires and collected from a sample group of working people (aged 21-60) of 385 samples by
using Logit Model. The empirical study results indicated that sex education frequency knowledge
advertising trust and job (company employee) had significant positive relation. On the other hand, age
and job (Personal business) had significant negative relation.

Key Words: Healthier Choice Label, decision, Logit Model
*Corresponding author; e-mail address: ultra_smild@hotmail.com
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คํานํา
ปั จจุบนั คนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มีพลังงานและไขมันสูง นํ ้าตาลสูง กรดไขมันอิ่มตัว
สูง จากข้ อมูลของ สํานักกองทุนการสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (2559) พบว่าคนไทยบริ โภคนํา้ ตาลเกิ น
มาตรฐานของกรมอนามัยโลก ซึ่งบริ โภคสูงสุดถึง 20 ช้ อนชาต่อวัน ส่งผลให้ คนไทยเป็ นโรคไม่ติดต่อที่ เรื อ้ รั ง
(Non-Communicable Diseases, NCDs) เพิ่มขึ ้น เช่น โรคอ้ วน โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคหัวใจ โรคหลอด
เลือดหัวใจ เป็ นต้ น ทัง้ นี แ้ หล่งที่ มาของนํ า้ ตาลอันดับแรกมาจากเครื่ องดื่มและนํ า้ ผลไม้ เติมนํ า้ ตาล โดยกลุ่ม
ผู้บริ โภคหลักที่บริ โภคนํ ้าตาลเป็ นปริ มาณมากคือ กลุ่มคนวัยทํางาน ที่นิยมบริ โภคเครื่ องดื่มต่อวันค่อนข้ างมาก
และจากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (2557) พบว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพและเจ็บป่ วยด้ วยโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเกือบ 2 เท่า ในปี พ.ศ. 2555 โดยโรคที่เพิ่มขึ ้นมากที่สดุ คือ โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน โดยในปั จจุบนั รัฐบาลสูญเสียค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพประมาณ 4 แสนล้ าน
บาทต่อปี ซึง่ คาดการณ์วา่ ในอีก 15 ปี ข้างหน้ า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มขึ ้นถึง 1.4 ล้ านล้ านบาท นอกจากนี ้การที่
ประชาชนป่ วยเป็ นโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รั งยังทํ าให้ เกิ ดค่าเสียโอกาสต่างๆ เช่น ค่าเสียโอกาสจากการที่ ไม่สามรถ
ทํางานได้ หรื อสามารถทํางานได้ แต่ทําได้ ไม่เต็ม ค่าเสียโอกาสจากการนําเงินไปใช้ จ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมทัง้
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนผู้ป่วยยังกระทบต่อผลผลิตมวลรวมของประเทศที่ลดลง สาเหตุดงั กล่าวจึงทําให้ รัฐบาลให้
ความสนใจในด้ านของปั ญหาสุขภาพ ทัง้ นีส้ งั คมปั จจุบันมีการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม
มากขึน้ ฉลากที่ อยู่บนบรรจุภัณฑ์ สินค้ าจึงกลายมาเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารและให้ ความรู้ กับผู้บริ โภคโดย
ฉลากโภชนาการ อย่างไรก็ตามจากผลการสํารวจของ สํานักกองทุนการสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (2560)
พบว่ามีผ้ ูบริ โภคร้ อยละ 67.5 ไม่เคยอ่านฉลากโภชนาการเลย รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ มีฉลากโภชนาการแบบง่าย
ต่อการตัดสินใจ (Presumptive Labeling) โดยการออกสัญลักษณ์ โภชนาการอย่างง่าย (Simplified Logo) นั่น
คือ สัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคใช้ ในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคณ
ุ ค่าโภชนาการที่ดีกว่า
ได้ อย่างถูกต้ องและตัดสินใจเลือกซื ้อได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนันการที
้
่ตราสัญลักษณ์ ดงั กล่าว จะบรรลุวตั ถุประสงค์
และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริ โภค จึงได้ ทําการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริ โภคเพื่อวิเคราะห์ว่าปั จจัยสําคัญใดบ้ าง ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อหรื อไม่ซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพของผู้บริ โภค

ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดเกี่ ยวกับ ประชากรศาสตร์ เป็ นแนวคิด ที่ ชี ใ้ ห้ เห็นความแตกต่างในด้ านคุณ สมบัติประชากรที่
แตกต่างกัน จะมีผลต่อการตัดสินใจที่ต่างกัน ในการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการซื ้อเครื่ องดื่มที่ มีตราทางเลือก
สุขภาพ จึงนํ าตัวแปรทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึก ษา อาชี พ มาใช้ ในการศึกษาความ
แตกต่างทางประชากรศาสตร์ ของบุคคลกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ
แนวคิดปั จจัยที่กําหนดอุปสงค์ (Determinants of Demand) อธิบายถึงตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆที่มีอิทธิ
ผลต่อความต่อการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค ซึง่ ปั จจัยเหล่านันประกอบด้
้
วย ราคาของสินค้ าชนิดนัน้ รายได้ ตอ่ เดือน
ราคาสินค้ าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้ อง และรสนิยมของผู้บริ โภค
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วิธีการศึกษา
การเก็บรวมรวมข้ อมูลและการสุ่มตัวอย่ าง
การศึก ษาวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยได้ มาจากการสํารวจพฤติ กรรมและใช้
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ โภคในการเลือกซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราสัญลักษณ์ ทางเลือก ซึง่ ทําการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ เป็ นประชากรที่ มีอายุ 21-60 ปี ที่ อาศัยอยู่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในปี พ.ศ 2560 จากสํานักงานสถิติแห่งชาติ จํ านวน 3,427,531 คน ดังนัน้ จึงใช้ สูตรการหา
ขนาดตัวอย่างที่ทราบจํานวนประชากรที่แน่ชดั โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน
5% คํานวณได้ จากสูตรของเครจซี่และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan ) ผลการคํานวณได้ ขนาดตัวอย่าง 385
ตัวอย่าง โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ประกอบได้ ข้ อมูลทัว่ ไปของลุ่มตัวอย่าง พฤติกรรมการบริ โถค
เครื่ องดื่ม พฤติกรรมด้ านสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพ และทัศนคติ
ของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับตราทางเลือกสุขภาพ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา คิด
จาก ค่ าเฉลี่ ย ร้ อยละ อัต ราส่วน และการวิ เ คราะห์ ข้ อมูล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบจํ าลองการวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ
โดยที่ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าเพี ยง 0 กับ 1 สามารถแสดงในรู ปของ
ฟั งก์ชนั ดังนี ้
𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌 = 1) =
1 + 𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
Pr(𝑌𝑌 = 0) = 1 −
1 + 𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

อัตราส่วนระหว่างโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ที่สนใจ (Y=1) กับโอกาสที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ ที่สนใจ (Y=0) หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า odd ratio ซึง่ สามารถแสดงในรู ปสมการได้ ดงั นี ้
Pr(𝑦𝑦 = 1)
Pr(𝑌𝑌 = 0)
𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
𝑓𝑓(𝑥𝑥)
= 1 + 𝑒𝑒
1
1 + 𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)
= 𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

ดังนัน้ Logistic function จะอยู่ในรู ป log ของ odds หรื อ log(odds)

log 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = log(𝑒𝑒 𝑓𝑓(𝑥𝑥) )
= 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

ซึง่ จะทําการประมาณค่า ด้ วยวิธี Maximum Likelihood โดยในการศึกษาครั ง้ นีก้ ําหนดตัวแปรอิสระที่
ได้ มาจากทฤษฎีและจากการทบทวนวรรณกรรม จึงได้ ตวั แปรอิสระในการวิเคราะห์ข้อมูลดังสมการนี ้
𝑓𝑓 (𝑥𝑥) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝛽𝛽2 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3 𝑃𝑃𝑦𝑦 + 𝛽𝛽4 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝛽𝛽5 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽6 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝛽𝛽7 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
+𝛽𝛽8 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝛽𝛽9 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽10 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝛽𝛽11 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛽𝛽12 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝛽𝛽13 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

โดย f(x)

คือ ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ
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Adv
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คือ ค่าใช้ จ่ายของเครื่ องดื่มที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (บาท/ครัง้ )
คือ รายได้ (บาท/เดือน) โดย
Income1 = 1 รายได้ 10,000-15,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income2 = 1 รายได้ 15,001-20,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income3 = 1 รายได้ 20,001-25,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income4 = 1 รายได้ 25,001-30,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income5 = 1 รายได้ 30,001-35,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income6 =1 รายได้ 35,001-40,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
Income7 =1 รายได้ มากกว่า 40,000 บาท และเป็ น 0 เมื่อรายได้ ตํ่ากว่า10,000 บาท
คือ ค่าใช้ จ่ายของเครื่ องดื่มที่ไม่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (บาท/ครัง้ )
คือ เพศ เพศชาย = 1 และเพศหญิง = 0
คือ อายุ (ปี )
คือ จํานวนปี การศึกษา (ปี )
คือ อาชีพ โดย
Job1 = 1 เมื่อมีอาชีพพนักงานเอกชน และเป็ น 0 เมื่อมีอาชีพอื่นๆ
Job2 = 1 เมื่อมีอาชีพรับจ้ าง และเป็ น 0 เมื่อมีอาชีพอื่นๆ
Job3 = 1 เมื่อมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว และเป็ น 0 เมื่อมีอาชีพอื่นๆ
Job4 = 1 เมื่อมีอาชีพข้ าราชการ และเป็ น 0 เมื่อมีอาชีพอื่นๆ
Job5 = 1 เมื่อมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ และเป็ น 0 เมื่อมีอาชีพอื่นๆ
คือ รสนิยม เป็ นคะแนนเฉลี่ยในการตอบคําถามเกี่ยวกับความสนใจด้ านสุขภาพ
คือ การได้ รับสื่อโฆษณา (จํานวนครัง้ /เดือน)
คือ การรู้ จกั ตราสัญลักษณ์ เป็ นคะแนนทดสอบความรู้ เกี่ยวกับตราทางเลือกสุขภาพ
คือ ความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์ (คะแนน)
คือ ทัศนคติเกี่ยวกับตราสินค้ า เป็ นคะแนนเฉลี่ยการตอบความคิดเห็นเกี่ยวกับตรา
สินค้ า
คือ ความถี่ในการบริ โภคเครื่ องดื่ม (จํานวนครัง้ /วัน)

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิ งจํานวน 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.65 และ
เพศชายจํานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.70 โดยส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 149 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 38.70 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 133 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.55 กลุ่มตัวอย่างโดยส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 72.47 รองลงมาเป็ นระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 18.45
ซึง่ กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักงานเอกชนมากสุด คิดเป็ นร้ อยละ 45.71 รองลงมาเป็ นกลุม่ อาชีพอื่นๆ เช่น นักศึกษา
และไม่ได้ ทํางาน คิดเป็ นร้ อยละ 12.99 สําหรั บรายได้ เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่จะมีรายได้ อยู่ในช่วง
30,001-35,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.74 รองลงมารายได้ อยู่ในช่วง 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 18.18
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จากการคํานวณค่าเฉลี่ยความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่มต่อวัน ซึง่ เป็ นเครื่ องดื่มทุกประเภทยกเว้ นนํ ้าเปล่านัน้
พบว่า กลุ่มคนทํางานในช่วงอายุ 31-40 ปี มีความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่มต่อวันมากที่สุด คือ 2.54 ครั ง้ /วัน หรื อ
ประมาณ 3 ครั ง้ ต่อวัน ลองลงมาคือ กลุ่มคนทํางานในช่วงอายุ 21-30 ปี ซึ่งมีความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่ม 2.16
ครัง้ /วัน แต่ในขณะที่กลุม่ คนวัยทํางานในช่วงอายุ 21-30 ปี ที่เคยซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ กลับพบว่า
มีสดั ส่วนมากที่สดุ (ภาพที่ 1)

Frequency

Percentage of buy

5

100

4

80

3

2.54

2.41

2.14

2

82.55 %

86.79 %
52 %

60

2.13

40

1
0

100 %

20
0

Age 21-30 Age 31-40 Age 41-50 Age 51-60

Age 21-30 Age 31-40 Age 41-50 Age 51-60

Frequency

Percentage of buy

Figure 1 Average score on the frequency and percentage of buy.
สําหรับการทดสอบความรู้ เกี่ยวกับตราทางเลือกสุขภาพที่พบว่า กลุม่ คนช่วงทํางานในช่วงอายุ 31-40 ปี
มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ และรองลงมาคือช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี ตามลําดับ ในขณะกลุ่มคนวัย
ทํางานช่วงต้ น (อายุ 21-30 ปี ) มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าที่สดุ (ภาพที่ 2)

Knowledge
3
2.5
2
1.5

1.35248

1.37534

1.36543

1.35457

Age 21-30

Age 31-40

Age 41-50

Age 51-60

1
0.5
0

Knowledge

Figure 2 Average score on the knowledge test.
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Table 1 Parameter estimate from Binary Logistic model
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Sex

1.864

1.129

2.723

1

.099*

Age

-.263

.092

8.180

1

.004***

.769

Edu

.749

.406

3.406

1

.065*

.473

Frequency

3.099

.879

12.440

1

.000***

Know

1.824

1.027

3.153

1

.076*

6.197

Taste

-1.320

1.118

1.393

1

.238

.267

Attitude

1.162

.772

2.267

1

.132

3.197

adv

.716

.340

4.437

1

.035**

2.047

trust

2.085

.705

8.757

1

.003***

8.046

Job1

7.586

3.584

4.482

1

.034**

Job2

1.187

2.015

.347

1

.556

Job3

-4.458

1.877

5.639

1

.018**

.012

Job4

-2.144

2.273

.890

1

.345

.117

Job5

-1.170

2.083

.316

1

.574

.310

income1

.215

1.934

.012

1

.911

1.240

income2

2.217

1.974

1.261

1

.261

9.176

income3

-1.791

2.403

.556

1

.456

.167

income4

-.069

2.113

.001

1

.974

.934

income5

1.134

2.427

.218

1

.640

3.108

incpme6

-.301

2.853

.011

1

.916

.740

income7

1.683

3.154

.285

1

.594

5.379

Constant

4.068

8.584

.225

1

.636

58.435

Nagelkerke R Square

Exp(B)
6.448

22.187

1971.320
3.277

.865

*** Significance at 0.01, ** Significance at 0.05, * Significance at 0.10
จากแบบสํารองโลจิต พบว่าค่า Nagelkerke R Square เท่ากับ 0.865 ซึง่ หมายความว่าร้ อยละ 86.5 ของ
ความผันแปรนันสามารถอธิ
้
บายได้ ด้วย Logistic Regression model โดยพบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ประกอบด้ วย อายุ ความถี่ใน
การดื่มเครื่ องต่อวัน และความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ประกอบด้ วย การ
โฆษณา อาชีพพนักงานเอกชน และอาชีพธุรกิจส่วนตัว และที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ได้ แก่ เพศ การศึกษา
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้ านปั จจัยส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชายมีโอกาสตัดสินใจซื ้อ
เครื่ องดื่มที่มีตราสุขภาพมากกว่าเพศหญิง สําหรับอายุ พบว่ากลุ่มคนวัยทํางานที่มีอายุน้อยจะมีโอกาสตัดสินใจ
ซื ้อเครื่ องดื่มมากกว่ากลุ่มคนวัยทํางานที่มีอายุมาก เนื่องจากกลุ่มคนวัยทํางานที่มีอายุน้อยเป็ นกลุ่มคนที่ชอบ
ทดลองสินค้ าหลากหลายประเภทซึง่ ต่างจากกลุ่มคนวัยทํางานที่มีอายุมาก ในขณะที่การศึกษากลับพบว่า กลุม่
คนวัยทํางานที่มีการศึกษาที่สูงขึน้ มีโอกาสที่จะซื ้อเพิ่มมากขึ ้น อาจเนื่องมาจากว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความ
เข้ าใจในตัวสัญลักษณ์ มากกว่า และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชุติมา ชุติกาโม (2553) ที่ทําการศึกษาปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อเครื่ องดื่มบํารุ งสมอง พบว่าการศึกษาที่สงู ขึน้ มีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือก
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ซื ้อเครื่ องดื่มเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 8.02 ด้ านอาชีพนันพบว่
้
า อาชีพพนักงานเอกชนจะมีโอกาสซื ้อมากกว่าอาชีพอื่นๆ แต่
ถ้ าหากเป็ นอาชีพธุรกิจส่วนตัวนันโอกาสในการตั
้
ดสินใจซื ้อจะลดลง
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการบริ โภคพบว่า ความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่มต่อวันที่มากขึน้
ส่งผลให้ โอกาสการตัดสินใจซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพเพิ่มขึน้ และในด้ านความน่าเชื่อถือของตรา
สัญลักษณ์ พบว่า ระดับความน่าเชื่อถือที่สงู ส่งผลต่อโอกาสในการซื ้อเครื่ องดื่มที่สงู ตามไปด้ วยซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Pomsanam and Napompech (2014) พบว่าความน่าเชื่อถือมีผลต่อการตัดสินใจซื ้ออาหารออร์ แก
นิคของคนไทย ที่ระดับนัยสําคัญร้ อยละ 99 สําหรับในด้ านการโฆษณา พบว่า การที่กลุ่มคนในวัยทํางานได้ รับ
การโฆษณาที่มาก จะส่งผลให้ โอกาสในการตัดสินใจซื ้อสูงขึ ้น ซึง่ การโฆษณาที่ได้ รับมาจากสื่อทางโทรทัศน์เป็ น
ส่วนใหญ่
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิเคราะห์ ด้วยโลจิสติกโมเดล พบว่า ตัวแปรเพศ อายุ อาชี พ (อาชี พพนักงานเอกชน และ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว) การศึกษา ความถี่ในการดื่มเครื่ องดื่ม การโฆษณา และความน่าเชื่อถือของตราทางเลือก
สุข ภาพ มีผ ลต่อโอกาสในการตัด สิน ใจซื อ้ เครื่ องดื่ ม ที่ มี ต ราทางเลื อกสุขภาพของกลุ่ม คนวัย ทํ างาน อย่ างมี
นัยสําคัญ ดังนันเพื
้ ่อให้ ตราทางเลือกสุขภาพเกิดประโยชน์สงู ที่สดุ จึงมีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้ าที่ได้ รับตราทางเลือกสุขภาพ ควรมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตรา
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพผ่านทางสื่อเพิ่มมากขึ ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื ้อให้ กบั ผู้บริ โภค
2. สํานัก กองทุนการสนับ สนุน การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่ ทําหน้ าที่ รับรองผลิ ตภัณ ฑ์
ทางเลือกสุขภาพ ควรสร้ างมาตรฐานในการออกตรารั บรอง เนื่องจากตัวแปรความน่าเชื่ อถื อ ส่งผลต่อ
โอกาสในการซื ้อเครื่ องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ
3. สําหรั บผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ต้องการทํากําไรเพิ่ม ควรจะทําตลาดในการกลุ่มคนวัยทํางานที่มีอายุ
น้ อย (อายุ 21-30) เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่สดั ส่วนคนซื ้อสูงที่สดุ
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มูลค่ าความเต็มในที่จะจ่ ายเพื่อการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้ อยก่ อนการเก็บเกี่ยวของ
ครั วเรื อนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
Willingness to Pay to Reduce Air Pollution from Pre-harvest Burning of Sugarcane in
Suphanburi and Kanchanaburi
นภสม สินเพิ่มสุขสกุล1*
Nopasom Sinphurmsukskul1*

บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาระดับการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมเพื่อการลดมลพิษทาง
อากาศจากการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวโดยประยุกต์ใช้ แนวคิดภาษี พิกู (Pigovian tax) แนวคิดการเก็บภาษี พิกู
มีอยู่ว่าผู้ผลิตที่สร้ างผลกระทบภายนอกทางลบต่อสังคมต้ องถูกหักเงินในอัตราที่เท่ากับมูลค่าที่เป็ นตัวเงินของ
การสูญเสียอรรถประโยชน์ของสังคมจากผลกระทบภายนอกทางลบดังกล่าว เพื่อหามูลค่าของความสูญเสียทาง
อรรถประโยชน์ที่เกิดขึ ้นกับสังคมนันนั
้ กวิจยั ทําการสัมภาษณ์ ครัวเรื อน 880 รายที่อยู่อาศัยในพื ้นที่ 4 อําเภอของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี โดยใช้ แบบจําลองทางเลือก (Choice experiments) ผลการสํารวจความเต็มใจ
จ่ายถูกนํามาใช้ ในการคํานวณอัตราการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมโดยเฉลี่ยแล้ วการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่
เหมาะสมคือ 18 บาทต่อตัน

ABSTRACT
This study aims to estimate the appropriate amount of pollution charge that the farmers who burn
sugarcane before harvesting, and thereby causing negative externality in the form of air pollution,
should pay per ton of sugarcane production. According to the idea of Pigovian tax, such pollution
charge should be set equal to the social cost of the negative externality in question. To estimate the
social cost of the air pollution generated by the pre-harvest burning of sugarcane, a choice experiment
survey with 880 individuals living in Suphan Buri and Kanchanaburi was carried out. Estimated social
cost was used to compute the pollution charge that the sugarcane farmers who practice pre-harvest
burning should pay. Based on the data of this study, the farmers should pay 18 baht per ton.

Key Words: Pigovian tax, Choice Experiments, Pre-harvest burning, Sugarcane, Air pollution
* Corresponding author; e-mail address: nopasom@gmail.com
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คานา
การเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวเป็ นปั ญหาทีเริ่ มเกิดขึ ้นตังแต่
้ ประมาณปี พ.ศ. 2529 ในอดีตเกษตรกรผู้ปลูก
อ้ อยจะเก็บอ้ อยสดซึง่ มีใบมากและมีความคม จึงต้ องการแรงงานที่อดทนและมีผีมือ แต่หลังจากการขยายตัวของ
พื ้นที่เพาะปลูกอ้ อยในประเทศไทย ทาให้ เกิดการขาดแคลนแรงงาน การเก็บเกี่ยวอ้ อยต้ องพึ่งพาแรงงานจ้ างที่ไม่
มีประสบการณ์ แรงงานจ้ างเหล่านี ้มักเรี ยกร้ องให้ เกษตรกรเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวเนื่องจากจะทาให้ ตดั อ้ อยได้
ง่ายขึ ้น การเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวนี ้แม้ จะจาเป็ น แต่ก็สง่ ผลเสีย 3 ด้ านด้ วยกัน คือหนึง่ การเสื่อมคุณภาพของ
น ้าตาลที่ได้ จากอ้ อย2 สอง การทาให้ คณ
ุ ภาพดินเสื่อม (Foster, 1979) และสาม มลพิษทางอากาศ3 ผลเสียสอง
ด้ านแรกนันถื
้ อเป็ นต้ นทุนเอกชน (Private costs) ซึง่ หมายความว่าผู้แบกรับต้ นทุนเหล่านันก็
้ คือเกษตรกรผู้ปลูก
อ้ อยเอง อย่างไรก็ดีผลเสียด้ านมลพิษทางอากาศนันมี
้ ลกั ษณะเป็ นต้ นทุนภายนอก (External costs) เป็ นที่ทราบ
กันดีวา่ ผลกระทบภายนอกนันไม่
้ สามารถถูกจัดสรรด้ วยกลไกตลาดให้ อยู๋ในระดับที่มีความเหมาะสมแบบพาเรโต
ได้ (Pareto optimality) ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ าที่ของภาครั ฐที่จะต้ องทาการแทรกแซงเพื่อจัด การให้ ต้นทุนภายนอก
เช่น มลพิษทางอากาศจากการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว นันอยู
้ ่ในระดับที่มีความเหมาะสม
มาตรการหนึ่งที่ภาครัฐของไทยใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2529 เพื่อจัดการปั ญหาการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว
คือการหักเงินค่าอ้ อยจากเกษตรกรที่นาอ้ อยไฟไหม้ มาขายในอัตรา 30 บาทต่อตัน4 (สานักงานคณะกรรมการอ้ อย
และนา้ ตาลทราย 2529) วัตถุประสงค์ ของมาตรการนี ก้ ็คือเพื่ อลดแรงจูงใจในการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ ย ว
อย่างไรก็ดีจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้ อง (รายงานประจาปี ลักษณะการผลิตอ้ อย ตังแต่
้ ปีการผลิต 2537 ถึง
ปี การผลิต 2559) อย่างไรก็ดีการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ 20 บาทต่อตัน ไม่ได้ ผลเท่าที่ควร เนื่องจาก โดยภาพรวม
แล้ ว ปริ มาณการเผาอ้ อยก่อนเก็บเกี่ยวยังมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จาก Figure 1 จะเห็นได้ วา่ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ปริ มาณ
อ้ อยไฟไหม้ และอ้ อยสดที่ส่งเข้ าโรงงานในประเทศไทยนัน้ มีปริ มาณที่ ใกล้ เคียงกัน (ประมาณ 25 ล้ านตัน) แต่
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา ปริ มาณอ้ อยไฟไหม้ ที่เข้ าโรงงานนัน้ เพิ่ มขึน้ เป็ นอย่างมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2560 มีอ้อยไฟไหม้ เข้ าโรงงานเป็ นจานวนประมาณ 60 ล้ านตัน ในขณะที่อ้อยสดที่เข้ าโรงงานมีเพียงประมาณ 30
ล้ านตัน จากข้ อมูลปริ มาณอ้ อยไฟไหม้ และอ้ อยสดที่ เข้ าโรงงานแสดงให้ เห็นว่าอัตราการหักค่าอ้ อยไฟไหม้ นัน้
ไม่ได้ ช่วยลดการเผาอ้ อยเท่าที่คาดหวังไว้ นอกจากนันจากการสั
้
มภาษณ์ ผ้ เู ชียวชาญก็ทาให้ ทราบว่า การทบทวน
เพิ่มอัตราการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ จาก 20 บาท เป็ น 30 บาทต่อตันเมื่อปี พ.ศ. 2560 ก็ขาดหลักการรองรับ

การเสื่อมคุณภาพของนา้ ตาลในอ้ อยมีสาหตุหลัก 3 ประการ คือหนึ่ง ความร้ อนจะทาลายปริ มาณและความบริ สุทธิ์ ของนา้ ตาลซูโครส
โดยตรง (Foster, 1979) สอง การเผาอ้ อยทาให้ อ้อยตายทันทีและไม่สามารถต่อสู้กับแบคทีเรี ยและยีสต์ที่จะเปลี่ยนนา้ ตาลให้ เป็ นเอธานอล
และเดกซ์ทรานได้ (Payne, 1989) สาม อ้ อยเผาจะไม่มีสารเคลือบลาอ้ อยที่เป็ นตัวป้องกันสิ่งสกปรกทาให้ แบคทีเรียและยีสต์เข้ าถึงน ้าอ้ อยได้
ง่ายขึ ้น (Blacke & McNiel, 1978)
3
การเผาอ้ อยนันสร้
้ างมลพิษทางอากาศในรูปของอนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมครอน คาร์ บอนมอนอกไซด์และสารประกอบ
อินทรีย์ที่ระเหยได้ (Franca et al., 2012)
4
ตังแต่
้ พ.ศ. 2529 การหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ นนเป็
ั ้ นตันละ 20 บาท แต่ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายได้ ออก
ระเบียบใหม่ เพิ่มการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ เป็ นตันละ 30 บาท
2
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Source: Office of the cane and sugar board
Figure 1 Production of burnt and fresh sugarcane in Thailand (2540-2560)

เหตุผลข้ างต้ นชี ใ้ ห้ เห็นถึงความจาเป็ นอย่างเร่ งด่วน ที่ จะต้ องมีการทบทวนอัตราหักเงิ นค่าอ้ อยไฟไหม้
เพื่อให้ การหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์หลักคือเพื่อศึกษาหาอัตราการหัก
เงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมและถูกต้ องตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในลาดับต่อไปจะได้ นาเสนอกรอบทฤษฎีที่
เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั นี ้ วิธีการศึกษา และหลังจากนันจะได้
้
นาเสนอผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะต่อไป

กรอบทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
กรอบทฤษฎีสาหรั บการหาอัตราการหักเงินอ้ อยไฟไหม้ ท่ เี หมาะสม
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมื อที่ภาครัฐสามารถใช้
เพื่อจัดการระดับผลกระทบภายนอกทางลบให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามมุมมองของสังคมได้ นนั ้ พบว่ามีอยู่ 4
หมวดใหญ่ๆด้ วยกัน คือ หนึ่ง เครื่ องมือที่อาศัยความสมัครใจและการให้ ข้อมูล (Soft policy instruments) สอง
การสัง่ การและควบคุม (Command and control) สาม การซื ้อขายใบอนุญาตปล่อยมลพิษ (Emission permits)
และสี่ การเก็บภาษี และการให้ เงิ นสนับสนุนทางสิ่งแวดล้ อม (Environmental taxes and subsidies) (Field &
Field, 2017; Hartwick & Olewiler, 1998; Pearce & Turner, 1990; Tietenberg & Lewis, 2018) ภาครั ฐ ของ
ประเทศไทยใช้ เครื่ องมือในทุกหมวดในการจัดการอ้ อยไฟไหม้ (ยกเว้ นหมวดที่ สาม เนื่ องจากมีต้นทุนในการ
จัดการที่สูงเกินไป และไม่สามารถที่จะบังคับให้ เกษตรกรซื ้อใบอนุญาตปล่อยมลพิษได้ ) (Tietenberg & Lewis
2018) อย่างไรก็ดีการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ นนจั
ั ้ ดว่าเป็ นเครื่ องมือที่อยู่ในหมวดที่สี่ หรื อหมวดของภาษี และการให้
เงินสนับสนุนทางสิ่งแวดล้ อม เครื่ องมือในหมวดนีม้ ีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญที่สุดคือการลดแรงจูงใจผู้ผลิต อ้ อยที่
สร้ างผลกระทบภายนอกทางลบ และเพิ่มแรงจูงใจให้ ผ้ ผู ลิตที่สร้ างผลกระทบภายนอกทางบวก
กรอบทฤษฎี ข องการเก็ บ ภาษี แ ละการให้ เ งิ น สนับ สนุน ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ กัน อย่ าง
กว้ างขวาง และสามารถใช้ เป็ นกรอบทฤษฎีของการศึกษานี ้ได้ คือ การเก็บภาษี และการให้ เงินสนันบสนุนแบบพิกู
(Pigovian tax and subsidy) (Pearce & Turner, 1990 หน้ า 85) กรอบทฤษฎีนีม้ ีอยู่ว่าผู้ผลิตที่สร้ างผลกระทบ
ภายนอกทางลบต่อสังคมต้ องถูกหักเงินในอัตราที่เท่ากับมูลค่า (ที่เป็ นตัวเงิน)ของการสูญเสีย(อรรถประโยชน์หรื อ
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สวัสดิการ)ของสังคมจากผลกระทบภายนอกทางลบดังกล่าว โดยที่จานวนเงินที่ผ้ ูผลิตถูกหักนัน้ ก็คือ ภาษี พิกู
นั่นเอง ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตที่ สร้ างผลกระทบภายนอกทางบวกให้ กับสังคมต้ องได้ รับ เงินในอัตราที่เท่ากับ
มูลค่าของสวัสดิการที่สงั คมได้ รับจากผลกระทบภายนอกทางบวกนัน้ โดยที่จานวนเงินที่ผูผลิตได้ รับนันก็
้ คือ เงิน
สนับสนุนพิกู (Pearce & Turner, 1990 หน้ า 85) ดังนันหากน
้
ากรอบทฤษฎีของการเก็บภาษี พิกมู าใช้ ประกอบการ
ศึกษานีก้ ็จะได้ คาตอบว่า อัตราการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมและถูกต้ องตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ต้ อง
เท่ากับมูลค่า(ที่เป็ นตัวเงิน)ของการสูญเสีย(อรรถประโยชน์หรื อสวัสดิการ)ของสังคมจากมลพิษทางอากาศที่เกิด
จากการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวนัน่ เอง
กรอบทฤษฎีสาหรั บการหามูลค่ าของการสูญเสียสวัสดิการสังคมจากการเผาอ้ อยก่ อนการเก็บเกี่ยว
ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นนั ้ เมื่อต้ องการวัดระดับอรรถประโยชน์ ที่ผ้ ูบริ โภคได้ รับจากการบริ โภคสินค้ า
ตลาดชนิดหนึ่ง (ไม่สามารถสังเกตได้ ) ต้ องใช้ ตวั ชี ้วัดที่สามารถสังเกตได้ นัน่ ก็คือราคาของสินค้ านันๆที
้ ่ผ้ บู ริ โภค
ยอมจ่ายนัน่ เอง การใช้ ราคาตลาดของสินค้ าเป็ นตัวชี ้วัดอรรถประโยชน์ที่สินค้ าตลาดสร้ างให้ กบั บุคคลนัน้ อาศัย
สมมติฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ว่าบุคคลจะยอมจ่ายเงินซื อ้ สินค้ าใดๆก็ตาม ก็ต่อเมื่ออรรถประโยชน์ ที่เขา
คาดหวังจะได้ รับจากสินค้ านันไม่
้ น้อยกว่าระดับราคาที่เขายอมจ่าย ดังนันราคาที
้
่ผ้ บู ริ โภคยอมจ่ายสาหรับสินค้ า
จึงสามารถเป็ นตัวชี ้วัดอรรถประโยชน์ของสินค้ านันในรู
้ ปตัวเงิน (Hanley & Barbier, 2009 หน้ า 15) อย่างไรก็ดี การ
สูญเสียอรรถประโยชน์ของสังคมจากการเผาอ้ อยนันไม่
้ มีราคาตลาด ทาให้ ไม่สามารถใช้ ราคาตลาดเป็ นตัวชีว้ ดั
มูลค่าที่ เป็ นตัวเงิ นของผลกระทบจากการเผาอ้ อย หรื อการเก็บอ้ อยสดได้ จึงต้ องพึ่งพาเครื่ องมือเชิ งทฤษฎี
ประเภทอื่น ที่จะสามารถนามาใช้ วดั มูลค่าที่เป็ นตัวเงินของผลกระทบทางลบจากการเผาอ้ อย เครื่ องมือเชิงทฤษฎี
สาหรั บการวัดการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์ ของมนุษย์ ที่ได้ รับการยอมรั บอย่างกว้ างขวางคือ Hicksian
Compensating Variation ซึง่ สามารถคานวณได้ ดงั แสดงด้ วยสมการ
𝐶𝑉ℎ01

= 𝑒ℎ (𝑝1 , 𝑧1 , 𝑈ℎ1 ) − 𝑒ℎ (𝑝1 , 𝑧1 , 𝑈ℎ0 )

1)

จากสมการที่แสดงด้ านบน 𝐶𝑉ℎ01 คือ The Hicksian Compensating Variation (Hanley & Barbier, 2009
หน้ า 17) ซึ่ง วัด ความแตกต่ า งของอรรถประโยชน์ ที่ น าย h ได้ รั บ ในสถานการณ์ ที่ 0 (สถานการณ์ ก่ อ นการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพของสินค้ าสิ่งแวดล้ อม z) และในสถานการณ์ที่ 1 (สถานการณ์หลังการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพของสินค้ าสิ่งแวดล้ อม z) ซึ่งความแตกต่างของอรรถประโยชน์ ที่ นาย h จะได้ รับในสองสถานการณ์ นี ้
สามารถแสดงอยู่ในรู ปความแตกต่างระหว่าง 𝑒ℎ (𝑝1 , 𝑧1 , 𝑈ℎ1 ) ซึ่งก็คือค่าใช้ จ่ายที่นาย h จะต้ องจ่าย เพื่อที่จะ
ได้ รั บ อรรถประโยชน์ ใ นระดับ 𝑈ℎ1 ณ ระดับ ราคา 𝑝1 และระดับ คุณ ภาพของสิน ค้ าสิ่ งแวดล้ อมใหม่ 𝑧1 และ
𝑒ℎ (𝑝1 , 𝑧1 , 𝑈ℎ0 ) หรื อค่าใช้ จ่ายที่นาย h จะต้ องจ่าย เพื่อที่จะได้ รับอรรถประโยชน์ในระดับ 𝑈ℎ0 ณ ระดับราคา 𝑝1
และระดับคุณภาพของสินค้ าสิ่งแวดล้ อมใหม่ 𝑧1 ซึง่ หากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดล้ อมเป็ นไปในทางที่
ทาให้ อรรถประโยชน์ ของบุคคลเพิ่มขึน้ เช่นการพัฒนาคุณภาพของสิ่งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดสวัสดิการกับบุคคล
𝐶𝑉ℎ01 ก็จะเท่ากับจานวนเงินที่มากที่สด
ุ ที่บุคคลนี ้สามารถจ่ายออกไปได้ (หลังจากที่อรรถประโยชน์ของบุคคลนี ้
เพิ่มขึ ้นแล้ ว) โดยที่หลังจากจ่ายเงินจานวนนี ้แล้ ว บุคคลนี ้จะมีระดับสวัสดิการเท่ากับก่อนที่คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมจะ
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ได้ รับการพัฒนา ซึ่งก็หมายความว่า 𝐶𝑉ℎ01 ในที่ นีก้ ็คือความเต็มใจที่ จ ะจ่ ายของบุคคล (willingness to pay,
WTP) นั่นเอง ดังนัน้ หากต้ องการหามูลค่าของการสูญเสียสวัสดิการสังคมจากการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว ก็
สามารถหาได้ จากการหาความเต็มใจที่จะจ่ายของครัวเรื อนสาหรับการไม่ให้ มีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว ซึง่ ก็
จะบอกถึงระดับสวัสดิการสังคมที่จะเพิ่มขึ ้นหากไม่มีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว หรื อในทางกลับกันก็คือระดับ
สวัสดิการสังคมที่จะลดลงหากมีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวนัน่ เอง
ในส่วนต่อไปจะได้ กล่าวถึงวิธีการหาความเต็มใจที่จะจ่ายของครัวเรื อนสาหรับการไม่ให้ มีการเผาอ้ อยก่อน
การเก็บเกี่ยว แต่ก่อนนันจะขออภิ
้
ปรายหลักการของภาษี และเงินสนับสนุนพิกูเพิ่มเติม อีก 2 ประเด็น ประเด็นแรก
นัน้ เกี่ ยวข้ องกับการประยุกต์ ใช้ ภาษี พิกูในพื น้ ที่ ปลูกอ้ อยต่า งๆ จากความหมายของภาษี พิกูที่ได้ กล่าวไปแล้ ว
ข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าอัตราของภาษี พิกูที่เกษตรกรผู้เผาอ้ อยจะต้ องจ่ายนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ความเสียหายที่มลพิษทาง
อากาศสร้ างให้ กบั สังคม เนื่องจากการเผาอ้ อยในตาบล อาเภอ หรื อจังหวัดที่แตกต่างกัน ก็จะสร้ างความเสียหาย
ให้ กับสังคมในระดับที่ แตกต่างกันไปด้ วย ตัวอย่าง เช่น ในบางตาบลที่ พืน้ ที่ เผาอ้ อยอยู่ใกล้ ชุมชนมากความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นจากการเผาอ้ อยก็จะมากตามไปด้ วย แต่ในบางตาบลที่พื ้นที่เผาอ้ อยอยู่ห่างไกลจากชุมชนความ
เสียหายที่เกิดขึ ้นกับชุมชนก็จะน้ อยลง ดังนันในทางทฤษฎี
้
แล้ วหมายความว่า อัตราภาษี พิกูที่เกษตรกรผู้เผาอ้ อย
จะต้ องจ่ายนันไม่
้ จาเป็ นต้ องเป็ นอัตราเดียวกันทัว่ ประเทศ ดังเช่นที่ประกาศใช้ ตามระเบียบคณะกรรมการอ้ อยและ
นา้ ตาลทราย แต่อัตราภาษี พิกูควรที่ จะแตกต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ที่และความเสียหายที่ เกิ ดจากมลพิ ษทาง
อากาศ
ประเด็นที่สองที่จะอภิปรายเพิ่มเติมนันเกี
้ ่ยวข้ องกับผลจากการประยุกต์ใช้ ภาษี พิกู ในทางทฤษฎีนนั ้ การ
เก็บภาษี พิกูกับผู้ผลิตที่สร้ างมลพิษนัน้ จะส่งผลให้ ผ้ ูผลิตมีแรงจูงใจที่จะลดการสร้ างมลพิ ษให้ ไปอยู่ในระดับที่
เหมาะสม หรื อในทางเศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า ระดับของมลพิษที่มีประสิทธิภาพ (The efficient level of pollution)
(Pearce & Turner, 1990 หน้ า 84) อย่างไรก็ดี ระดับของมลพิษที่มีประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร์ นี ้ไม่จาเป็ น
จะต้ องเท่ากับศูนย์ (เท่ากับศูนย์ได้ แต่ไม่จาเป็ น) ดังนันหมายความว่
้
าหากมีการประยุกต์ใช้ ภาษี พิกูเพื่อการลด
ปริ มาณการเผาอ้ อยในแต่ละจังหวัดโดยใช้ อตั ราภาษี พิกทู ี่แตกต่างกันออกไป ผลที่ได้ ก็คือแต่ละจังหวัดจะเกิดการ
ลดปริ มาณการเผาอ้ อยไปอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะเกิดการลด
การเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยวจนไม่มีการเผาอ้ อยเลย (เนื่องจาก ณ ระดับนัน้ อาจจะมีต้นทุนในการลดการเผา
อ้ อย หรื อ marginal abatement cost ที่สูงเกินไป) ในลาดับต่อไปจะได้ กล่าวถึงวิธีการศึกษาที่จะใช้ เพื่อการหา
ความเต็มใจที่จะจ่ายของครัวเรื อนสาหรับการไม่ให้ มีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว เพื่อนาไปคานวณหาอัตราการ
หักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมต่อไป

วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและเครื่ องมือ
ข้ อมูลที่ใช้ ในงานวิจัยนีม้ าจากการสัมภาษณ์ ครั วเรื อน 880 รายที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่ 4 อาเภอ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี (อ. ด่านช้ าง และอ. อู่ทอง) และกาญจนบุรี (อ. บ่อพลอย และอ. ท่ามะกา) โดยครั วเรื อนที่ ถูก สุ่ม
สัมภาษณ์ นนจะต้
ั้
องไม่เป็ นผู้ปลูกอ้ อย (นัน่ คือ ครัวเรื อนกลุ่มนี ้จะต้ องเป็ นคนที่ได้ รับผลกระทบภายนอกทางลบ
เท่านัน)
้ ในการสัมภาษณ์ นนใช้
ั ้ แบบจาลองทางเลือก (Choice experiments) (Train, 2009)ในการสอบถามความ
เต็มใจจ่ายสาหรั บการไม่ให้ มีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว แนวคิดพืน้ ฐานของแบบจาลองทางเลือกนี ้มาจาก
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สมมติฐานว่าสินค้ าชนิดหนึ่งมีคณ
ุ ลักษณะ (attribute) หลายประการ และคุณลักษณะต่างๆเหล่านี ้เองที่เป็ นตัว
สร้ างอรรถประโยชน์ให้ กบั ผู้บริ โภค ดังนัน้ อรรถประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับจากการบริ โภคสินค้ าหนึ่งจึงสะท้ อนให้
เห็นถึงอรรถประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับจากการบริ โภคคุณลักษณะแต่ละด้ านของสินค้ านันๆ
้ (Lancaster, 1966)
การประเมินมูลค่าด้ วยวิธีแบบจาลองทางเลือกได้ ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อวัดระดับอรรถประโยชน์ที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับจาก
การบริ โ ภคคุณ ลัก ษณะแต่ ล ะด้ า นของสิ น ค้ า นั่น เอง ในการส ารวจโดยวิ ธี แ บบจ าลองทางเลื อ กนี ้ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะต้ องตัดสินใจเลื อกทางเลือกที่ ตนเองพึงพอใจที่ สุด โดยแต่ล ะทางเลือกจะประกอบไปด้ วย
ค าอธิ บ ายคุณ ลัก ษณะของสิ น ค้ าชนิ ดหนึ่ ง ที่ มีคุณ ลัก ษณะด้ านหนึ่ง (หรื อหลายด้ าน) แตกต่างกัน ออกไป
(Bateman et al., 2002)
การศึกษานีใ้ ช้ วิธีแบบจาลองทางเลือก ในการหาความเต็มใจที่จ่ายของครัวเรื อนในจังหวัดกาญจนบุรี
และสุพรรณบุรี สาหรับคุณลักษณะต่างๆของการผลิตอ้ อย โดยคุณลักษณะของทางเลือกการผลิตอ้ อยที่ต้องการ
ศึกษามีอยู่ 4 หมวดใหญ่ๆด้ วยกัน คือ การเผา/ไม่เผาอ้ อย (2 ทางเลือก) การใช้ /ไม่ใช้ สารเคมีในการปลูกอ้ อย (2
ทางเลือก) รถบรรทุกขนอ้ อยเกิน/ไม่เกินพิกดั (2 ทางเลือก) รายจ่ายน ้าตาลที่เพิ่มขึ ้นรายปี (50 100 200 และ 300
บาท) (4 ทางเลื อก) จากคุณ ลัก ษณะและระดับต่างๆ จะสามารถสร้ างทางเลื อกได้ ทัง้ หมด 2x2x2x4 = 32
ทางเลือก (สาหรั บรายละเอียดของการออกแบบทางเลื อกสามารถอ่านได้ ใน Bateman et al., 2002 หน้ า 258268) เนื่องจากในการสัมภาษณ์ครัง้ หนึง่ นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สามารถพิจารณา 32 ทางเลือกได้ เนื่องจากจะ
เป็ นงานที่หนักเกินไป จึงต้ องทาการคัดทางเลือกที่จะใช้ ในแบบสอบถามด้ วยวิธี Fractional factorial design ผล
ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Fractional factorial design of choice sets
Option Pre-harvest
Use of chemicals
Overloading of
burning
sugarcane
1
Yes
No
No
2
No
No
Yes
3
No
Yes
Yes
4
No
No
No
5
Yes
No
Yes
6
Yes
Yes
Yes
7
No
Yes
No
8
No
Yes
No

Additional expenses on
sugar (per year)
50
200
50
300
100
300
100
200

ตัวอย่างความหมายของทางเลือกที่ 1 อธิบายได้ ดงั นี ้ การผลิตจะมีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว ไม่มี
การใช้ สารเคมี และไม่มีการบรรทุกอ้ อยเกินนา้ หนักที่กฎหมายกาหนด โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้ องจ่ายค่า
น า้ ตาลเพิ่ มขึน้ 50 บาทต่อปี หลังจากระบุท างเลื อก 8 ทางแล้ ว จะต้ องนาทางเลือกทัง้ หมดมาจัดเป็ น 4 ชุด
ทางเลือกเพื่อเสนอให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามเลือก ดัง Table 2
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Table 2 Choice sets
Choice set
Options
1
3, 7, Status Quo
2
1, 2, Status Quo
3
5, 8, Status Quo
4
6, 4, Status Quo

โดยที่ทางเลือก Status Quo หมายถึงสภาพปั จจุบนั (มีการเผาอ้ อย มีการใช้ สารเคมี มีการบรรทุกเกินที่
กฎหมายกาหนด แต่ไม่ต้องมีการจ่ายเงินค่าน ้าตาลเพิ่ม) จะเป็ นทางเลือกอยู่ในทุกชุดทางเลือก ในการสัมภาษณ์
นัน้ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนจะเห็นทางเลือกทัง้ 4 ชุด เมื่อผู้ตอบเห็นทางเลือกแต่ละชุด ก็จะต้ องทาการเลือก 1
ทางเลือก เช่น เมื่อผู้ตอบเห็นชุดทางเลือกที่ 1 ก็จะต้ องเลือกระหว่างทางเลือกหมายเลข 3 7 (ดูรายละเอียดของ 2
ทางเลือกนี ้ได้ ใน Table 1) หรื อ ไม่เลือกเลย (Status Quo) หลังจากที่ได้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แล้ วจะทาการ
วิเคราะห์หาค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยสาหรั บการไม่เผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว ดังแสดงวิธีวิเคราะห์ ข้อมูลความ
เต็มใจจ่ายไว้ ในส่วนต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการประมาณค่าเฉลี่ยของความเต็มใจที่จะจ่ายที่ได้ จากวิธีแบบจาลองทางเลือกนี ้จะต้ องวิเคราะห์โดย
ใช้ วิธีทางสถิติที่มีความซับซ้ อน เนื่องจากค่าความเต็มใจจ่ายที่จะได้ จากวิธีนี ้จะไม่อยู่ในรู ปของตัวเลขที่ชดั เจน แต่
จะอยู่ในรู ปของข้ อมูลทางเลือก เช่นได้ ข้อมูลว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกทางเลือกที่ 1 2 หรื อ 3 แต่จะไม่มีข้อมูล
ความเต็มใจที่จะจ่ายสาหรับคุณลักษณะที่ชดั เจน แต่เนื่องจากผู้วิจยั นันต้
้ องการข้ อมูลความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ย
ของครัวเรื อน สาหรับทุกคุณลักษณะ (การเผาอ้ อย การใช้ สารเคมีในการผลิตอ้ อย และการบรรทุกอ้ อย) ดังนันจึ
้ ง
มีค วามจ าเป็ น จะต้ องท าการสร้ างแบบจ าลอง เพื่ อจ าลองสิ่ งที่ เกิ ดขึน้ ในความคิด ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(Bateman et al., 2002; Train, 2009) โดยความเป็ นไปได้ ที่ผ้ ตู อบแบบสอบถาม h จะเลือกทางเลือก i นัน้ เท่ากับ
𝑒

𝑃𝑟 (𝑦𝑒𝑠ℎ𝑖 ) =

𝑣̅ℎ𝑖

∑ 𝑒 𝑣̅

ℎ𝑗

(1)

โดยที่ 𝑣̅ℎ𝑖 คือสมการอรรถประโยชน์ทางอ้ อมส่วนที่สงั เกตได้ (McFadden 1974) ของผู้ตอบ h ที่เลือกทางเลือก i
และหากกาหนดให้ สมการอรรถประโยชน์ทางอ้ อมดังกล่าวเป็ น linear utility function จะได้
𝑈ℎ𝑖 = 𝛽1 𝑁𝑜𝑏𝑢𝑟𝑛ℎ𝑖 + 𝛽2 𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑚ℎ𝑖 + 𝛽3 𝑁𝑜𝑙𝑜𝑎𝑑ℎ𝑖 + 𝛽4 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒ℎ𝑖

(2)

ซึง่ แสดงอรรถประโยชน์ของผู้ตอบ h ที่เลือกทางเลือกที่ i และจากสามารถดังกล่าวสามารถใช้ หาค่าความเต็มใจ
จ่ายได้ โดยการหา
𝑑𝑈 = 𝛽1 𝑑(𝑁𝑜𝑏𝑢𝑟𝑛) + 𝛽2 𝑑(𝑁𝑜𝑐ℎ𝑒𝑚) + 𝛽3 𝑑(𝑁𝑜𝑙𝑜𝑎𝑑) + 𝛽3 𝑑(𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒) = 0
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ซึ่งหากต้องการหาค่าความเต็มใจจ่ายสาหรับการลดการเผา (Noburn) นั้นก็สามารถหาได้โดยการย้ายข้าง
สมการ 3 และได้
𝜕𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒
𝛽1
= −
𝜕𝑁𝑜𝑏𝑢𝑟𝑛
𝛽3

(4)

เมื่อได้ ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อนในพื ้นที่จะนามาคานวณหา ความสูญเสียของสังคมที่เกิดจาก
การเผาอ้ อย 1 ตัน และจะนาข้ อมูลดังกล่าวมาใช้ คานวณอัตราการหักเงินค่าอ้ อยไฟไหม้ เพื่อเสนอเป็ นทางเลือก
ให้ กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องต่อไป

ผลการศึกษา
แบบจาลองที่นกั วิจยั ใช้ ในการประมาณค่าพารามิเตอร์ ของคุณลักษณะทัง้ 4 คุณลักษณะ คือแบบจาลอง
conditional logit ผลการศึกษาแยกรายจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีและในทัง้ 2 จังหวัด ได้ แสดงไว้ ใ น
Table 3
Table 3 Coefficients of the WTP model
Estimated coefficients
Kanchanaburi
Suphan Buri
Total
NoBurn
0.909661***
0.877120***
0.905648***
NoChem
-0.248380***
0.041749
-0.120948**
NoLoad
0.451843
0.175650***
0.109547***
Price
-0.004189***
-0.002517***
-0.003492***
Number of respondents
480
400
880
Number of observations
5,760
4,797
10,533
Log Likelihood
-1997.3724
-1690.7603
-3711.2497
Pseudo R2
0.0531
0.0375
0.0378
*** = 1%, ** = 5% and * = 10% significance levels
Attributes

จากค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ จะเห็นได้ วา่ การไม่เผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว (Noburn) มีผลต่อระดับความเต็ม
ใจจ่ายอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อนาค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้ มาหาค่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยสาหรับการไม่เผาอ้ อยก่อนการ
เก็ บ เกี่ ย ว จะต้ องน าค่าสัมประสิ ท ธิ์ ข องการไม่เผาอ้ อย (0.905648) มาหารด้ วยค่าสัมประสิ ท ธิ์ ข องราคา (0.003492) โดยที่ผลหารจะต้ องนาไปคูณ -1 (Train, 2009 หน้ า 39) ผลการคานวณความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยสาหรับ
แต่ละพื ้นที่เช่น การหาความเต็มใจที่จะจ่ายพื ้นที่จงั หวัดกาญจนบุรีหาได้ โดย 217.5 = - (0.909661/-0.004189)
หรื อความเต็มใจที่จะจ่ายพืน้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหาได้ โดย 348.47 = - (0.877120/-0.002517) ผลการคานวณ
ทังหมดสรุ
้
ปไว้ ใน Table 4
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Table 4 WTP for the no pre-harvest burning of sugarcane
Kanchanaburi
Population (households)
(1)
307,259

Mean WTP (baht)
(2)
Total WTP(1 * 2)
(3)
2-year average of burnt sugarcane
produced (in tons)
(4)
Value of negative externality produced
by 1 ton of burnt sugarcane (baht) (3/4)
WTP

Suphan Buri
264,597

Total
571,856

217.15
66,721,291

348.47
92,204,188

259.35
158,925,479

4,910,514

3,731,923

8,642,437

13.59

24.70

18.38

ใน Table 4 จะเห็นข้ อมูลประชากรของแต่ละจังหวัด (Population) ข้ อมูลค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายที่หา
ได้ จากการศึกษานี ้ ทังแบบแยกเป็
้
นรายจังหวัด และแบบรวม 2 จังหวัด (Mean WTP) เมื่อนาปริ มาณประชากรมา
คูณด้ วยค่าเฉลี่ยความเต็มใจจ่ายจะได้ ความเต็มใจจ่ายของทัง้ จังหวัด (Total WTP) ซึ่งค่าความเต็มใจจ่ายทัง้
จังหวัดนี ้แสดงให้ เห็นถึงระดับของสวัสดิการหรื ออรรถประโยชน์ของคนในจังหวัดกาญจนบุรี หรื อสุพรรณบุรี ที่จะ
ได้ รับเพิ่มขึ ้นจากการที่ไม่มีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว ในทางกลับกันก็หมายความว่าตัวเลขนี ้แสดงให้ เห็นถึง
ระดับของสวัสดิการหรื ออรรถประโยชน์ของคนในจังหวัดกาญจนบุรี หรื อสุพรรณบุรี ที่จะเสียไปจากการเผาอ้ อย
ก่อนการเก็บเกี่ยว
ดังนันเมื
้ ่อนาตัวเลขดังกล่าว (Total WTP) มาหารด้ วย ปริ มาณอ้ อยไฟไหม้ ที่เข้ าโรงงานในแต่ละจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2560 ก็จะทราบว่า การผลิตอ้ อยไฟไหม้ 1 ตันนันสร้
้ างผลกระทบภายนอกทางลบมีมลู ค่าเท่าใด (Value
of negative externality produced by 1 ton of burnt sugarcane) ซึ่งจากผลจะเห็นได้ ว่า การผลิตอ้ อยไฟไหม้
1 ตันในจังหวัดกาญจนบุรีจะสร้ างผลกระทบภายนอกทางลบตีเป็ นมูลค่าได้ เท่ากับ 13.59 บาท ในขณะเดียวกัน
การผลิตอ้ อยไฟไหม้ 1 ตันในจังหวัดสุพรรณบุรีนนั ้ สร้ างผลกระทบภายนอกทางลบตีเป็ นมูลค่าถึง 24.70 บาท
ดังนัน้ ผลการศึกษาจึงชีใ้ ห้ เห็นว่าหากสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทรายจะหักค่าอ้ อยไฟไหม้ แบบ
แยกรายจังหวัดนัน้ จังหวัดสุพรรณบุรีต้องหักค่าอ้ อยไฟไหม้ ในอัตราที่สงู กว่าในจังหวัดกาญจนบุรี (เนื่องจากอ้ อย
ไฟไหม้ ในสุพรรณบุรี สร้ างความสูญเสียกับสังคมมากกว่า) อย่างไรก็ดีหากส านัก งานอ้ อยและนา้ ตาลทราย
ต้ องการหักค่าอ้ อยไฟไหม้ แบบเท่ากันทุกจังหวัด ก็ควรเก็บ ณ อัตรา 18 บาท ซึง่ ต่ากว่าอัตราปั จจุบนั

สรุป
การศึกษานีป้ ระยุกต์ใช้ กรอบทฤษฎีการเก็บภาษี และให้ เงินสนับสนุนพิกูในการคานวณหาอัตราการหัก
ค่าอ้ อยไฟไหม้ ที่เหมาะสมในจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ผลจากการสัมภาษณ์ ครัวเรื อนผู้ที่ไม่ได้ ปลูกอ้ อย
ทัง้ 2 จังหวัดโดยใช้ แบบจาลองทางเลือก ทาให้ คานวณความเต็มใจจ่ายสาหรับการไม่เผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว
ความเต็มใจจ่ายนี ้แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณสวัสดิการที่ ครัวเรื อนจะเสียไปเมื่อมีการเผาอ้ อยก่อนการเก็บเกี่ยว เมื่อ
นาตัวเลขดังกล่าวมาเปรี ยบเที ย บกับ ปริ มาณอ้ อยไฟไหม้ ที่ผลิ ตในแต่ละจังหวัดก็จะได้ มูล ค่าของผลกระทบ
ภายนอกทางลบที่การผลิตอ้ อยไฟไหม้ 1 ตันสร้ างให้ กบั ประชากรในแต่ละจังหวัด การศึกษานี ้เสนออัตราการหัก
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ค่าอ้ อยไฟไหม้ ใหม่ ที่สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายสามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการให้ ระดับ
การผลิตอ้ อยไฟไหม้ อยู๋ในระดับที่มีประสิทธิภาพได้
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล
Relationship between Economic Development and Air Pollution in Bangkok and Vicinity
Provinces
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศ
ของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลว่าสอดคล้ องกับสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์ (Environmental
Kuznets Curve) หรื อไม่ สมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์เสนอไว้ ว่า ในช่วงแรกการพัฒนาเศรษฐกิจจะ
นําไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม แต่เมื่อเศรษฐกิจพัฒนาไปถึงจุดหนึง่ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมจะ
ลดลง ผลจากการวิเคราะห์ เชิงประจักษ์ โดยใช้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัด และข้ อมูลคุณภาพอากาศตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2539-2558 พบว่าสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์เป็ นจริ งสําหรับมลภาวะทางอากาศบางชนิดเท่านัน้ เช่น
ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ สําหรับมลภาวะทางอากาศชนิดอื่น เช่น อนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน นันมี
้
ความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

ABSTRACT
This study aims to investigate whether or not the relationship between economic development
and air pollution in Bangkok and vicinity provinces correspond to the so-called Environmental Kuznets
Curve hypothesis ( EKC). This hypothesis states that first environmental problems increase as the
country’s income per capita grows, then reach a tipping point, after which the environment will improve.
Results from empirical analysis using a panel data set of city-specific, annual ambient levels of several
pollutants reveal that the EKC hypothesis can be confirmed only for some air pollutant, i.e. sulfer
dioxide. However, the EKC hypothesis has to be rejected for other pollutant, i.e. PM10.

Key Words: Environmental Kuznets Curve, Bangkok, Air pollution
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คํานํา
ทุกวันนี ้ ในหลายๆประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทย มีความเชื่ อกันทั่วไปว่า ประเทศจะไม่มีทางประสบ
ความสําเร็ จด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม หากประชาชนของประเทศนันยั
้ งมีรายได้ ที่ตํ่าอยู่ ความเชื่อนี ้สะท้ อนผ่าน
แนวคิด “too poor to be green” (จนเกินกว่าที่จะพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมได้ ) (Martinez-Alier, 1995) หรื อ
ผ่านคําพูดที่ได้ ยินกันบ่อย เช่น “คนที่ต้องหาเช้ ากินคํ่า ไม่ให้ ความสําคัญกับปั ญหาสิ่งแวดล้ อมหรอก” หรื อ “ถ้ า
อยากจะให้ ประชาชนดูแลสิ่งแวดล้ อม ต้ องให้ ประชาชนมีรายได้ ดีก่อน” ทัง้ นีเ้ พราะมีความเชื่อกันว่า คุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมนัน้ ไม่ใช่สินค้ าที่จําเป็ น (Necessity goods) ดังเช่น ยารั กษาโรค หรื ออาหาร เป็ นต้ น แต่เป็ นสินค้ า
ฟุ่ มเฟื อย (Luxury goods) เช่ น นํ า้ หอม หรื อ งานศิ ล ปะ เป็ น ต้ น (Kristrom & Riera, 1996; Martinez-Alier,
1995) ความเชื่อเหล่านี ้ยังเป็ นแรงผลักดันที่สําคัญที่ทําให้ ภาครัฐต้ องใช้ งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดไปเพื่อการ
แก้ ปัญหาความยากจนก่อนปั ญหาสิ่งแวดล้ อม และหวังว่าเมื่อเศรษฐกิ จของประเทศพัฒนาถึงจุดหนึ่ง ปั จจัย
ต่างๆจะเอื ้อให้ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมได้ รับความสําเร็ จมากขึน้ ดังเห็นได้ จากการใช้ งบประมาณของ
กรุ งเทพมหานคร ที่มีงบประมาณรายจ่ายสูงถึง 80,445 ล้ านบาทสําหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีเพียงร้ อย
ละ 19.31 ของงบประมาณ (15,541 ล้ านบาท) เท่านันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ หรื อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 1
(สํานักงบประมาณกรุ งเทพมหานคร 2561)
ในทางทฤษฎีนนั ้ นักเศรษฐศาสตร์ บางกลุม่ สนับสนุนแนวทางการใช้ งบประมาณไปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ก่อนการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม ทัง้ นีเ้ พราะแนวทางการใช้ งบประมาณดังกล่าวสอดคล้ องกับสมมติฐานหนึ่งใน
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักกันในนาม สมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมของคุซเนตส์ (Environmental
Kuznets Curve hypothesis) สมมติฐานนี ้กล่าวไว้ วา่ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้ อมนันมี
้
ความสัมพันธ์กนั และความสัมพันธ์ ดงั กล่าวสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงด้ วยกัน ในช่วงแรก การพัฒนาเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ ้น ความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้ อมก็จะเพิ่มขึ ้นด้ วยและจะถึงจุดสูงสุด ณ ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
หนึง่ แต่ในช่วงที่สอง เมื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ ้นความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมจะลดลง (Figure 1)
0

Figure 1 Environmental Kuznets Curve
Source: Panayotou (1993)

1

งบประมาณที่ถกู จัดว่าเกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ หรื อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมอยู่ใน 3 แผนงานของกรุ งเทพมหานคร นัน่ คือ แผนงานรักษา
ความสะอาด (11,728 ล้ านบาท) แผนงานจัดการคุณภาพนํ ้า (1,216 ล้ านบาท) และแผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้ อม (2,596 ล้ านบาท)
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หากสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์เป็ นจริ งย่อมหมายความว่า การที่ภาครัฐให้ ความสําคัญกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจก่อนการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้ อมก็เป็ นการเหมาะสม เพราะการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นัน้ จะนํ าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมในท้ ายที่ สุด แต่หากสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์ไม่เป็ นจริ งก็
หมายความว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจนันจะไม่
้
นํามาซึง่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และก็อาจะเป็ นไปได้ ว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะทําให้ คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมของประเทศนันเสื
้ ่อมโทรมลงไปอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นอย่างเร่ งด่วนที่จะต้ องทําการตรวจสอบในเชิงประจักษ์ ว่าสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อม
ของคุซเนตส์นี ้เป็ นจริ งหรื อไม่ โดยเฉพาะกรณีของปั ญหามลภาวะทางอากาศในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
(สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี) เนื่องจากปั ญหาคุณภาพอากาศในกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลในปั จจุบนั ได้ ทวีความรุ นแรงขึ ้นเป็ นอย่างมาก ด้ วยเหตุนี ้การศึกษานี ้จึงมี 2 วัตถุประสงค์หลัก หนึง่ เพื่อ
ประมวลสถานภาพของปั ญหามลภาวะทางอากาศของกรุ งเทพมหานครตัง้ แต่อดีตถึงปั จจุบันและ สอง เพื่ อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล และปั ญหามลภาวะทาง
อากาศ ว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวสอดคล้ องกับสมมติฐานของเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์หรื อไม่

ข้ อมูล

วิธีการศึกษา

ข้ อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ ในการศึกษานี ้ คือ ข้ อมูลผลิตภัณฑ์จงั หวัดของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2538-2558 และสํ า หรั บ ข้ อ มูล มลภาวะทางอากาศนัน้
การศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลมลภาวะทางอากาศของสํานักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ตังแต่
้
ปี พ.ศ. 2539-2560 โดยมลภาวะทางอากาศที่สําคัญมีอยู่ด้วยกัน 4 ชนิดคือ ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊ าซโอโซน (O3) และอนุภาคฝุ่ น (Particulate matter, PM10)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งนัน้ นักวิจยั ใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อประมวล
สถานภาพของปั ญหามลภาวะทางอากาศในกรุ งเทพมหานครตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2539 - 2560 เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้ อ ที่ สอง นักวิ จัย จะต้ อ งเริ่ ม จากการทดสอบความนิ่ ง (Stationarity) ของชุด ข้ อมูล พาเนล (Panel data) ของ
การศึกษานี ้ เพราะหากพบว่าชุดข้ อมูลมีความไม่นิ่ง จะไม่สามารถใช้ วิธีกําลังสองน้ อยที่สุด (Ordinary Least
Square, OLS) ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้ (การพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทาง
อากาศ) เนื่องจาก ค่าสถิติทงั ้ ของ t และ F จะไม่สามารถแยกได้ ว่าความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรต้ นและตัวแปร
ตามที่ ตรวจพบนัน้ เกิ ด ขึน้ เพราะความสัมพันธ์ ในระยะยาวของตัวแปร หรื อความสัมพันธ์ ปลอม (Spurious
regression) (Perman & Stern, 2003) หากพบว่าข้ อมูลมีความไม่นิ่งจะต้ องทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระยะ
ยาวของขุดข้ อมูลด้ วยวิธีทดสอบ Panel cointegration และทําการศึกษาหารู ปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดย
Panel Fully Modified Ordinary Least Square, Panel FMOLS) (Lin, Omoju, Nwakezxe, Okonkwo, &
Megbowon, 2016) สําหรั บ การหาความสัมพัน ธ์ ร ะหว่างตัวแปรนัน้ จะเป็ นการหาความสัมพัน ธ์ ที ละคู่ เช่ น
ระหว่าง SO2 และผลิตภัณฑ์รายจังหวัด เป็ นต้ น
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ผลการศึกษา
สถานภาพมลภาวะทางอากาศของกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
จากการวิเคราะห์ สถานที่ตัง้ ของสถานี วดั คุณภาพอากาศในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลทํ าให้ ได้
ทราบว่ามีสถานีวดั คุณภาพอากาศในพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ้น 26 สถานี โดยตําแหน่งของแต่ละสถานีได้ แสดงไว้ ใน Figure 2
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ การติดตังสถานี
้
วดั คุณภาพอากาศนันมี
้ การกระจุกตัวอยู่ที่ตวั เมืองชันในของกรุ
้
งเทพมหานครและ
ตัวเมืองของปริ มณฑลบางจังหวัด สถานที่ตงของสถานี
ั้
วดั คุณภาพอากาศยังไม่มีการกระจายอย่างทัว่ ถึง ดังนัน้
การวิเคราะห์ในลําดับต่อไปจะเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีสถานีตรวจวัดอากาศเท่านัน้

Figure 2 Study area and the locations of 26 air quality monitoring stations

จาก Table 1 จะเห็นได้ วา่ ค่ามาตรฐานมลพิษที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (ซึง่ เริ่ มกําหนดไว้ ในปี พ.ศ.
2538 และมีการปรั บปรุ งในปี พ.ศ. 2547 2550 และ 2552) นัน้ แตกต่างจากมาตรฐานที่ กําหนดโดยองค์ การ
อนามัยโลก (World Health Organization, WHO) เป็ นอย่างมาก 2 โดยเฉพาะค่ามาตรฐานของก๊ าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์ (SO2) ซึง่ องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ ว่าไม่ควรเกิน 20 µg/m3 (microgram per cubic meter) สําหรับ
ค่าเฉลี่ย 24 ชัว่ โมง แต่กรมควบคุมมลพิษกําหนดไว้ วา่ ไม่ควรเกิน 300 µg/m3 ทังนี
้ ้ไม่พบคําชี ้แจงของกรมควบคุม
มลพิษสําหรับการกําหนดค่ามาตรฐานดังกล่าว (แต่สนั นิษฐานได้ วา่ เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศกําลังพัฒนา
จึงตังมาตรฐานคุ
้
ณภาพอากาศที่สามารถทําได้ จริ ง) สําหรับมาตรฐานของก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) นันไม่
้
แตกต่างกัน มากระหว่างของประเทศไทยและขององค์ ก ารอนามัย โลก มาตรฐานสํ าหรั บก๊ าซโอโซน (O3) ก็
เช่นเดียวกัน สําหรับมาตรฐานอนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ของประเทศไทยนันแตกต่
้
างจาก
มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกพอสมควร ซึง่ เป้าหมายของประเทศไทยนัน้ เท่ากับ interim target-2 เท่านัน้
(หรื อเป้าหมายคุณภาพอากาศแบบผ่อนผันระดับ 2) (WHO, 2005 หน้ า 11-12)
โดยสรุ ปแล้ วนัน้ จะเห็นได้ ว่ามีความจําเป็ นที่กรมควบคุมมลพิษจะต้ องทบทวนมาตรฐานของมลพิษทาง
อากาศบางประเภทอย่างเร่ งด่วน แม้ ว่าประเทศไทยจะเป็ นประเทศกําลังพัฒนาและความสามารถในการดูแล
คุณภาพอากาศจํากัด แต่มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษนัน้ ใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 และไม่มีการพิจารณา
1

2

อย่างไรก็ดมี าตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างของไทยกับสากลนี ้ ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์ในแบบจําลองของการศึกษานี ้แต่อย่างใด
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มาตรฐานใหม่แต่อย่างใดในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา การตังเป้
้ าหมายมลพิษทางอากาศให้ เข้ มงวดมากขึ ้นจะส่งผลดี
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศในระยะยาวจึงเป็ นการสมควรยิ่งที่กรมควบคุมมลพิษจะต้ อง
ทําการทบทวนมาตรฐานมลพิษทางอากาศอย่างเร่ งด่วน
Table 1 Air quality standards of WHO and Thailand
Pollutants
WHO
Thailand
100 µg/m3
SO2

20 µg/m3
-

Types of average
Annual average

300 µg/m3

24-Hour average

780 µg/m3

1-Hour average

40 µg/m3
57 µg/m3
200 µg/m3
320 µg/m3
O3
100 µg/m3
140 µg/m3
20 µg/m3
50 µg/m3
PM10
50 µg/m3
120 µg/m3
Source: Pollution Control Department (2018), WHO (2005)
NO2

Annual average
1-Hour average
8-Hour average
Annual average
24-Hour average

µg/m3: microgram per cubic meter

Figure 3 แสดงระดับมลภาวะทางอากาศ 4 ชนิด คือ ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) ก๊ าซไนโตรเจนได
้ ปี พ.ศ.
ออกไซด์ (NO2) ก๊ าซโอโซน (O3) และอนุภาคฝุ่ น (Particulate matter, PM10) ของกรุ งเทพมหานครตังแต่
2539-2560 เปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของไทยและองค์การอนามัยโลก
µg/m3

µg/m3

16.00
12.00
8.00
4.00

SO2 BKK

0.00
2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560

µg/m3

40.00
35.00
30.00
25.00
O3 BKK
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560

64.00
Thai standard
56.00
48.00
WHO standard
40.00
32.00
NO2 BKK
24.00
16.00
8.00
0.00
2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560

µg/m3

130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
PM10 BKK
70.00
60.00
Thai standard
50.00
40.00
30.00
WHO standard
20.00
10.00
0.00
2539 2542 2545 2548 2551 2554 2557 2560

Figure 3 Air pollution in Bangkok as compared to Thai and WHO standards
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สํ า หรั บ ก๊ า ซซัล เฟอร์ ไ ดออกไซด์ (SO2) และก๊ า ซโอโซน (O3) นัน้ ไม่ ส ามารถทํ า การประเมิ น โดยใช้
มาตรฐานขององค์ การอนามัย โลกได้ เนื่ องจากมาตรฐานดัง กล่าวต้ องใช้ ข้อมูลราย 24 และ 8 ชั่วโมงในการ
ประเมินตามลําดับ ซึง่ ไม่มีในประเทศไทย อย่างไรก็ดีพบว่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์มีแนวโน้ มลดลงในช่วง 20 ปี ที่
ผ่านมาในขณะที่ก๊าซโอโซนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย สําหรับก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) นันมี
้ แนวโน้ มคงที่
และปริ มาณของก๊ าซชนิดนี ้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานของทังประเทศไทยและองค์
้
การอนามัยโลก อย่างไรก็ดี
ปริ มาณอนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) นันยั
้ งอยู่ในระดับที่เกินกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัย
โลกกําหนดไว้ แม้ ว่ามลภาวะทางอากาศชนิดนี ้จะมีแนวโน้ มลดลงในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาก็ตาม (สําหรับภาพรวม
ของมลภาวะทางอากาศทัง้ 4 ชนิดในปริ มณฑลนันสอดคล้
้
องกับกรุ งเทพมหานคร กรุ ณาติดต่อผู้เขียนสําหรับผล
การศึกษาเพิ่มเติม)
ผลการทดสอบสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์
สําหรับแบบจําลองที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนตส์ในการศึกษานี ้ คือ
log(y)it = αit + β1ilog(x)it + β2i(log(x)it)2 + εit

1)

โดยที่ y คือตัวแปรที่แสดงให้ เห็นถึงระดับความเข้ มข้ นของ SO2 NO2 O3 PM10 (การศึกษานี ้มีตวั แปรตามทังสิ
้ ้น 4
ตัว) ซึง่ ใช้ ข้อมูลของทังกรุ
้ งเทพมหานครและปริ มณฑล x คือ ผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัว (Gross Provincial Product
per capita: GPP) และ it แสดงถึงค่าของ x และ y ที่ i (สถานีวดั คุณภาพอากาศ) ในช่วงเวลา t ก่อนการทดสอบ
ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร x และ y ซึ่งเป็ นชุดข้ อมูลพาเนล ต้ องทําการทดสอบความนิ่งของข้ อมูล สําหรั บ
วิธีการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลพาเนลนันมี
้ อยู่หลายวิธี (Baltagi, 2001 หน้ า 235) แต่วิธีที่สามารถใช้ ทดสอบ
ชุดข้ อมูลที่ไม่สมดุล (Unbalanced panel data) (Baltagi, 2001 หน้ า 240) ดังเช่นข้ อมูลของการศึกษานีค้ ือวิธี
Fisher-augmented Dickey Fuller (Fisher-ADF) 3 ผลการทดสอบแสดงใน Table 2
Table 2 Fisher-augmented Dickey Fuller test of panel unit root
Variables
Levels
First difference
Statistic
p-value
Statistic
p-value
***
logSO2
21.0845
0.9592
380.3668
0.0000
logNO2
61.5813***
0.002
513.2154***
0.0000
logO3
196.2199***
0.000
499.4044***
0.0000
logPM10
29.5769
0.6843
235.4723***
0.0000
logGPP
24.1931
0.8934
268.4062***
0.0000
(logGPP)2
24.1011
0.8959
268.2780***
0.0000
*** = 1%, ** = 5% and * = 10% significance levels
3

Fisher-ADF ทดสอบ unit root และหา p-value ของแต่ละพาเนล และนําค่า p-value มาคํานวณหาค่ารวมอีกครัง้ (Baltagi, 2001 หน้ า
240)
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การทดสอบ Unit root โดยวิธี Fisher-ADF นัน้ มีสมมติฐานหลักว่าทุกพาเนลมี unit root และมีสมมติ
ฐานรองว่าอย่างน้ อยหนึ่งพาเนลจะมีความนิ่ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (Table 2) ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มี
ความนิ่ ง ที่ ร ะดับ Levels หรื อ มี อัน ดับ ความสัม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล (Order of integration) เท่ า กับ 0 หรื อ I(0) 4
หมายความว่า ระดับ ความเข้ มข้ น ของ SO2 PM10 ระดับ ผลิตภัณ ฑ์ จังหวัดต่อหัว (GPP) และระดับผลิตภัณ ฑ์
จังหวัดต่อหัวกําลังสอง (GPP2) นันมี
้ การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว อย่างไรก็ดีตวั แปรที่ไม่มีความนิ่งเหล่านัน้

อาจมีความสัมพันธ์กนั เพราะแม้ ตวั แปรเหล่านันจะมี
้ การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว แต่การเปลี่ยนแปลงนัน้
มีความสอดคล้ องกัน การทดสอบความสัมพันธ์ ในลักษณะนี ้เรี ยกว่า Panel cointegration ซึ่งมีหลายวิธี
(Baltagi, 2001 หน้ า 247) แบบจําลองพืน้ ฐานของแต่ละวิธีก็จะสอดคล้ องกับแบบจําลอง 1) โดยแต่ละวิธีของ
Panel cointegration นันจะทดสอบว่
้
า εit มีความนิ่งหรื อไม่ สําหรั บการศึกษานี ้เลือกใช้ วิธี Kao test 5 ซึง่ ถือเป็ น
วิธีที่ได้ รับความนิยมที่สดุ ผลการศึกษาแสดงไว้ ใน Table 3
Table 3 Kao test of panel cointegration
Dependent variable of the panel-data model*
p-value
logSO2
0.0000
logNO2
0.0001
logO3
0.0000
logPM10**
0.0071
*independent variables are logGPP and (logGPP)2
**number of panels reduced from 17 to 10 due to missing values

ผลการทดสอบ Panel cointegration พบว่าพาเนลของทุกแบบจําลองมีความสัมพันธ์ ระยะยาวต่อกัน
(ค่า p-value ทํ าให้ ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ ว่าพาเนลไม่มีความสัมพันธ์ ระยะยาวต่อกัน) ในลําดับต่อไปจะหา
รู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธี Panel Fully Modified Ordinary Least Square, Panel FMOLS) ซึง่
เป็ นวิธีการศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ ไม่มีความนิ่ ง (Phillips & Hansen, 1990) ดังแสดงผลใน
Table 4 และเพื่อทดสอบความแน่นอน (Robustness) ของผลลัพธ์ จะใช้ ผลการประมาณค่าจาก fixed-effect
panel regression เพื่อเปรี ยบเทียบ (Table 5)
Table 4 Panel Fully Modified Ordinary Least Square
Dependent variable
logSO2
logNO2
Independent variable
logGPP
37.29***
-16.05 ***
(logGPP)2
-3.50 ***
1.44 ***
*** = 1%, ** = 5% and * = 10% significance levels
4
5

logO3

logPM10

-16.67 ***
1.61 ***

-119.57***
10.75 ***

ในขณะเดียวกันตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งที่ I(1) (First difference)
Kao test ใช้ คา่ สถิติ t จาก ADF test เพื่อการทดสอบสมมติฐานหลักว่าพาเนลไม่มีความสัมพันธ์ ระยะยาวต่อกัน (Baltagi, 2001 หน้ า 247)
165

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

Table 5 Conventional fixed-effect panel regression models
Dependent variable
logSO2
logNO2
Independent variable
logGPP
60.36***
-3.88
(logGPP)2
-5.65 ***
0.28
*** = 1%, ** = 5% and * = 10% significance levels

logO3

logPM10

10.57
-0.92

-35.68***
3.03 **

จากการพิจารณาผลการศึกษาใน Table 4 และ Table 5 พบว่ามีหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานเส้ นโค้ ง
สิ่งแวดล้ อมคุซเนสต์ในกรณี ของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2) เท่านัน้ เพราะทัง้ ผลจาก FMOLS และ fixedeffect panel regression model นันให้
้ ผลที่เหมือนกันนัน่ คือสัมประสิทธิ์ของทัง้ logGPP และ (logGPP)2 ส่งผล
ทางบวกและทางลบ (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01) ต่อระดับความเข้ มข้ นของ SO2 ในขณะเดียวกันในกรณี
ของ NO2 และ O3 นันหลั
้ กฐานไม่เพียงพอที่จะปฏิเสธสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนสต์ ทังนี
้ ้เนื่องจากผลการ
ประมาณค่าที่ได้ จาก FMOLS กับ fixed-effect panel regression model นันไม่
้ สอดคล้ องกัน สําหรั บกรณี ของ
อนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนนันมี
้ หลักฐานเพียงพอที่จะปฎิเสธสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนสต์
เนื่องจากผลจากการประมาณค่าที่ได้ จาก FMOLS กับ fixed-effect panel regression model นันสอดคล้
้
องกัน
กล่าวคือสัมประสิทธิ์ของทัง้ logGPP และ (logGPP)2 ส่งผลทางลบและทางบวก (ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
และ 0.05 ตามลําดับ) ต่อระดับความเข้ มข้ นของ PM10

สรุ ป

การศึกษานีท้ ําการทดสอบสมมติฐานเส้ นโค้ งสิ่งแวดล้ อมคุซเนสต์ของมลภาวะทางอากาศ 4 ชนิด ผล
การศึกษาสนับสนุนสมมติฐานในกรณีของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ และปฏิเสธสมมติฐานในกรณีของอนุภาคฝุ่ นที่
มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซึง่ สามารถแปลความหมายได้ วา่ การทํานายแนวโน้ มก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์โดยใช้
ข้ อมูล 20 ปี ที่ผ่านมา พบว่าปริ มาณความเข้ มข้ นของก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในชันบรรยากาศมี
้
แนวโน้ มลดลงเมื่อ
ระดับผลิตภัณฑ์จงั หวัดต่อหัวเพิ่มขึ ้นถึงระดับหนึ่งแล้ ว ในขณะเดียวกันเมื่อมีการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์จงั หวัด
ต่อหัวเพิ่มถึงระดับหนึ่ง ปริ มาณของอนุภาคฝุ่ นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนนันจะมี
้
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้น เนื่องจาก
อนุภาคฝุ่ นชนิดนี ้มีแหล่งกําเนิดที่สําคัญจากภาคอุตสาหกรรมและคมนาคม ภาครัฐจึงควรออกนโยบายเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาอนุภาคฝุ่ นที่ มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนอย่างเร่ งด่วน โดยเน้ นการแก้ ปัญหาที่ ภาคอุตสาหกรรมและ
คมนาคม
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ความเต็มใจจ่ ายค่ าขนส่ งจากการเลือกซือ้ สินค้ าอุปโภคบริโภคผ่ านช่ องทางออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาห้ างเทสโก้ โลตัส
Willingness to Pay for Delivery Charge Online Consumer Goods in Bangkok:
A Case Study of TESCO Lotus
จิตราภรณ์ กลั่นวารี1* และ มานะ ลักษมีอรุโณทัย1
Chittraporn Klunvaree1* and Mana Luksamee-Arunothai1

บทคัดย่ อ

การศึกษานี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ า
อุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษาห้ างเทสโก้ โลตัส โดยใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์เก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ใช้ บริ การเทสโก้ โลตัสในประเทศไทย จํานวน 488 ชุด ด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงและกําหนดโควต้ า พร้ อมทําการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression
Analysis) พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งดังกล่าว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ได้ แก่ อายุ อาชีพ
และทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่มีอายุ 25-34
ปี และ 35-49 ปี จะมี โ อกาสความเต็ ม ใจจ่ า ยค่ า ขนส่ ง น้ อ ยกว่า ผู้ ที่ มี อ ายุ 15-24 ปี ร้ อยละ 56.9 และ 49.4
ตามลําดับ ส่วนพ่อบ้ าน/แม่บ้าน จะมีโอกาสมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งสูงกว่าพนักงานบริ ษัท/ห้ างร้ านเอกชน 3.1
เท่า ดังนัน้ ห้ างเทสโก้ โลตัสจึงควรมีการวางกลยุทธ์ ทางการตลาดให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด e-Commerce และเพิ่มยอดขายให้ แก่ธุรกิจต่อไป

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the factors affecting willingness to pay for delivery
charge online consumer goods in Bangkok: A case study of TESCO Lotus. The data were collected by
TESCO Lotus customers 488 sets of an online questionnaire. The target observations were selected
using purposive sampling and quota sampling. The Binary Logistic Regression Analysis was adopted
to analyze the collected data. The results showed that factors affecting willingness to pay for delivery
charge online consumer goods were Age, Occupation and Attitude that have trustworthy TESCO
Lotus’s online consumer goods. The 25-34 and 35-49 age range are less willingness to pay for delivery
charge online consumer goods less than 15-24 age range, 56.9% and 49.4%, respectively. Butler/Maid
are higher than Private company employee 3.1 times. Therefore, TESCO Lotus should have targeted
marketing strategies in order to increase the competition in e-Commerce and sale revenue.
Key Words: Willingness to pay, delivery charge, online consumer goods
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คานา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีได้ เข้ ามามีบทบาทต่อการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภคมากขึ ้น โดยเฉพาะการซื ้อสินค้ าผ่าน
ช่ องทางออนไลน์ หรื อที่ เรี ย กว่า พาณิ ช ย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ (Electronic Commerce หรื อ e-Commerce) พบว่า
มูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยมีการขยายตัวเติบโตมากขึ ้นจากปี 2559 ที่มีประมาณ 2.56 ล้ านล้ านบาท
เป็ น 2.81 ล้ านล้ านบาทจากการคาดการณ์ ในปี 2560 (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ , 2561) มี
จานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 52.9 ในปี 2560 ซึง่ เติบโตถึงร้ อยละ 190.7 จากปี 2551 โดยเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานครมีจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 74.5 ซึง่ กิจกรรมการสัง่ จอง/สั่งสินค้ าและบริ การ
ผ่านระบบออนไลน์ ในปี 2560 มีจานวนผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ร้ อยละ 10.9 เพิ่มขึน้ จากปี 2559 ที่มีเพียงร้ อยละ 7.9
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) และผลการสารวจพฤติกรรมผู้บริ โภคในครัวเรื อนของสินค้ าอุปโภคบริ โภค พบว่า
ในช่ วง 5 ปี ที่ ผ่ านกลุ่มสิ น ค้ า ดังกล่าวเติบ โตอย่ างก้ าวกระโดดในตลาด e-Commerce จนกระทั่งในปี 2560
เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,144 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1.2 ของตลาดรวมมูลค่าตลาดสินค้ าอุปโภคบริ โภค 4.42
แสนล้ านบาท (กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์), 2561)
ดังนัน้ ผู้นาในตลาดค้ าปลีกอย่างห้ างเทสโก้ โลตัสในประเทศไทยจึงได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญและมีการ
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ใช้ โอกาสของการเป็ นผู้นาในตลาดออฟไลน์ ทาการขยายธุรกิจออนไลน์อย่าง TESCO
Lotus Shop Online ในปี 2558 เพื่อสร้ างประสบการณ์ การช้ อปปิ ง้ แบบไร้ รอยต่อ โดยคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
แต่ในเขตกรุ งเทพมหานครจะคิดค่าขนส่ง 60 บาทเท่านัน้ ไม่มีกาหนดขันต
้ ่า ซึง่ เป็ นจานวนเงินที่ผ้ บู ริ โภคจะต้ อง
จ่ายเพิ่ มมากขึน้ เพื่ อ ทดแทนการเดินทางออกไปซือ้ สินค้ าด้ วยตนเองท่ามกลางสภาพการจราจรที่ ติดขัด แต่
ปั จจุบนั พบว่า สัดส่วนการใช้ บริ การสัง่ ซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ยงั มีจานวนไม่มากเท่าที่ควร
อีกทัง้ งานวิจัยที่ผ่านมามีเพียงการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจในการซื ้อสินค้ าและใช้
บริ การของห้ างเทสโก้ โลตัสของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลของเกศรา จันทร์ จรัสสุข (2555)
และอริ สา ศรี พฒ
ั นกุล (2559) และการศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคทางอินเตอร์ เน็ตสาหรับ
ซูเปอร์ เซนเตอร์ ของธัญรัศม์ ภัคคะสิริวฒ
ั น์ (2558) เท่านัน้ แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความเต็มใจจ่าย
ค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ของห้ างเทสโก้ โลตัส
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้ศกึ ษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อ
สินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร กรณีศกึ ษาห้ างเทสโก้ โลตัส เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ ธุรกิจสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์ ทางการตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้ าใจ
พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย เพื่ อช่ วยเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ในตลาดพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มยอดขายให้ แก่ธุรกิจต่อไป

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร กรณี ศึกษาห้ างเทสโก้ โลตัส ครั ง้ นี ้ เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ โดยเก็บแบบสอบถามออนไลน์
จ านวน 488 ชุ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงผู้ ใช้ บริ ก ารของห้ างเทสโก้ โลตัส ที่ อ าศัย อยู่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะแบ่งกลุ่มการศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเต็มใจจ่าย และกลุ่มที่ไม่มีความ
เต็มใจจ่าย อย่างละ 244 ชุด และใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกาหนดโควต้ าตามเพศและอายุ ซึ่งเป็ นเพศชาย
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จ านวน 112 คน (ร้ อยละ 23) และเพศหญิ ง จ านวน 376 คน (ร้ อยละ 77) ที่ มี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 25-44 ปี
(บทสัมภาษณ์ ของประธานกรรมการบริ หารฝ่ ายธุรกิจออนไลน์ข องห้ างเทสโก้ โลตัส อ้ างใน ธุรกิจคิดใหม่, 2559)
โดยใช้ สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane, 1967) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเก็บข้ อมูล
ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 พร้ อมทาการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Testing Survey) จานวน 30 ชุด
เพื่ อนามาวิเคราะห์ ความเชื่ อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยรวมเท่ากับ 0.859 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ (Nunnally, 1978) จากนันจึ
้ งได้ นา
แบบสอบถามดังกล่าวทาการเก็บข้ อมูลจริ งตามกลุม่ ตัวอย่างที่กาหนดไว้

วิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั ง้ นี ้ ได้ ทาการประมวลผลด้ วยสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) และสถิ ติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ด้ วยการ
วิเคราะห์ การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression Analysis) ซึ่งมีตวั แปรอิสระ ได้ แก่ ปั จจัย
ด้ านเศรษฐกิจและสังคม ปั จจัยด้ านทัศนคติต่อการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ของห้ างเทสโก้
โลตัส และปั จจัยด้ านราคาเริ่ มต้ นที่เสนอ ในที่นีค้ ือ ค่าขนส่ง ส่วนตัวแปรตาม คือ ความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง ดัง
แสดงในตารางที่ 1 โดยมีฟังก์ชนั ของแบบจาลอง ดังนี ้
𝑊𝑇𝑃 = 𝛼 + 𝛽1 𝑆𝑒𝑥 + 𝛽2 𝐴𝑔𝑒 + 𝛽3 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 + 𝛽4 𝐸𝑑𝑢 + 𝛽5 𝑂𝑐𝑐𝑢 + 𝛽6 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 + 𝛽7 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑦
+𝛽8 𝑇ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔1 + 𝛽9 𝑇ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔2 + 𝛽10 𝑇ℎ𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔3 + 𝛽11 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔1 +𝛽12 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔2
+ 𝛽13 𝐹𝑒𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔3 + 𝛽14 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛1 + 𝛽15 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛2 + 𝛽16 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛3 + 𝛽17 𝐵𝑖𝑑 + 𝜎𝑒𝑖

Table 1 Variables in the regression analysis, their descriptive statistics and expected sign
Variable
WTP
Sex
Age
Status
Edu
Occu
Income
Family
Thinking1
Thinking2
Thinking3
Feeling1

Description
Willingness to pay for delivery charge TESCO Lotus’s online consumer goods
(0 = Unwillingness to pay, 1 = Willingness to pay)
Gender (0 = Male, 1 = Female)
Age (0 = 15-24, 1 = 25-34, 2 = 35-49, 4 = 50 and more)
Marital status (0 = Single, 1 = Married, 2 = Divorced/ Widowed)
Education (0 = Lower Bachelor's degree, 1 = Bachelor's degree, 2 = Higher Bachelor's degree)
Occupation (0 = Private company employee, 1 = Government officer, 2 = Student,
3 = Business owner, 4 = Butler/maid, 5 = Other)
Average income per month (0 = Less than 10,000 baht, 1 = 10,001-20,000 baht, 2 = 20,001-30,000
baht, 3 = 30,001-40,000 baht, 4 = 40,001-50,000 baht, 5 = More than 50,000 baht)
Number of family (0 = 1, 1 = 2-4, 2 = 5-7, 3 = Up to 8)
Understand using TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly
Disagree, 4 = Strongly Agree)
Understand the terms and conditions of TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of
agree, 0 = Strongly Disagree, 4 = Strongly Agree)
Understand the advantage of TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of agree,
0 = Strongly Disagree, 4 = Strongly Agree)
Feel comfortable TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly
Disagree, 4 = Strongly Agree)
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Expected sign
NA
+/+/+/+
+
+
+
+
+
+
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Table 1 (Continue)
Variable
Feeling2
Feeling3
Action1
Action2
Action3
Bid

Description
Feel safe and secure TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of agree,
0 = Strongly Disagree, 4 = Strongly Agree)
Feel confident in the quality of products and services (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly Disagree,
4 = Strongly Agree)
Have trustworthy TESCO Lotus’s online consumer goods (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly
Disagree, 4 = Strongly Agree)
Buying TESCO Lotus’s online consumer goods again (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly Disagree,
4 = Strongly Agree)
Recommend TESCO Lotus’s online consumer goods to others (0 to 4 scale of agree, 0 = Strongly
Disagree, 4 = Strongly Agree)
Starting bid or delivery charge TESCO Lotus’s online consumer goods (0 = 0 baht, 1 = 30 baht,
2 = 60 baht, 3 = 120 baht, 4 = More than 120 baht)

Expected sign
+
+
+
+
+
-

ผลการศึกษา
จากการสุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจงและก าหนดโควต้ า ตามเพศและอายุ ข้ า งต้ น พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพโสด ร้ อยละ 70.9 ของกลุ่ม ตัว อย่ า งทัง้ หมด ส าเร็ จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี (ร้ อยละ 65.2)
เป็ นพนักงานบริ ษัท/ห้ างร้ านเอกชน (ร้ อยละ 57.4) มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้ อยละ 27.9)
และมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน 2-4 คน (ร้ อยละ 55.9) และเมื่อพิจารณาความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความเต็มใจจ่ายที่ราคาเริ่ มต้ น 60 บาท ร้ อยละ 30.3 ของกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
และไม่มีความเต็มใจจ่าย
ค่าขนส่งเลย ร้ อยละ 29.3 และส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการซื ้อสินค้ าผ่านช่องทางดังกล่าวเลย ร้ อยละ
59.0 ของกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความเต็มใจจ่าย ร้ อยละ 37.2 และไม่มีความเต็มใจจ่าย ร้ อยละ 62.8
ดังแสดงในตารางที่ 2
Table 2 Characteristics of TESCO Lotus’s online consumer goods respondents
Gender
Age

Marital status

Education

Occupation

Description

Frequency
(Percentage)

Male
Female
15-24
25-34
35-49
50 and more
Single
Married
Divorced/ Widowed
Lower Bachelor's degree
Bachelor's degree
Higher Bachelor's degree
Private company employee
Government officer
Student
Business owner
Butler/maid
Other

112 (23.0)
376 (77.0)
51 (10.5)
281 (57.6)
124 (25.4)
32 (6.6)
346 (70.9)
128 (26.2)
14 (2.9)
33 (6.8)
318 (65.2)
137 (28.1)
280 (57.4)
112 (23.0)
28 (5.7)
42 (8.6)
21 (4.3)
5 (1.0)
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Description
Average income
per month

Number of
family

Starting Bid

Less than 10,000 baht
10,001-20,000 baht
20,001-30,000 baht
30,001-40,000 baht
40,001-50,000 baht
More than 50,000 baht
1 people (alone)
2-4 people
5-7 people
Up to 8 people
0 baht
30 baht
60 baht
120 baht
More than 120 baht

(n = 488)
Frequency
(Percentage)

18 (3.7)
84 (17.2)
136 (27.9)
84 (17.2)
82 (16.8)
84 (17.2)
86 (17.6)
273 (55.9)
106 (21.7)
23 (4.7)
143 (29.3)
101 (20.7)
148 (30.3)
23 (4.7)
73 (15.0)
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Table 2 (Continue)
Experience
using TESCO
Lotus Shop
Online (Exp.)

(n = 488)

Description

Frequency
(Percentage)

Experience
- Willingness to pay
- Unwillingness to pay

200 (41.0)
137 (68.5)
63 (31.5)

Frequency
(Percentage)

Description
No Experience
using TESCO
Lotus Shop
Online (No Exp.)

No Experience
- Willingness to pay
- Unwillingness to pay

288 (59.0)
107 (37.2)
181 (62.8)

เมื่อพิจารณาทัศนคติต่อการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ของห้ างเทสโก้ โลตัส ผู้ที่เคย
มี ป ระสบการณ์ ใ นการซื อ้ สิ น ค้ า พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ มี ค วามรู้ สึ ก
สะดวกสบายในการซื ้อ และจะแนะนาให้ ผ้ อู ื่นซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ เห็นด้ วยมาก ร้ อยละ
47.0 44.0 43.5 ตามลาดับ ส่วนผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการใช้ งาน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจถึง
ประโยชน์ ที่ได้ รับ เห็นด้ วยมาก ร้ อยละ 36.8 ส่วนมีความรู้ สึกปลอดภัยในการซื ้อ และมีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อ
เห็นด้ วยปานกลาง ร้ อยละ 44.8 และ 45.1 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
Table 3 Attitude toward TESCO Lotus’s online consumer goods of respondents

(n = 488)

Frequency (Percentage)
Variable
Understand using TESCO Lotus’s
online consumer goods
Understand the terms and conditions of
TESCO Lotus’s online consumer goods
Understand the advantage of TESCO
Lotus’s online consumer goods
Feel comfortable TESCO Lotus’s online
consumer goods
Feel safe and secure TESCO Lotus’s
online consumer goods
Feel confident in the quality of products
and services
Have trustworthy TESCO Lotus’s online
consumer goods
Buying TESCO Lotus’s online consumer
goods again
Recommend TESCO Lotus’s online
consumer goods to others

Strongly
Disagree

Slightly
Disagree

Neither

Slightly Agree

Strongly Agree

Exp.

No Exp.

Exp.

No Exp.

Exp.

No Exp.

Exp.

No Exp.

Exp.

No Exp.

4
(2.0)
5
(2.5)
5
(2.5)
1
(0.5)
5
(2.5)
5
(2.5)
6
(3.0)
8
(4.0)
11
(5.5)

15
(5.2)
18
(6.3)
11
(3.8)
6
(2.1)
13
(4.5)
14
(4.9)
14
(4.9)
23
(8.0)
28
(9.7)

8
(4.0)
13
(6.5)
13
(6.5)
8
(4.0)
22
(11.0)
20
(10.0)
15
(7.5)
17
(8.5)
13
(6.5)

39
(13.5)
51
(17.7)
46
(16.0)
29
(10.1)
63
(21.9)
60
(20.8)
59
(20.5)
57
(19.8)
52
(18.1)

46
(23.0)
62
(31.0)
48
(24.0)
19
(9.5)
63
(31.5)
69
(34.5)
67
(33.5)
41
(20.5)
48
(24.0)

99
(34.4)
102
(35.4)
92
(31.9)
49
(17.0)
129
(44.8)
120
(41.7)
130
(45.1)
110
(38.2)
114
(39.6)

90
(45.0)
82
(41.0)
94
(47.0)
88
(44.0)
78
(39.0)
67
(33.5)
83
(41.5)
84
(42.0)
87
(43.5)

95
(33.0)
88
(30.6)
106
(36.8)
116
(40.3)
63
(21.9)
66
(22.9)
71
(24.7)
68
(23.6)
69
(24.0)

52
(26.0)
38
(19.0)
40
(20.0)
84
(42.0)
32
(16.0)
39
(19.5)
29
(14.5)
50
(25.0)
41
(20.5)

40
(13.9)
29
(10.1)
33
(11.5)
88
(30.6)
20
(6.9)
28
(9.7)
14
(4.9)
30
(10.4)
25
(8.7)

นอกจากนี ้ ยังพบว่า ส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่เคยมีประสบการณ์ในการซื ้อสินค้ าและไม่เคยมีประสบการณ์ในการการ
ซื ้อ จะมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง เนื่องจากการประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ร้ อยละ 34.3 และ 35.5
ตามล าดับ ส่วนผู้ที่ ไม่มีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง เพราะต้ องการให้ ส่งฟรี ร้ อยละ 49.2 และ 43.6 ตามล าดับ
ดังแสดงในตารางที่ 4
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Table 4 Reasons of Willingness to pay / Unwillingness to pay for delivery charge
Reasons of Willingness to pay
Saving time and money
Delivery directly to your home or office
Flash sales / Special offers / Discounts
Terms and conditions of warranty clearly
Product Variety
Pricing closely the store

Frequency (Percentage)
Exp.

No Exp.

47 (34.3)
37 (27.0)
21 (15.3)
10 (7.3)
12 (8.8)
10 (7.3)

38 (35.5)
32 (29.9)
16 (15.0)
11 (10.3)
7 (6.5)
3 (2.8)

Reasons of Unwillingness to pay
Free delivery charge
Branch near your home or office
Want to physically see or try products
Do not feel confident to get products
Late delivery
Damaged in transit

(n = 488)
Frequency (Percentage)
Exp.

No Exp.

31 (49.2)
9 (14.3)
11 (17.5)
3 (4.7)
7 (11.1)
2 (3.2)

79 (43.6)
34 (18.8)
43 (23.7)
5 (2.8)
13 (7.2)
7 (3.9)

จากนัน้ เมื่อน าตัวแปรอิส ระทัง้ หมดมาทดสอบเพื่ อ หาค่าสหสัมพันธ์ ด้วยวิ ธี Pearson’s Correlation
พบว่า ตัวแปรราคาเริ่ มต้ นที่เสนอ (Bid) กับตัวแปรความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง (WTP) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
มากกว่า 0.80 ทาให้ เกิดปั ญหา Multicollinearity ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 จึงถอดตัวแปรดังกล่าวออก
และทดลองประมาณการจากหลากหลายสมการที่มีตวั แปรอิสระแตกต่างกัน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสมการที่ สามารถ
อธิบายตัวแปรตามได้ ที่สดุ ดังแสดงในตารางที่ 5
Table 5 Estimated model for factors affecting willingness to pay for delivery charge online consumer goods
Variable
Sex
Age
Age(1)
Age(2)
Age(3)
Occu
Occu(1)
Occu(2)
Occu(3)
Occu(4)
Occu(5)
Action1
Action1(1)
Action1(2)
Action1(3)
Action1(4)
Constant
Chi-square
Log likelihood

Coefficient
(𝜷)
- 0.201

Standard
Error
0.226

- 0.843**
- 0.682*
- 0.345

0.361
0.390
0.539

- 0.113
- 0.928*
0.119
1.132**
1.584

0.232
0.481
0.352
0.569
1.135

0.791
1.580***
1.570***
1.915***
- 0.585

0.635
0.601
0.608
0.670
0.694
37.273

Wald

df

Sig.

0.790
6.306
5.460
3.064
0.410
10.332
0.236
3.725
0.115
3.953
1.949
16.394
1.550
6.921
6.676
8.156
0.711

1
3
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

0.374
0.098
0.019
0.080
0.522
0.066
0.627
0.054
0.734
0.047
0.163
0.003
0.213
0.009
0.010
0.004
0.399
Pseudo R2

639.239

0.818

95% C.I.for Exp(𝜷)
Lower
Upper
0.526
1.274

0.431
0.506
0.708

0.212
0.236
0.247

0.873
1.085
2.036

0.894
0.395
1.127
3.102
4.876

0.567
0.154
0.566
1.016
0.527

1.407
1.014
2.244
9.468
45.091

2.206
4.854
4.809
6.784
0.557

0.635
1.496
1.461
1.823

7.664
15.749
15.827
25.244

Exp(𝜷)

Correct Prediction

0.098
60.5

***, ** and * indicates Significance level at 1%, 5% and 10% of error probability, respectively.

จะเห็นได้ ว่า อายุ และอาชีพ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 และ
0.10 โดยผู้ที่มีอายุ 25-34 ปี และ 35-49 ปี จะมีโอกาสมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง น้ อยกว่าผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี
ร้ อยละ 56.9 และ 49.4 ตามลาดับ ส่วนนักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา จะมีโอกาสมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง น้ อยกว่า
พนักงานบริ ษัท/ห้ างร้ านเอกชน ร้ อยละ 60.5 ส่วนพ่อบ้ าน/แม่บ้าน จะมีโอกาสมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง สูงกว่า
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พนักงานบริ ษัท/ห้ างร้ านเอกชน 3.1 เท่า ส่วนทัศนคติด้านพฤติกรรมที่ มีความเชื่ อมั่นในการซือ้ สินค้ าอุปโภค
บริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยผู้ที่มีทศั นคติ
เห็นด้ วยมากที่ สุด เห็นด้ วยปานกลาง และเห็นด้ วยมาก จะมีโอกาสมีความเต็มใจจ่ ายค่าขนส่ง สูงกว่ า ผู้ที่ มี
ทัศนคติเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ 6.78 4.85 และ 4.80 เท่า ตามลาดับ

สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร กรณีศกึ ษาห้ างเทสโก้ โลตัสครัง้ นี ้ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือก
ซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ แก่ อายุ อาชีพ และทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีความเชื่อมัน่ ใน
การซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึน้ ไป จะมีความเต็มใจจ่ายค่าขนส่ง
จากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ กมลรส ทาจ้ อม (2558) และเกียรติศกั ดิ์ สมัครสมาน (2557) ส่วนพ่อบ้ าน/แม่บ้าน จะมี
ความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่าพนักงานบริ ษัท/ห้ าง
ร้ านเอกชน ขัดแย้ งกับผลการศึกษาของ เกียรติศกั ดิ์ สมัครสมาน (2557)
ส่วนทัศนคติด้านพฤติกรรมที่มีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์เห็นด้ วย
มากที่สดุ เห็นด้ วยปานกลาง และเห็นด้ วยมาก จะมีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื ้อสินค้ าอุปโภค
บริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าผู้ที่มีทศั นคติเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง มีบริ การส่งตรงถึงบ้ านและไม่ต้องขนของหนักด้ วยตนเอง ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธิดารัตน์
ปสันน์สิริคณ
ุ (2560) และพิริณฎา หลวงเทพ (2556) ดังนัน้ จากการศึกษาจึงควรเน้ นกลุ่มพ่อบ้ าน/แม่บ้าน และ
กลุ่มที่มีความเชื่อมัน่ ในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่านช่องทางออนไลน์ ของห้ างเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มี
ความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งมากกว่ากลุม่ อื่นๆ
นอกจากนี ้ยังพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการซื ้อสินค้ าอุปโภคบริ โภคผ่าน TESCO
Lotus Shop Online ด้ วยเหตุนี ้ จึงควรเพิ่มการสื่อสารให้ ผ้ บู ริ โภครับรู้ การให้ บริ การดังกล่าวผ่านการสื่อสารทาง
ไลน์ (LINE) ของห้ างเทสโก้ โลตัสในกลุ่มลูกค้ าปั จจุบันที่เป็ นสมาชิกคลับการ์ ด และวางกลยุทธ์ ทางการตลาด
โดยการออกโฆษณา ใช้ ดาราที่มีชื่อเสี ยงเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มที่เคยใช้ บริ การห้ างเทสโก้ โลตัส แต่ยัง
ไม่ได้ เป็ นสมาชิกคลับการ์ ด และขยายฐานไปยังลูกค้ ากลุ่มที่ยงั ไม่เคยมีประสบการณ์ ในการใช้ บริ การทังออฟไลน์
้
และออนไลน์ ใ ห้ หัน มาใช้ บ ริ ก ารมากขึ น้ และเนื่ อ งจากสิ น ค้ า อุป โภคบริ โ ภคเป็ นสิ น ค้ า ที่ จ าเป็ นต้ อ งใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน ดังนัน้ ห้ างเทสโก้ โลตัสอาจจะมีการวางกลยุทธ์เพิ่มยอดขายรวมจากการกาหนดปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
ขันต
้ ่า เพื่อแลกกับการไม่คิดค่าขนส่ง ซึง่ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด e-Commerce และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของผู้บริ โภค เพื่อเพิ่มยอดขายให้ แก่ห้างเทสโก้ โลตัสในประเทศไทยต่อไป
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การประยุกต์ ใช้ มาตรฐานการบัญชีเกษตรกรรมและการวิเคราะห์ ผลตอบแทน
การปลูกลิน้ จี่พันธุ์ป้าชิด: กรณีศึกษา บี.เอ็น.ฟาร์ ม
The Application of Agricultural Accounting Standards and Return Analysis of
Pajid Litchi Cultivation: A Case Study of B.N.Farm
สินีนาฏ วงค์ เทียนชัย1* กนกวรรณ ลีจ้อย1 และณัฏฐา บุบผา1
Sineenat Wongthianchai1* Kanokwan Lee-joi1 and Nattha Bubpha1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการนํามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรมมาใช้ ในการ
ปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด และ 2) เพื่อศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด โดยมีรูปแบบเป็ นการวิจยั
เชิงพรรณา ใช้ การสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า การจําแนกและรับรู้ รายการ
ทางบัญชีสามารถปฏิบตั ิได้ ตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี เว้ นแต่ข้อมูลในส่วนของสินทรัพย์ชีวภาพโดยใช้
มูลค่ายุติธรรมยังไม่สามารถหาราคาที่ชดั เจนได้ สําหรับผลตอบแทนของโครงการลงทุนการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด
ต่อไร่ ในช่วงเวลา 8 ปี อัตราคิดลด 7% พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนภายใน 5 ปี 8 เดือน มีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ
94,022 บาทต่อไร่ อัตราผลตอบแทนต่อต้ นทุนเท่ากับ 3.68 เท่า อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 17% การวิจยั นี ้
เพิ่มทางเลือกการลงทุนแก่เกษตรกรหรื อกลุม่ เกษตรกรที่สนใจการปลูกไม้ ผลระยะยาว

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the agricultural accounting standards applied
to Pajid litchi cultivation, and 2) to study the return of investment for Pachid litchi. The study design was
a descriptive research by using purposive sampling and an in-depth interview. The results revealed
that the accounting classification and recognition were applied according to the operational accounting
standards, except on the biological assets of Pajid litchi which could not be clearly measured for the
fair value. Regarding the return of the investment per rai at the discount rate of 7% within 8 years, the
payback period (PB) was estimated at almost 5 years 8 months, the net present value (NPV) at 94,022
baht per rai, and the benefit cost ratio (B/C Ratio) at 3.68 times, and the internal rate of return (IRR) at
17%. This research adds to investment alternatives for long-term projects of agriculturists.
Key Words: Pajid litchi, Agricultural accounting standards, Cost and Return Analysis
*Corresponding author; e-mail address: sineenatwong@gmail.com
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คานา
ลิ น้ จี่ (Litchi หรื อ Lychee) เป็ น ไม้ ผ ลกึ่งร้ อนในประเทศไทยมีถิ่ นกาเนิ ดจากภาคใต้ ข องประเทศจี น
สามารถออกตามความสามารถของการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพันธุ์ลิ ้นจี่ที่
ลุ่ม ปลูกกันแพร่ หลายในแถบจังหวัดภาคกลาง เช่น พันธุ์ ค่อมกะโหลกต่างๆ สาเภาแก้ ว สาเภาทอง เป็ นต้ น และ
2) กลุ่มพันธ์ ลิ ้นจี่ที่ดอน ปลูกมากในภาคเหนือของประเทศไทย เช่น พันธุ์กิมเจง ฮงฮวย จักรพรรดิ นครพนม เป็ น
ต้ น (สานักคุ้มครองพันธุ์พืชแห่งชาติ , 2546) และจากข้ อมูลการส่งออกผลไม้ สดไปต่างประเทศในปี 2559 ลิ ้นจี่
ไทยมีการส่งออกเป็ นลาดับ 12 มูลค่าการส่งออกเป็ นจานวนเงิน 99,380,536 บาท โดยตลาดรับซื ้อที่สาคัญคือ
ประเทศจีน อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับอามิเรตส์ เวียดนามและอื่นๆ (กลุ่มบริ การส่งออกสินค้ าเกษตร, 2559) และ
พบว่าในปั จจุบันประเทศเวียดนามได้ เริ่ มหันมาผลิตและส่งออกลิ ้นจี่ส่ตู ลาดโลกเพิ่มมากขึน้ (จันทิรา ยิมเรวัต
วิวฒ
ั น์ รัตน์, 2561) แต่การผลิตลิ ้นจี่ ของประเทศไทยมีปัญหาเรื่ องคุณภาพและผลผลิตคุณภาพดีมีจานวนน้ อย
ต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นและเกษตรกรใช้ ปัจจัยการผลิตอย่ างไม่เหมาะสม การขาดแคลนแรงงาน ลิ ้นจี่มีเมล็ดใหญ่
การปลูกพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งมากเกินไปทาให้ ผลผลิตราคาตกต่า ซึง่ นิพฒ
ั น์ สุขวิบูลย์ (2558) ได้ ระบุถึงปั ญหาของ
การผลิตลิ ้นจี่ไทยไว้ ดงั นี ้ 1) อายุการเก็บรักษาสัน้ 2) ไม่สามารถบังคับให้ มีผลผลิตนอกฤดูกาลได้ และมีการเก็ บ
เกี่ยวพร้ อมกับประเทศจีน ส่งผลราคาจาหน่ายถูกลง 3) การส่งออกลิ ้นจี่ใช้ สารยืดอายุที่อนั ตรายและส่งผลต่อ
สภาพแวดล้ อม และ 4) ผลผลิตมีคณ
ุ ภาพต่าออกผลไม่สม่าเสมอส่งผลต่อราคาจาหน่าย จึงทาให้ การปลูกลิ ้นจี่ใน
ปั จจุบนั ลดลงและเกษตรกรปลูกไม้ ผลอื่นมากขึ ้น
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ มีการปลูกลิ ้นจี่เพิ่มขึ ้นและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลก ได้ มีเกษตรกรจากไร่ บี.เอ็น.
ฟาร์ ม ซึง่ เป็ นผู้พฒ
ั นาสายพันธุ์ลิ ้นจี่ป้าชิดเป็ นสายพันธุ์ใหม่ในการแก้ ปัญหาลิ ้นจี่ในประเทศไทย เป็ นพันธุ์พืชใหม่
ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของลิ ้นจี่พนั ธุ์จกั รพรรดิผ่านการปรับปรุ งพันธุ์มานานกว่า 20 ปี ให้ ผลมีลกั ษณะดีคือ มี
เนื ้อแน่นและแห้ ง หวานแหลมและหวานจัด มีอายุเก็บเกี่ยวนานกว่าพันธุ์จกั รรพรรดิเดิม (สานักคุ้มครองพันธุ์พืช,
2556) โดยปั จจุบันจาหน่ายในราคาขายปลีกกิ โลกรั มละ 300-700 บาท ในกลุ่มลูกค้ าตลาดบน (High End
Market) และผลผลิตยังมีไม่เพียงพอต่อความต้ องการของตลาด ดังนันเกษตรกรผู
้
้ ผลิตลิ ้นจี่สายพันธุ์นี ้จึงมีความ
ประสงค์ให้ เกษตรกรทัว่ ไปหรื อกลุ่มเกษตรกรได้ ปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์นี ้ให้ มากขึ ้นกว่าเดิม แต่เนื่องจากการประมาณการ
ค่าต้ นพันธุ์โดยเกษตรกรผู้ผลิตเองมีราคาจาหน่ายค่อนข้ างสูง จึงทาให้ การปลูก ลิ ้นจี่พนั ธุ์นี ้ยังไม่เป็ นที่แพร่ หลาย
ในประเทศไทย อีกทังยั
้ งไม่เคยมีการบันทึกบัญชีเกษตรกรรมหรื อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนมาก่อน
จากข้ อมูลดังกล่าว เพื่อเป็ นทางเลือกให้ กบั เกษตรกรในการพัฒนาไม้ ผลเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ
ไทยในอนาคต งานวิจยั นี ้จึงทาการวิเคราะห์โครงการต้ นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็ นไป
ได้ ของความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และนามาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยประกาศใช้ ฉบับ
ปรับปรุ งปี 2560 ที่มีความเกี่ยวข้ องในภาคเกษตรมาประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางเบือ้ งต้ นมาประกอบการพิจารณา
การปั นส่วนต้ นทุน ซึง่ ประกอบด้ วยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ องเกษตรกรรม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่ องสินค้ าคงเหลือ และใช้ ลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดมาเป็ น
กรณีศกึ ษา ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี ้จึงประกอบด้ วย 1) เพื่อศึกษาการนามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ อง
กับเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด และ 2) เพื่อศึกษาผลตอบแทนของการลงทุนปลูกลิ ้นจี่
พันธุ์ป้าชิด
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การทบทวนวรรณกรรรม
มาตรฐานการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้ องในงานวิจัยเพื่อนาไปวิเคราะห์และหาค่าเพื่อใช้ ประเมินโครงการ
ประกอบด้ วย
1) การศึกษามาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ องกับการลงทุนปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด ประกอบด้ วย
1.1) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ปรับปรุ ง 2560) ได้ ให้ คานิยาม
ที่เกี่ยวกับพืชเพื่อการให้ ผลิตผล (Bearer Plants) หมายถึง 1) พืชที่มีชีวิตซึง่ ใช้ ในกระบวนการผลิตหรื อเพื่อจัดหา
ซึง่ ผลิตผลทางการเกษตร 2) คาดว่าจะให้ ผลผลิตมากกว่าหนึง่ รอบระยะเวลา และ 3) มีความเป็ นไปได้ ยากยิ่งที่
จะขายเป็ นผลิตผลทางการเกษตรเว้ นแต่จะเป็ นการขายเศษซากที่เป็ นผลพลอยได้ ดังนัน้ การปลูกลิ ้นจี่ พนั ธุ์ป้า
ชิดจนกระทัง่ เจริ ญเติบโตให้ ผลประโยชน์จะจาแนกเป็ นพืชเพื่อการให้ ผลิตผลที่มีอายุมากกว่าหนึ่งปี และมีความ
เป็ นไปได้ น้อยมากที่จะขายเศษซากต้ นลิ ้นจี่เป็ นผลิตผลทางการเกษตร การรับรู้ รายการและการวัดมูลค่าลิ ้นจี่จะ
ใช้ วิธีราคาทุนหักด้ วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561)
1.2) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ องเกษตรกรรม (ปรั บปรุ ง 2560) ได้ ระบุคานิยามสินทรัพย์
ชีวภาพหมายถึง สัตว์หรื อพืชที่มีชีวิต ผลิตผลทางการเกษตร หมายถึง ผลิตผลที่เก็บเกี่ย วได้ จากสินทรัพย์ชีวภาพ
ของกิจการ ดังนัน้ จากคานิยามดังกล่าวเมื่อต้ นลิ ้นจี่ให้ ผลจะถูก รั บรู้ เป็ นสินทรั พย์ ชีวภาพ (Biological Assets)
และวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขายเมื่อรับรู้ รายการเริ่ มแรกและ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลารายงาน
(สภาวิชาชีพบัญชี, 2561)
1.3) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่ อง สินค้ าคงเหลือ (ปรั บปรุ ง 2560) ได้ ระบุถึงสินทรั พย์ ที่มี
ลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้ 1) ถือไว้ เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 2) อยู่ใน
ระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ เป็ นสินค้ าสาเร็ จรู ปเพื่อขาย หรื อ 3) อยู่ในรู ปของวัตถุดิบ หรื อวัสดุที่มีไว้ เพื่อใช้ ใน
กระบวนการผลิ ตหรื อให้ บ ริ ก าร ดังนัน้ ผลลิ น้ จี่ ณ จุด เก็ บ เกี่ ย วในงานวิ จัย นี จ้ ัดเป็ น ผลิตผลทางการเกษตร
(Agricultural Produce) วัดด้ วยมูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย ซึ่งจะถือเป็ นสินค้ าคงเหลือ (Inventories)
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 และเมื่อโอนเป็ นสินค้ าคงเหลือแล้ วจึงวัดมูลค่าด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ รับซึง่ ต่ากว่า (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561) และจากมาตรฐานการบัญชีทงั ้ 3 ฉบับดังกล่าวสามารถนามาสรุ ป
การประยุกต์ใช้ กบั การปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดได้ ดงั นี ้
Thai Accounting
Standard No.16:

Thai Accounting
Standard No.41:

Thai Accounting
Standard No.2:

Property, Plant

Agriculture

Inventories

and Equipment

Bearer Plants

1. Immature of Pajid Litchi

Biological Assets

2. Fruit on Pajid Litchi
Tree

Agricultural
Produce
Agricultural
Produce

3. Harvested Pajid
Litchi

Figure 1 The application of agricultural accounting standards on Pajid litchi cultivation
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2) ต้ นทุนและผลตอบแทน ประกอบด้ วย
2.1) ต้ นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าที่วดั ได้ เป็ นจานวนเงินของสินทรัพย์ หรื อความเสียสละที่กิจการ
ได้ ลงทุนไปเพื่อให้ ได้ สินค้ า สินทรัพย์หรื อบริ การต่างๆ ซึง่ กิจการคาดว่าจะนาไปใช้ ประโยชน์ได้ ในภายหลัง (ดวง
มณี โกมารทัต, 2555) ถ้ าต้ น ทุน ที่ เกิ ดขึน้ ให้ ป ระโยชน์ ใ นปั จจุบัน และอนาคต (Unexpired Cost) จะถื อเป็ น
สินทรั พย์ แต่ถ้าไม่ให้ ประโยชน์ แล้ ว (Expired Cost) และก่อให้ เกิ ดผลตอบแทนกลับมาจะรั บรู้ เป็ นค่าใช้ จ่าย
(ลาไย มากเจริ ญ, 2551) โดยในงานวิจัยนีจ้ ะจัดประเภทเป็ นต้ นทุนเพื่อการวิเคราะห์ และพยากรณ์ พฤติกรรม
ต้ นทุน (Cost Behavior) แบ่งเป็ น 1) ต้ นทุนผันแปร (Variable Costs) คือ ต้ นทุนที่ผนั แปรไปตามระดับกิจกรรม
หรื อตามหน่วยที่ผลิต และ 2) ต้ นทุนคงที่ (Fixed Cost) คือ ต้ นทุนโดยรวมที่เกิดขึ ้นอย่างคงที่ ไม่ผนั แปรไปตาม
กิจกรรมหรื อตามจานวนสินค้ าที่ผลิต (พรรนิภา รอดวรรณ, 2560)
2.2) ผลตอบแทน (Benefit) หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้ รับจากการลงทุนปลูกลิ ้นจี่จนกระทั่งเก็บ
เกี่ยวผลผลิตออกจาหน่าย ใช้ การวิเคราะห์ ประเมินโครงการคือ (ก) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB)
แบบไม่ปรับค่าของเวลา คือ ระยะเวลาคืนทุนของโครงการจากเงินที่ลงทุนเริ่ มแรกเพื่อแสดงว่าผู้ลงทุนปลูกลิ ้นจี่
พันธุ์ป้าชิดสามารถทราบว่าต้ องใช้ ระยะเวลาเท่าไรที่จะได้ รับเงินลงทุนคืนมา ด้ วยการหาจากกระแสเงินสดเข้ าใน
แต่ละปี หากกระแสเงินสดเข้ าแต่ละปี ไม่เท่ากัน คานวณโดยการรวมกระแสเงินสดเข้ าของแต่ ละปี เรี ยงลาดับปี ที่
ได้ รับเงินสดจนกระทัง่ จานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นจะเท่ากับเงินลงทุนที่จ่าย (ข) มูลค่าปั จจุบนั สุทธิ (Net Present Value:
NPV) คือการเปรี ยบเทียบมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดเข้ ากับกระแสเงินสดออก ซึง่ การลงทุนปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้า
ชิดจะยอมรับได้ คือมีคา่ มูลค่าปั จจุบนั เป็ นบวก (ค) อัตราผลตอบแทนต่อต้ นทุน (Benefit/Cost Ratio : B/C Ratio)
คือ ความคุ้มค่าของการลงทุนวิเคราะห์จากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ได้ รับตลอดอายุของการปลูกลิ ้นจี่ต่อ
ต้ นทุนรวม โดยค่าจะต้ องมากกว่า 0 และ (ง) อัตราผลตอบแทนการลงทุนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)
คือ อัตราผลตอบแทนที่แท้ จริ งของการลงทุนปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด โดยสรุ ปสูตรในการใช้ คานวณหาผลตอบแทน
จากการลงทุน (วิศิษฐ์ ลิ ้มสมบุญชัย และคณะ, 2554) ได้ ดงั นี ้
NPV

B/C Ratio

IRR

ในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องจากทบทวนวรรณกรรมส่วนมากในประเทศไทยเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับต้ นทุนและ
ผลตอบแทนของพืชเกษตรกรรมอื่น ส่วนการศึกษาในเรื่ องของลิ ้นจี่สาหรั บการนามาประเมินโครงการลงทุนมี
ปรากฎอยู่ในงานของ Akter, Islam และ Rabbani (2016) ทาการวิเคราะห์ทางการเงินของลิ ้นจี่ในบังกลาเทศโดย
การใช้ B/C ratio, NPV และ IRR เช่นกัน โดยผลของการประเมินโครงการในภาพรวมอยู่ในทิศทางที่ดี

วิธีการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเก็ บ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2561 มีตวั แทนผู้ถูกสัมภาษณ์ จากไร่ บี.เอ็น.ฟาร์ ม
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จานวน 2 ท่านคือ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีประสบการณ์ ในการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์ลิ ้นจี่ป้าชิดมากกว่า 20
ปี และกรรมการและเลขานุการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลทางด้ านการเงิน และทางไร่ มีแผนการผลิตเพื่อการส่งออกไปตลาด
ต่างประเทศในอนาคต มีพื ้นที่ลงทุนเพาะปลูกขนาดใหญ่จานวน 200 ไร่ ใช้ เทคนิคการปลูกลิ ้นจี่ระยะชิดคือ 1 ไร่
ปลูกได้ 100 ต้ น และข้ อคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้ วยต้ นทุนในการเพาะปลูกตังแต่
้ สายพันธุ์ที่ปลูก
จนกระทั่งรายได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเก็ บ เกี่ ย วจ าหน่ าย ใช้ เครื่ องมือวิ จัย โดยแบบสัมภาษณ์ เจาะลึก (Indepthinterview) และการบันทึกข้ อมูล กรอบข้ อคาถามอยู่ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้ องจากการวิเคราะห์ของ
ผู้เชี่ ย วชาญทางด้ านบัญ ชี ต้น ทุน และข้ อมูล ทางการเงิ น ที่ สาคัญ ตลอดจนท าการศึก ษาจากข้ อมูล ทุติยภูมิ
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื ้อหา (Content Analysis) ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ และการบันทึก
ข้ อมูลจากเอกสารมาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ จาแนกและรับรู้ เป็ นรายการทางบัญชีภายใต้ มาตรฐาน
การบัญ ชี ฉ บับ ที่ 16 ฉบับ ที่ 41 และฉบับ ที่ 2 ในส่วนที่ เกี่ ย วข้ องเรี ยงล าดับตัง้ แต่เป็ น พื ชเพื่ อการให้ ผลผลิต
สินทรัพย์ชีวภาพและผลิตผลทางการเกษตร ร่ วมกับรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้ องมาวิเคราะห์เพื่อแบ่งประเภทเป็ นต้ นทุน
ผันแปรและต้ นทุนคงที่ จากนันน
้ าข้ อมูลต้ นทุนและรายได้ มาทาการวิ เคราะห์โครงการในระยะเวลา 8 ปี เนื่องจาก
ลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดจะให้ ผลผลิตคงที่ในปี ที่ 8 เป็ นต้ นไปนับจากวันที่ปลูกโดยการประมาณการของเกษตรกรในอดีต

ผลการวิจัย
การจาแนกรายการทางบัญชีของการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดตามมาตรฐานการบัญชี ซึง่ รับรู้ และวัดมูลค่า
สรุ ปตามตารางที่ 1 คือ
Table 1 The recognition of accounting transactions of Pajid litchi according to accounting standards.
Accounting Std.
No.16:
Property, Plant
and Equipment

No.41:
Agriculture

No.2
Inventories

Items
Seedling cost, maintenance cost for
pre-harvested litchis
Water system equipment, cultivator,
sprayer, pruning shears,
chainsaw, handsaw
Fruit of Pajid litchi trees at the
harvesting point

Pajid litchi (Fruit)

Recognition
Historical cost less accumulated depreciation
in the first year of Pajid litchi harvest
Historical cost less accumulated depreciation,
according to useful life of assets
Unable to calculate the fair value for biological
asset with approximate price because Pajid
litchis were traded by a single vendor within a
short term of a two- month fiscal accounting
period
Recognized by the net value for agriculturists
as an estimated selling price, deduced by the
estimated cost necessary for selling Pajid litchi

เมื่อรับรู้ และวัดมูลค่ารายการแล้ ว ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องคือ รายจ่ายของการปลูก
ลิน้ จี่ พันธุ์ป้าชิด มาแบ่งประเภทเป็ น 1) ต้ นทุนผันแปร ประกอบด้ วยค่าแรงงานหลังลิ ้นจี่ให้ ผล ค่าปุ๋ ย ยาและ
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ฮอร์ โมน วัสดุใช้ ไป ค่าใช้ จ่ายตัดจาหน่าย และ 2) ต้ นทุนคงที่ ประกอบด้ วย ค่าเสื่อมราคา-ต้ นพันธุ์ลิ ้นจี่ ค่าเสื่อม
ราคา-ระบบส่งน ้า ค่าเสื่อมราคา-เครื่ องมือและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดิน และหาผลตอบแทนต่อไร่ สรุ ปตามตาราง 2
Table 2 Summary of production cost and return of Pajid litchi project per rai
Unit: Baht per rai
Years
Items
1. Variable cost
Labours
Fertilizer, pesticide,
hormone accelerator
Used supplies
Amortization expenses
2. Fixed cost
Depreciation-litchi seedlings
Depreciation-equipment
Land rent
3. Total cost
Cost per kilogram
4. Earnings per rai
Products per rai (kg.)
Average price per kg. (baht)
5. Return per rai

1

2

3

4

5

6

7

8

1,877.15

892.15

877.15

7,206.10

12,202.90

14,999.23

16,232.23

18,545.23

1,327.15

327.15

327.15

3,208.10

4,712.90

5,187.90

5,662.90

6,137.90

400

400

400

1,431

2,206

2,731

3,256

3,781

150

165

150

1,771

3,294

4,692.33

4,527.33

5,442.33

-

-

-

796

1,990

2,388

2,786

3,184

4,557.50

4,557.50

4,557.50

8,557.50

8,557.50

8,557.50

8,557.50

8,557.50

-

-

-

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,057.50

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

6,434.65

5,449.65

5,434.65

15,763.60

20,760.40

23,556.73

24,789.73

27,102.73

78.82

41.52

39.26

35.41

33.88

-

-

-

30,000

75,000

90,000

105,000

120,000

-

-

-

200

500

600

700

800

150

150

150

150

150

14,236.40

54,239.60

66,443.27

80,210.27

92,897.27

-

-

-

Source: Interviews with the Pajid litchi agriculturist.
จากนันน
้ าข้ อมูลที่ได้ จากตารางที่ 2 มาทาการวิเคราะห์โครงการลงทุนของการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดตาม
สูตร โดยใช้ อัตราคิดลด (Discount Rate หรื อ MRR) ที่ 7% (ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร,
2561) และเกษตรกรมีเงินลงทุนเริ่ มแรกต่อไร่ ในปี ที่ 0 เท่ากับ 116,065 บาท ระยะเวลาประเมินโครงการคือ 8 ปี
สรุ ปการวิเคราะห์โครงการมีดงั นี ้
Table 3 Analysis results of investment for the Pajid litchi project per rai
Model analysis
Results
Payback period
5 Years, 8 Months
Net present value
94,022 Baht
Benefit/Cost ratio
3.68 Times
Internal rate of return
17%
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สรุปและอภิปรายผล
อภิปรายผลการศึกษาในงานวิจยั สรุ ปดังนี ้
1) การประยุ ก ต์ ใ ช้ ม าตรฐานการบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ องกับ เกษตรกรรมกับ การปลู ก ลิ น้ จี่ พัน ธุ์ ป้ า ชิ ด มี
รายละเอียดคือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มาใช้ ในการวิเคราะห์การรับรู้ รายการ
พบว่านอกจากรายจ่ายลงทุนปกติเช่น ระบบส่งน ้า อุปกรณ์ เครื่ องมือ จะมีรายการค่าต้ นพันธุ์ลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดซึ่ง
ต้ องใช้ เงินทุนเริ่ มแรกจานวนมาก แต่มาตรฐานการบัญชีฉบับนี ้สามารถนาค่าต้ นพันธุ์ลิ ้นจี่มาบันทึกเป็ นรายจ่าย
ลงทุนได้ และตัดเป็ นค่าเสื่อมราคาในทางบัญชีได้ เช่นเดียวกับสินทรัพย์ถาวรที่มีอายุการใช้ งานจากัด และค่าต้ น
พันธุ์ลิ ้นจี่พันธุ์ป้าชิดจะเริ่ มตัดจาหน่ายค่าเสื่อมเมื่อลิ ้นจี่เริ่ มให้ ผลผลิตในปี ที่ 4 เป็ นค่าเสื่อมราคา-ต้ นพันธุ์ลิ ้นจี่
และค่าใช้ จ่ายในการบารุ งรักษาจนกว่าลิ ้นจี่จะให้ ผลผลิต จะบันทึกเป็ นค่าต้ นพันธุ์ลิ ้นจี่
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม เมื่อลิ น้ จี่ ใ ห้ ผลผลิตเป็ น ครั ง้ แรก ณ วัน ที่ เกิ ด
รายการจะบันทึกเป็ นรายการสินทรัพย์ชีวภาพโดยใช้ ราคามูลค่ายุติธรรมหักต้ นทุนในการขาย แต่เนื่องจากลิ ้นจี่
พัน ธุ์ ป้ าชิ ด ยังไม่สามารถหาราคามูลค่ายุติธรรมที่ เหมาะสมได้ เนื่ องจากมีผ้ ูผลิต เพี ยงรายเดีย ว ดังนัน้ จึงใช้
ทางเลือกด้ วยการพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 แทน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่ อง สินค้ า คงเหลือ เนื่องจากผู้วิจยั ยังไม่สามารถกาหนดราคามูลค่า
ยุติธรรมของลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดที่เหมาะสมได้ ประกอบกับผลลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดเก็บเกี่ยวได้ ในรอบระยะเพียง 2 เดือน
จึงใช้ การวัดมูลค่าสินค้ าคงเหลือด้ วยราคาขายแทนหักด้ วยประมาณการต้ นทุนที่จาเป็ นต้ องจ่ายในการขายลิ ้นจี่
พันธุ์ป้าชิด แต่หากอนาคตเมื่อสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้ อย่างน่าเชื่อถือ จะต้ องเปลี่ยนไปรับรู้ ตามแนวปฏิบตั ิ
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
2) ผลตอบแทนของการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดต่อไร่ ในระยะเวลา 8 ปี มีระยะเวลาการคืนทุนที่ 5 ปี 8 เดือน
มูลค่าปั จจุบนั สุทธิเท่ากับ 94,022 บาทต่อไร่ อัตราผลตอบแทนต่อต้ นทุนมากกว่า 1 เท่าคือ 3.68 เท่า และมีอตั รา
ผลตอบแทนการลงทุนภายในที่ 17%
ผลของการนามาตรฐานการบัญชี ที่ เกี่ ยวข้ องกับ เกษตรกรรมมาประยุกต์ ใช้ ท าให้ รายการทางบัญ ชี
สาหรับการปลูกไม้ ผลประเภทลิ ้นจี่มีแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนและนาไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์โครงการผลตอบแทนมี
รายละเอียดมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามแนวปฏิบตั ิและการตีความตามมาตรฐานกระทาได้ ค่อนข้ างยากในกรณีของ
การรับรู้ เป็ นสินทรัพย์ชีวภาพเพราะข้ อมูลทางเศรษฐกิจและตัวอย่างในประเทศไทยมีจากัด

ข้ อจากัดและงานวิจัยในอนาคต
1) ผลผลิตและผลตอบแทนของลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิดอาจเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของสภาพอากาศ และ
ความต้ องการในตลาดซื ้อขายลิ ้นจี่ในอนาคตทังในและนอกประเทศ
้
2) จากการให้ ข้อมูลของเกษตรกรผู้ผลิต ได้ มีการวางแผนเพื่อ พัฒนาวิธีการทางด้ านเทคนิคในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดต้ นทุน ดังนัน้ ในการศึกษาในอนาคตอาจทาการศึกษาต้ นทุนผลิตเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการใช้
เทคนิคทางการเกษตรและการจัดการต้ นทุน
3) การนามาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้ องกับเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้ ในการปลูกลิ ้นจี่พนั ธุ์ป้าชิด เป็ น
การศึกษาในระยะเริ่ มแรก ต้ องมีการศึกษาการนาไปใช้ อย่างละเอียดต่อไป
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษานี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณเงิ น ออมของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตบางเขน โดยการรวบรวมข้ อมู ล ด้ วยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จํานวน 442 ชุด โดยทําการทดสอบความแตกต่างของปริ มาณเงิน
ออมเฉลี่ ย ระหว่า งตัวแปรอิ ส ระที่ ศึก ษาด้ วยวิ ธี t-test และทดสอบปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณเงิ น ออมด้ ว ยวิ ธี
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ แก่ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน หนีส้ ิน ทัศนคติต่อการออม การออมเงินในบัญชี
ออมทรัพย์ คณะที่นิสิตศึกษา และรู ปแบบการพักอาศัย

ABSTRACT
The study aimed to analyze factors affecting savings of Kasetsart University students. The data
was collected by using questionnaires distributed to 442 samples. Moreover, this study applied t-test
and multiple regression analysis in order to explore the relationships among savings and independent
variables. The result showed that factors affecting saving of Kasetsart University students were monthly
income, debt, saving attitude, saving in account, faculty, and accommodation.
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คํานํา
การออมเป็ นปั จ จั ย สํ า คัญ ที่ ส นั บ สนุ น ให้เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โต มี ก ารขยายการผลิ ต การลงทุ น
การกระจายรายได้ ทําให้ เกิดการจ้ างงาน และช่วยลดความผันผวนทางเศรษฐกิจ (กฤตภาส เลิศสงคราม, 2555)
แต่ในปั จจุบนั ปริ มาณการออมของประชาชนมีแนวโน้ มที่ลดลง ซึ่งจากข้ อมูลสถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
(2560) พบว่า ในปี 2560 คนไทยมีเงินเหลือเพื่อเก็บออมเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,076 บาท ลดลงร้ อยละ 6.1 จาก
ปี 2558 ที่เงินออมเฉลี่ยเท่ากับ 5,758 บาทซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุนภายในประเทศที่ต้องอาศัยเงินทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ ้น ทําให้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้ านต่าง ๆ ลดลง นอกจากนี ้
ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในเรื่ องของความเสี่ยงในการขาดแคลนเงินเพื่อใช้ จ่ายในอนาคต ดังนั้น หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้ พยายามรณรงค์ให้ ประชาชนสร้ างนิสยั การออมและยังมีการปลูกฝั งให้ เยาวชนมี
ความรู้ มีทศั นคติที่ดีต่อการออมตั้งแต่ยงั เป็ นนักศึกษา ซึ่งถือเป็ นประเด็นที่มีความสําคัญ เนื่องจากการปลูกฝั ง
ทัศนคติที่ดีและให้ ความรู้ ตั้งแต่ยงั เป็ นนักศึกษาจะส่งผลให้ ในอนาคตนักศึกษาเหล่านั้นกลายเป็ นบุคลากรที่มี
คุณภาพ รู้จกั การบริ หารเงินและเก็บออม ซึง่ นั้นเป็ นผลดีตอ่ สังคมและประเทศชาติ
สถานการณ์ปริ มาณการออมที่มีแนวโน้ มลดลงมีสาเหตุมาจาก ระดับรายได้ ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ จ่าย
(สุดารัตน์ พิมลรั ตนกานต์ นฤมล จิตรเอือ้ เเละธี ระวัฒน์ จันทึก, 2560) สัดส่วนของการก่อหนี ้เพิ่มสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (วณิชยา ต๊ ะต้ องใจ, 2553) ประกอบกับประชาชนขาดความรู้ ความเข้ าใจวินยั ทางการเงินการวางแผน
และการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (กําพล สุทธิพิเชษฐ์ , 2552) นอกจากนี ้ยังมีสาเหตุอื่นที่อาจส่งผลต่อ
ปริ มาณการออม เช่น ระยะเวลาการได้ รับเงินจากผู้ปกครอง การศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับการเงิน และทัศนคติตอ่
การออม เป็ นต้ น
ดัง นั้น การศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ปริ ม าณเงิ น ออมของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขต
บางเขน จึงเป็ นประโยชน์ต่อนิสิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ จ่ายและสร้ างนิสยั ในการออม เป็ นแนวทาง
ให้ ผ้ ปู กครองในการปลูกฝั งแนวคิดเรื่ องการออมแก่นิสิต รวมถึงมหาวิทยาลัยหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถ
วางแนวทางด้ านต่าง ๆ เพื่อสร้างบุคลากรที่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการออมซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติตอ่ ไป

วัตถุประสงค์

การศึ ก ษานี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณเงิ น ออมของนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี ้ทําการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาที่มีความหลากหลายทั้งในด้ านหลักสูตร
การศึกษา ประกอบกับนิสิตมี ความหลากหลายทางด้ านภูมิลําเนา และลักษณะทางการเงิน ทําให้ สามารถ
สะท้ อนถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
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การทบทวนวรรณกรรม

การศึกษานี ้มีพื ้นฐานอยู่บนทฤษฎีการบริ โภคของเคนส์ที่อธิบายว่า เมื่อบุคคลมีระดับรายได้ เพิ่มขึ ้นจะมี
การบริ โภคที่สงู ขึ ้น แต่สดั ส่วนการบริ โภคที่เพิ่มขึ ้นนั ้นจะน้ อยกว่าสัดส่วนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น กล่าวคือ บุคคลมี
แนวโน้ ม ที่ จ ะออมเงิ น มากขึน้ เมื่ อ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึน้ รวมถึ ง ทฤษฎี ค วามต้ อ งการถื อ เงิ น ของเคนส์ ที่ ก ล่า วถึ ง
พฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการถือเงินเพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อใช้ จ่ายในชีวิตประจําวัน เพื่อใช้ จ่ายใน
ยามฉุกเฉิน และเพื่อการเก็งกําไร หากนิสติ มีความต้ องการในการถือเงินในการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ ้นหรื อต้ องการ
ถือเงินเพื่อเก็งกําไรมากขึ ้นก็จะส่งผลให้ การออมลดลง นอกจากนี ้ยังมีพื ้นฐานอยู่บนทฤษฎีการบริ โภคในวัฏจักร
ชีวิต ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลที่มีอายุมากขึ ้นจะมีแนวโน้ มการออมที่สงู ขึ ้น กล่าวคือ การที่นิสิตอยู่ในระดับชั้นปี ที่
สูงขึ ้นจะส่งผลให้ มีการออมที่มากขึ ้น และแนวคิดทัศนคติของ James L. Gibson ที่กล่าวว่า องค์ประกอบทัศนคติ
มี 3 ประการ ได้ แก่ ความรู้ความเข้ าใจ ความเชื่อหรื อความรู้สกึ และพฤติกรรมของบุคคล หากนิสติ มีความรู้ความ
เข้ าใจว่าการออมเป็ นสิ่งที่มีความสําคัญ ก็จะมีทศั นคติที่ดีต่อการออม เกิดพฤติกรรมการออมอย่างสมํ่าเสมอ
ส่งผลให้ ปริ มาณเงินออมเพิ่มขึ ้น
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการออมได้ มีงานวิจัยจํานวนมากที่ทําการศึกษา โดยการศึกษาของพิทกั ษ์
ศรี สขุ ใส และ ปิ ติพนั ธุ์ อ่อนจันทร์ (2560) พบว่า รายได้ และรายจ่าย มีผลต่อปริ มาณการออมในกองทุนการออม
แห่งชาติของผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในอําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ด้ วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู
(multiple regression) สอดคล้ องกับการศึกษาของวันดี หิรัญสถาพร พรทิพย์ บุญทรง นงลักษณ์ ลัคนทินากร
และสุรัชฎา เมฆขลา (2558) ที่ได้ ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ นอกจากนี ้ การศึกษาดังกล่าว พบว่า ระดับชั้นปี ที่กําลังศึกษามีผลต่อการออม
ของนักศึกษา ซึ่งทดสอบด้ วยวิธีทดสอบไคสแควร์ (chi-square) เช่นเดียวกับการศึกษาของมุกดา โควหกุล
(2559) ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับเพศ โดยใช้ วิธีการทดสอบไคสแควร์ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์
กับการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล สอดคล้ องกับการศึกษาของสุพตั รา สมวงศ์ และ
บังอร สวัสดิ์สขุ (2559) ที่ศกึ ษาการออมเงินเพื่อวัยเกษี ยณของลูกค้ าธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัด
พะเยา รวมถึง การศึกษาของสุภาวดี ฮะมะณี (2556) ที่ศกึ ษารูปแบบและปั จจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรื อน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู พบว่า หนี ้สิน วัตถุประสงค์การออมเพื่องาน
สังคม เพื่อไว้ ใช้ จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจํา เพื่อไว้ ใช้ ทางด้ านการศึกษาและความก้ าวหน้ าในการงาน
ส่งผลต่อการออมของครัวเรื อน และTerri Lee Friedline (2012) ได้ ศกึ ษาความสัมพันธ์ ระหว่างระดับการศึกษา
ของผู้ป กครองกับการออม พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ป กครองมี ผลต่อการออมของกลุ่ม วัยรุ่ นในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา อย่างไรก็ตาม การศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยซึ่งยังไม่ได้ ให้ คําตอบที่แน่ชดั ว่า
ปั จจัยใดมีอิทธิ พลต่อการออมมากกว่ากัน มีเพียงแต่การศึกษาของพิทักษ์ ศรี สุขใส และ ปิ ติพันธุ์ อ่อนจันทร์
(2560) และสุภาวดี ฮะมะณี (2556) ที่อธิบายถึงการมีอิทธิพลของปั จจัยต่อการออม แต่การศึกษานี ้ได้ ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยนําปั จจัยต่าง ๆ ที่มี
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ผลต่อการออมจากการศึกษาที่ผ่านมา เช่น เพศ หนี ส้ ิน ระดับ ชั้นปี ที่กําลังศึกษา ระดับ การศึกษาสูงสุดของ
ผู้ปกครอง วัตถุประสงค์ในการออม รายได้ และรายจ่าย มาทําการศึกษา และนําปั จจัยด้ านช่องทางการใช้ จ่าย
ระยะเวลาในการได้ รับเงินจากผู้ปกครอง รู ปแบบการพักอาศัย คณะที่ศึกษาเกี่ยวกับการเงิน พฤติกรรมการใช้
จ่าย รูปแบบการออม และทัศนคติตอ่ การออม ซึง่ เป็ นปั จจัยที่ยงั ไม่มีการศึกษาว่ามีผลต่อการออมจากการศึกษา
ข้ างต้ น มาทําการทดสอบความแตกต่างของปริ มาณเงินออมเฉลี่ยระหว่างตัวแปรอิสระที่ศึกษา และทดสอบ
ปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมเฉลี่ย รวมถึงหาข้ อสรุปว่าปั จจัยใดมีอิทธิพลต่อปริ มาณเงินออมมากกว่ากัน

วิธีการศึกษา
การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่ า จะเป็ น โดยวิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) จํ า นวนกลุ่ม ตัว อย่า ง 442 ตัว อย่ า ง
คํานวณได้ จากสูตรของ Krejcie and Morgan (1970) กรณี ที่ทราบจํ านวนประชากร โดยกํ าหนดระดับความ
เชื่ อ มั่น ทางสถิ ติ ร้ อยละ 95 และค่ า สัด ส่ ว นของประชากรเท่ า กับ 0.5 การสํ า รวจจะใช้ ก ารสัม ภาษณ์ ด้ ว ย
แบบสอบถามอันประกอบไปด้ วย 1) ข้ อมูลทั่วไปเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ข้ อมูล
เกี่ยวข้ องกับการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 3) ข้ อมูลเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้ วิธี t-test ในการ
ทดสอบความแตกต่างของปริ มาณเงินออมเฉลี่ยระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละกลุม่ ได้ แก่ เพศ คณะที่ศกึ ษา หนี ้สิน
ช่องทางการใช้ จ่าย พฤติกรรมการใช้ จ่าย ทัศนคติตอ่ การออม วัตถุประสงค์การออม รูปแบบการออม และทําการ
วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ ปริ ม าณเงิ น ออมเฉลี่ ย ของนิ สิ ต โดยนํ า ตัว แปรอิ ส ระเชิ ง คุณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ
มาทําการวิเคราะห์ด้วยแบบจําลองสมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (multiple regression) ด้ วยวิธี robust standard
errors ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ดงั นี ้
Saving i = β0 + β1Femalei + β2Faculty i + β3Year i + β4Income i + β5Expenditure i + β6Edupar i +
β7Time i + β8 Home i + β9 Attitude i + β10Pre spending i + β11Saving effort i +
β12Brand name i + β13No behavior i + β14No debt i + β15 Cash only i + β16 Precaution i +
β17 Return i + β18 Account i + β19 Stock i + β20 Fund i + ε i

โดย

Saving

คือ

β1 – β20
Female
Faculty
Year
Income

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ปริ มาณเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย : บาท/เดือน)
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ทําการศึกษา

เพศหญิง กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
คณะที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเงิน กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
ระดับชั ้นปี ที่กําลังศึกษา กําหนดให้ 1 = ตั้งแต่ปี 4 ขึ ้นไป 0 = ปี 1-3
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย: บาท/คน)
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Expenditure
Edupar

คือ
คือ

Time

คือ

Home
Attitude
Pre spending
Saving effort

คือ
คือ
คือ
คือ

Brand Name

คือ

No behavior
No debt
Cash only
Precaution
Return
Account
Stock
Fund
i

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (หน่วย: บาท/คน)
ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง
กําหนดให้ 1 = ระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไป 0 = ตํ่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
ระยะเวลาการได้ รับเงินจากผู้ปกครอง
กําหนดให้ 1 = รายเดือนหรื อรายเทอม 0 = รายวันหรื อรายสัปดาห์
การพักอาศัยคนเดียวหรื ออยูก่ บั ผู้ปกครอง กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีทศั นคติที่ดีตอ่ การออม กําหนดให้ 1 = มี 0 = ไม่มี
มีพฤติกรรมออมเงินก่อนใช้ จา่ ย กําหนดให้ 1 = มี 0 = ไม่มี
มีพฤติกรรมที่มีความพยายามในการออม แม้ วา่ จะมีรายจ่ายมาก
กําหนดให้ 1 = มี 0 = ไม่มี
มีพฤติกรรมการใช้ จ่ายที่ไม่ชอบซื ้อของแบรนด์เนม
กําหนดให้ 1 = มี 0 = ไม่มี
มีพฤติกรรมการใช้ จ่ายที่ไม่ฟุ่มเฟื อย กําหนดให้ 1 = มี 0 = ไม่มี
การไม่มีหนี ้สิน กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีช่องทางการใช้ จ่ายเฉพาะเงินสด กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีวตั ถุประสงค์การออมเพื่อใช้ ในยามฉุกเฉิน กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีวตั ถุประสงค์การออมเพื่อผลตอบแทน กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีการออมในบัญชีออมทรัพย์ กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีการออมในรูปแบบของหุ้น กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
มีการออมในรูปแบบของกองทุน กําหนดให้ 1 = ใช่ 0 = ไม่ใช่
1, 2, 3,…, 442

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบความแตกต่ างของปริมาณเงินออมเฉลี่ยระหว่ างตัวแปรอิสระแต่ ละกลุ่ม
ผลการทดสอบความแตกต่างของปริ มาณเงินออมเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวแปรอิสระด้ านปั จจัยส่วนบุคคล
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการออมและการใช้ จ่าย พบว่า ปริ มาณเงินออมเฉลี่ยของนิสิตมีความแตกต่างกัน ในคณะที่
ศึกษา หนี ้สิน พฤติกรรมออมเงินก่อนใช้ จ่าย พฤติกรรมที่มีความพยายามในการออม แม้ ว่าจะมีรายจ่ายมาก
ระยะเวลาการได้ รับเงินจากผู้ปกครอง วัตถุประสงค์การออมเพื่อผลตอบแทน การออมในบัญชีออมทรัพย์ และ
การออมในรู ปแบบของหุ้น ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 พฤติกรรมการใช้ จ่ายที่ชอบซื ้อของแบรนด์เนม การ
ออมในรู ปแบบกองทุน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และวัตถุประสงค์การออมเพื่อใช้ ในยามฉุกเฉิน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.1 ในขณะที่ปริ มาณเงินออมเฉลี่ยของนิสิตไม่มีความแตกต่างกันในด้ านเพศ ช่องทางการใช้
จ่ายนอกเหนือจากเงินสด พฤติกรรมการใช้ จ่ายที่ชอบทานอาหารนอกบ้ าน และรูปแบบการพักอาศัย (Table 1)
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เมื่ อพิ จารณาถึ งค่า เฉลี่ ยของปริ ม าณเงินออมระหว่างตัวแปรอิ ส ระแต่ละกลุ่ม ที่ มีความแตกต่างกัน
(Table 1) พบว่า นิสิตที่ศกึ ษาในคณะที่เกี่ยวกับการเงินมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าคณะที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
นิสิตที่ไม่มีหนี ้สินมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยสูงกว่านิสิตที่มีหนี ้สิน นิสิตที่ออมเงินก่อนใช้ จ่ายและมีความพยายามใน
การออม แม้ ว่ามีรายจ่ายมากจะมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยสูงกว่านิสิตที่ไม่มีพฤติกรรมการออมดังกล่าว นิสิตที่มี
พฤติกรรมที่ชอบซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยสูงกว่านิสิตที่ไม่ชอบซื ้อสินค้ าแบรนด์เนม นิสิตที่
ได้ รั บ เงิ น จากผู้ป กครองเป็ น รายเดื อ นหรื อ รายเทอมจะมี ป ริ ม าณเงิ น ออมเฉลี่ ย สูง กว่ า นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น จาก
ผู้ปกครองเป็ นรายวันหรื อรายสัปดาห์ นิสิตที่มีวตั ถุประสงค์ในการออมเพื่อยามฉุกเฉินและเพื่อผลตอบแทนจะมี
ปริ มาณเงินออมเฉลี่ยมากกว่านิสิตที่ไม่มีวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว รวมถึงนิสิตที่มีการออมในบัญชีออมทรัพย์ หุ้น
และกองทุนมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยมากกว่านิสติ ที่ไม่มีรูปแบบการออมในบัญชีออมทรัพย์ หุ้น และกองทุน
Table 1 The result of statistics Independent-Sample t-test
Variables
Gender
Male
Female
Faculty
Studying Finance
No Studying Finance
Liability
Debt
No Debt
Payments
Use the variety of payments
Cash only
Expenditure Behavior
1. Enjoy eating outside (Buffet, Shabu, etc.)
Yes
No
2. Enjoy buying Brand Name Products
Yes
No
3. Expenditure Behavior
Extravagance
No Extravagance
Attitude to Savings
1. Saving money before spending
Yes
No
2. Trying to save money despite lots of spending
Yes
No
3. Attitude to saving
Good attitude to saving
Not good attitude to saving
Pay Period
Per day or per week
per month or semester
Accommodation
At home with family or At dormitory alone
At dormitory with friends
Objective of Saving
1. For precaution
Yes
No

n

Savings (Baht Per Month)
x
S.D.

193
249

1,511.14
1,395.14

1,699.72
1,805.78

197
245

1,817.46
1,146.94

2,224.04
1,191.29

68
374

744.12
1,573.37

1,035.87
1,833.11

386
56

1,418.11
1,636.61

1,591.04
2,655.79

232
210

1,478.19
1,410

1,999.17
1,452.77

71
371

1,845.77
1,369.25

1,914.69
1,720.07

380
62

1,478.95
1,242.74

1,858.60
929.17

169
273

2,024.85
1,087.33

2,129.18
1,371.31

389
53

1,519.77
902.98

1,818.44
1,110.2

378
64

1,488.33
1,194.53

1,741.11
1,857.08

195
247

1,107.13
1,713.16

1,141.87
2,087.40

274
168

1,512.921
1,336.31

1,862.20
1,576.21

306
136

1,545.23
1,222.06

1845.35
1528.18

189

t-test
-0.6871

p-value
0.4924

3.8144

0.0001 ***

5.2695

0.0000 ***

0.6002

0.5506

0.4129

0.6799

2.0991

0.0364 **

-1.5568

0.1216

5.1060

0.0000 ***

3.4620

0.0008 ***

-1.2363

0.2170

-3.8855

0.0001 ***

1.0661

0.2870

1.9206

0.0557 *
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Table 1 (Continue)
Variables

n

Savings (Baht Per Month)
x
S.D.

2. For return
Yes
104
2,099.04
No
338
1,244.79
Saving Types
1. Account
Yes
337
1,629.64
No
105
855.714
2. Stock
Yes
46
2,513.04
No
396
1,321.82
3. Fund
Yes
36
2,793.06
No
406
1,326.33
* Significance at 0.1 ** Significance at 0.05 *** Significance at 0.01

2,686.04
1,293.32
1,880.41
1,112.96
2,876
1,537.84
3,393.36
1,482.98

t-test

p-value

3.1335

0.0028

***

5.1839

0.0000

***

2.7637

0.0080 ***

2.5712

0.0144 **

ผลการประมาณค่ าแบบจําลองการถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการประมาณค่าปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน โดยใช้ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู Model 1 เป็ นแบบจําลองที่มีจํานวนตัวแปรอิสระทุกตัวตาม
สมมติฐาน และ Model 2 เป็ นแบบจําลองที่ตดั ตัวแปรอิสระบางตัวที่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติและตัวแปรอิสระที่มี
ปั ญหา multicollinearity คือ Attitude ออกไป แสดงผลดัง Table 2 ผลการประมาณค่า พบว่า ค่า Adjusted
R-square ของ Model 2 มี ค่าเท่ากับ 0.3815 ซึ่งสูงกว่า Model 1 ที่มีค่าเท่ากับ 0.3745 และตัวชีว้ ัด Akaike
criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของ Model 2 มี ค่า ตํ่ า กว่า Model 1 ดัง นั้น จึง ใช้ Model 2
เป็ นแบบจําลองในการวิเคราะห์ผลการประมาณค่า
เมื่ อพิจารณาถึงระดับนัยสําคัญทางสถิ ติของปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมของนิ สิต ใน Model 2
พบว่า รายได้ (Income) พฤติกรรมออมเงินก่อนใช้ จ่าย (Pre Spending) พฤติกรรมที่มีความพยายามในการออม
แม้ ว่าจะมีรายจ่ายมาก (Saving effort) การไม่มีหนี ้สิน (No debt) และการออมในบัญชีออมทรัพย์ (Account)
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 คณะที่นิสติ ศึกษา (Faculty) และรูปแบบการพักอาศัย (Home) มีนยั สําคัญทาง
สถิ ติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ รายจ่าย (Expenditure) การใช้ จ่ายด้ วยเงินสดเพียงช่องทางเดียว (Cash only)
การออมเพื่อยามฉุกเฉิน การลงทุนในหุ้น และกองทุน ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
Table 2 Estimated coefficients from multiple regression analysis of savings were analyzed by using
model 1 and model 2
Variables
Constant
Female
Faculty
Year
Income
Expenditure
Edupar
Time
Home
Attitude
Pre spending
Saving effort
Brand name
No behavior

Model 1
Coefficient
-1860.12 ***
77.682
294.075 **
157.280
0.1658 ***
-0.0204
126.417
109.601
301.158 **
-104.239
512.875 ***
482.093 **
-143.186
-41.0196

Std.error
555.925
143.584
140.751
163.306
0.0371
0.0132
118.412
115.778
148.694
256.475
132.934
231.341
221.362
156.774
190

Coefficient
-1853.55 ***
335.260 **
0.1744 ***
-0.0208
289.856 **
494.474 ***
409.505 ***
-

Model 2
Std.error
423.011
145.061
0.0349
0.0133
139.385
136.235
152.715
-

Elasticity
0 .2319
1.096
-0.1174
0.2005
0.3420
0.2832
-
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Table 2 (Continue)

Model 1
Variables
Coefficient
Std.error
No debt
540.115 ***
140.087
Cash only
388.049
329.598
Precaution
216.111
140.924
Return
-16.082
85.373
Account
323.654 **
132.874
Stock
546.156
350.504
Fund
599.284
426.996
McFadden R-squared
0.4028
Adjusted R-squared
0.3745
Akaike criterion
7673.265
Schwarz criterion
7759.182
Hannan-Quinn
7707.153
** Significance at 0.05 *** Significance at 0.01

Coefficient
510.158 ***
388.528
214.478
351.652 ***
563.610
612.103

Model 2
Std.error
135.711
319.648
142.473
131.745
343.393
426.756
0.3983
0.3815
7660.607
7713.794
7681.585

Elasticity
0.3529
0.2687
0.1483
0.2432
0.3893
0.4234

ผลการประมาณค่าปั จจัยที่มีผลต่อปริ มาณเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของนิสิต พบว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ของนิสิตมีอิทธิพลต่อปริ มาณเงินออมเฉลี่ยของนิสิตมากที่สดุ โดยนิสิตที่มีรายได้ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 จะมีปริ มาณ
เงินออมเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.096 หรื อกล่าวได้ ว่า เมื่อนิสิตมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 1 บาท/เดือน จะทําให้ มีปริ มาณเงิน
ออมเพิ่มขึ ้น 0.1744 บาท/เดือน ซึง่ ผลที่ได้ เป็ นไปตามทฤษฎีการบริ โภคของเคนส์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ
พิทกั ษ์ ศรี สขุ ใส และ ปิ ติพนั ธุ์ อ่อนจันทร์ (2560) และวันดี หิรัญสถาพร พรทิพย์ บุญทรง นงลักษณ์ ลัคนทินากร
และสุรัชฎา เมฆขลา (2558) รองลงมา คือ การไม่มีหนี ้สิน โดยการไม่มีหนี ้สินมีผลทําให้ ปริ มาณเงินออมเฉลี่ย
เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 0.3529 เมื่ อ เปรี ยบเทียบกับการมี หนี ส้ ิน ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสุภาวดี ฮะมะณี
(2556) นอกจากนี ้ นิสิตที่มีพฤติกรรมออมเงินก่อนใช้ จ่ายและมีความพยายามในการออมจะมีปริ มาณเงินออม
เฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.3420 และ 0.2832 ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบนิสิตที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งทั้งสอง
ปั จจัยดังกล่าวเป็ นไปตามแนวคิดทัศนคติด้านพฤติกรรมการออม นิสิตที่มีการออมเงินในบัญชีออมทรัพย์จะมี
ปริ มาณเงินออมเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.2432 เมื่อเปรี ยบเทียบกับนิสิตที่ไม่มีการออมในรูปแบบดังกล่าวสอดคล้ อง
กับทฤษฎีความต้ องการถื อเงินของเคนส์ในด้ านวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกําไร นิสิตที่ศึกษาในคณะที่เกี่ยวกับ
การเงินจะมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าคณะอื่น ๆ เท่ากับร้ อยละ 0.2319 และนิสติ ที่อาศัยอยูค่ นเดียวหรื ออยูก่ บั
ผู้ปกครองจะมีปริ มาณเงินออมเฉลี่ยมากกว่าอยูก่ บั เพื่อนเท่ากับร้ อยละ 0.2005

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษา พบว่า การมีรายได้ ที่สงู ขึ ้น การไม่มีหนี ้สิน พฤติกรรมการออมเงินก่อนการใช้ จ่าย ความ
พยายามในการออมเงินแม้ วา่ จะมีรายจ่ายมาก คณะที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการเงิน การได้ รับเงินจากผู้ปกครองเป็ นราย
เดือนหรื อรายเทอม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ นิสิตมีปริ มาณเงินออมที่สงู ขึ ้น ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวได้ นําไปสู่
ข้ อเสนอแนะต่อนิสติ ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย ดังนี ้
1. ผู้ปกครองควรปลูกฝั งพฤติกรรมการออมและการบริ หารจัดการทางการเงินให้ แก่นิสิต โดยผู้ปกครอง
ควรมีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรื อนเพื่อเป็ นแบบอย่างในการสร้ างพฤติกรรมการออมให้ แก่นิสติ และ
ควรมีการให้ เงินแก่นิสติ เป็ นรายเดือนหรื อรายเทอม เพื่อให้ นิสติ ได้ เรี ยนรู้การบริ หารจัดการทางการเงินด้ วยตนเอง
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2. นิสิตควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อจะได้ เห็นพฤติกรรมการใช้ จ่ายของตนเองและคาดการณ์การใช้
จ่ายในแต่ละเดือนได้ เนื่ องจากการรู้ ว่ามี รายได้ และรายจ่ายจํ านวนเท่าใดจะทําให้ นิสิตบริ หารเงินตนเองได้
เพียงพอต่อความต้ องการใช้ จ่ายและสามารถออมเงินได้ ทนั ทีก่อนนําเงินไปใช้ เมื่อมีเงินเพียงพอต่อการใช้ จ่ายจะ
ช่วยลดความเสี่ยงต่อการก่อหนี ้ทั้งในปั จจุบนั และอนาคต เมื่อไม่มีการก่อหนี ้ก็จะส่งผลให้ ปริ มาณเงินออมเพิ่มขึ ้น
3. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริ มให้ นิสิตมีช่องทางการหารายได้ เพิ่มขึ ้น เช่น การจัดสถานที่สําหรับตลาดนัด
ในมหาวิทยาลัยในการให้ นิสติ นําสินค้ ามาจําหน่าย การพัฒนาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ระบบส่งเสริ มการมีงาน
(JOBSA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ นิสิตได้ ร้ ู ทั่วกัน เนื่ องจากรายได้ เป็ นปั จจัยสําคัญที่ มีผลต่อ
ปริ มาณการออมของนิสิต และควรมี การเพิ่มรายวิชาที่ ให้ ความรู้ เกี่ ยวกับความสําคัญของการออมและการ
วางแผนทางการเงินลงในกลุ่มสาระวิชาอยู่ดีมีสขุ ซึ่งเป็ นกลุ่มสาระในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เน้ นการเรี ยนการ
สอนเรื่ อ งการมี ชีวิตและการดําเนิ นชี วิตที่ ดีให้ แก่ นิสิตที่ ศึกษาในคณะที่ ไม่เกี่ ยวกับการเงิน เนื่ องจากความรู้
เกี่ยวกับการเงินจะช่วยทําให้ นิสติ มีปริ มาณเงินออมที่เพิ่มขึ ้น
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ผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่ สงบของภาคใต้ ต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด
Impact of Southern Insurgency on the Small Entrepreneurs in 5 Provinces
ประภาพร ยางประยงค์ 1* สุเทพ หมิดหวัง1 ยุทธิกร สังข์ทอง2 ณัฐนรี ท่าจีน3 แพรประกาย จันทศรี 4 และโนรีตา ดาโอ๊ ะ5
Prapaporn Yangprayong1*, Sutep Midwang1, Yutikon Santong2, Natnare Tarjen3, Praepakay Jantase4 and Noreta Da Oh5

บทคัดย่ อ
ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก 5 จังหวัดภายใต้ สถานการณ์ ความไม่สงบ
ในพืน้ ที่ โดยเลือกแบบเจาะจงผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดําเนินงานในเขตเศรษฐกิจ 5 จังหวัด คือ นราธิ วาส ปั ตตานี
ยะลา สงขลา และสตูล จํานวนรวมทังสิ
้ ้น 1,925 ราย เป็ นการสุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด
เพื่อสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจ 3 ด้ านคือ การลงทุน การจ้ างงาน และรายได้ วิเคราะห์ ค่าทางสถิติ คือ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที-เทสต์ และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว
การวิจยั ครัง้ นี ้พบว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบธุรกิจ
การค้ า ระยะเวลาดําเนินงาน 4-7 ปี มีอายุ 41-50 ปี และมีความกังวลต่อสถานการณ์ ความไม่สงบในระดับปานกลาง
และการเปรี ยบเที ยบผลกระทบทางเศรษฐกิ จในภาพรวมกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการขนาดเล็ก พบว่า
ผู้ประกอบการเพศหญิ ง นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ประกอบธุรกิจการค้ า ระยะเวลาดําเนินงาน 4-7 ปี
และมี ความกั งวลต่ อสถานการณ์ ความไม่ ส งบในระดั บ สู ง จะได้ รั บ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จในระดั บ สู งกว่ า
ผู้ประกอบการกลุม่ อื่น ๆ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT

This study was conducted on 1,925 entrepreneurs. The specific sample areas conducted are
Narathiwat province, Pattani province, Yala province, Songkhla province and Satun province. An accidental
sampling for measuring the entrepreneur’s economic impact was separated into three areas: Investment,
employment and income. Data on the entrepreneur’s economic impact were collected by using research
questionnaire; statistics used in this study were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, and
one-way analysis of variance (one-way ANOVA). The study indicated that; Most of the interviewers were
female, Islamic religion, age between 41-50 years old, 4-7 years operating period and the concerns of
Southern insurgency at the moderate level. Comparison of the overall economic impact on personal factor of
small entrepreneurs in 5 provinces under Southern insurgency showed that the Islamic female entrepreneurs
of age under 30 years, merchandise, 4-7 years business experience, and the higher level concerned to
Southern insurgency were statistically significant more economically affected than the other groups at level of 0.05.
Key Words: Southern insurgency, economic impact, small entrepreneurs
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คํานํา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ร้ อยละ 10 มาจาก 14 จังหวัดในภาคใต้ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
แต่จากเหตุการณ์ ความขัดแย้ งและความรุ นแรงของสถานการณ์ ความไม่สงบในพื ้นที่ภาคใต้ ชายแดนที่เกิดขึ ้น
ยาวนานได้ สร้ างความเสียหายส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทัง้ ผู้ประกอบการ การบริ โภคของประชาชน และการลงทุน
โดยเฉพาะใน 5 จังหวัดภาคใต้ ชายแดนมาโดยตลอด (McCargo, 2013) ซึง่ ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี (2560) กล่าวว่า
เมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ความขัดแย้ งได้ ปรากฏชัดขึ ้น และมีระดับความรุ นแรงเพิ่มขึ ้นตามช่วงฤดูกาลและเกิดซํ ้า ๆ
ได้ แก่ ในปี พ.ศ. 2550 และ 2555 มีระดับความรุ นแรงของสถานการณ์สงู สุด ส่งผลทําให้ อตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เข้ าสู่ภาวะถดถอย ซึง่ สถานการณ์ ความไม่สงบดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็กในระดับสูงมาก
จากการศึกษาของ Wiboonchutikula (2015) กล่าวว่าผู้ประกอบการขนาดเล็กมีประสิทธิ ภาพทางเทคนิค (technical
efficiency) และผลิตภาพ (productivity) ในการผลิตตํ่ากว่าผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และจะส่งผลกระทบ
ต่อการจ้ างงานในพื ้นที่ นอกจากนั ้น สถานการณ์ ความไม่สงบที่รุนแรงเพิ่มขึ ้น สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน ของผู้ประกอบการ จึงกล่าวได้ ว่าสถานการณ์ ดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ทั ้งในระดับ
ท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เนื่องจาก ไม่สามารถรองรับการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้
คณะผู้วิจัยจึงได้ มีความสนใจศึกษาผลระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบขนาดเล็กใน 5 จังหวัด
ขณะมีสถานการณ์ ความไม่สงบในพื ้นที่ เพื่อสร้ างความตระหนักให้ กบั ผู้มีส่วนได้ เสียในการนําเสนอนโยบายการแก้ ไข
ปั ญหาทางเศรษฐกิ จของผู้ประกอบการขนาดเล็กให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ ตรงประเด็นมายิ่ งขึน้ ทํ าให้ สามารถ
ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการค้ า การลงทุน และทรั พยากรมนุษย์ ของกลุ่มจังหวัดเชื่ อมโยงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นากลุ่มจัง หวัดชายแดนใต้ ปี พ.ศ. 2557-2560 ได้ บรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เศรษฐกิจของ 5 จังหวัดภาคใต้ ชายแดนมีการเจริ ญเติบโต และเกิดการพัฒนาอย่างมัน่ คง
มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน

อุปกรณ์ และวิธีการ
การสํารวจผู้ประกอบการขนาดเล็กในเขตเศรษฐกิจใน 5 จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
การศึกษาครัง้ นี ้ประชากรเป็ นผู้ประกอบการขนาดเล็กในพื ้นที่เขตเศรษฐกิจขงแต่ละจังหวัดมีจํานวนมาก
และไม่ ส ามารถนั บ ได้ ครบถ้ วน (infinite population) จึ งใช้ วิ ธี เลื อ กตั วอย่ างแบบไม่ ท ราบค่ าความน่ าจะเป็ น
(nonprobability sampling) และเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (convenience sampling) เพื่อให้ มีความปลอดภัย
ในการลงพื น้ ที่ เก็บ ข้ อ มูล โดยมีค วามเชื่อมัน่ ที่ 95 % ยอมรับ ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ
0.05 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดําเนินงานในเขตเศรษฐกิจ 5 จังหวัด คือ นราธิวาส ปั ตตานี
ยะลา สงขลา และสตูล มีจํานวนรวม 1,925 ราย (Roscoe, 1975) โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด (closedended questionnaire) ที่ผ่านการทดสอบค่าเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาทังฉบั
้ บ (Content Validity for Scale: S-CVI) มีค่า
ดัชนี ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคํ าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ ากับ 0.94
เพื่อสํารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจ 3 ด้ าน คือ การลงทุน การจ้ างงานและรายได้ ของผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ที่ดําเนินงานภายใต้ สถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่
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ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด
ศึกษาข้ อมูลประเภทนามบัญญัติ (nominal scale) และข้ อมูลประเภทเรี ยงลําดับ (ordinal scale)
ของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก 5 จังหวัด ภาคใต้ ชายแดน ในประเด็นที่ สําคัญ โดยแบ่งเป็ น 6 ประเด็น คือ เพศ
ศาสนา อายุ ลักษณะการประกอบการ ระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ และความวิตกกังวลกับสถานการณ์ ความไม่สงบ
ในพื ้นที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ คา่ ทางสถิติ คือ ร้ อยละ (percent)
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด
ศึกษาระดับผลกระทบผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัดภาคใต้ ชายแดน
โดยจํ าแนกเป็ น 3 ด้ าน รวมทัง้ หมด 12 ประเด็น โดยเป็ นการวัดข้ อมูลประเภทสเกลอันตรภาคชัน้ (interval scale)
ดังนี ้ 1) การลงทุน มี 5 ประเด็น คือ การลงทุนในปั จจุบัน การปรั บเปลี่ยนแผนการลงทุนในอนาคต การตัดสินใจ
ขยายสาขา ข้ อจํากัดการหาแหล่งเงินทุน และการตัดสินใจการลงทุนเพื่ อการโฆษณากิ จการ 2) การจ้ างงาน
มี 4 ประเด็น คือ การเพิ่ มจํานวนการจ้ างแรงงาน การคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพ การเพิ่ มสวัสดิการให้ กับแรงงาน
และการจํากัดชัว่ โมงการทํางานของลูกจ้ าง และ 3) ด้ านรายได้ มี 3 ประเด็น คือ ผลตอบแทนในปั จจุบนั ความเพียงพอ
ของรายได้ ประจําวัน และการลดลงของรายได้ ส่วนที่ มาจากนักท่องเที่ ยว วิธีวิเคราะห์ ข้อมูลโดยค่าทางสถิ ติ
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบค่าที-เทสต์ (t-test)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance: one-way ANOVA)

ผลและวิจารณ์ ผลการวิจัย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด ขณะมีสถานการณ์ ความไม่ สงบ
ในพืน้ ที่ภาคใต้ ชายแดน
จากการสํารวจแสดงได้ ดังตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัด
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง จํานวน 1,122 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 58.29 นับถือศาสนาอิสลาม จํานวน 1,104 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ57.35 มีอายุช่วง 41-50 ปี จํานวน 594 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 30.86 ประกอบธุรกิ จการค้ า จํานวน 1,047 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 54.39 ระยะเวลาดําเนิน กิจ การ 4-7 ปี จํานวน 532 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 27.64 และมีร ะดับ
ความกังวลกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่อยู่ที่ปานกลาง จํานวน 925 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 48.05 (Table 1)
Table 1 Demographic characteristics of the small entrepreneurs’ population (size = 1,925)
Demographic characteristic

Number

Gender
Male
Female
Religion
Buddhism
Muslim
196

Percent (%)

803
1,122

41.71
58.29

755
1,104

39.22
57.35
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Demographic characteristic

Number

Christian
Age (years)
below 30
30-40
41-50
51-60
above 60
Business style
Production (Agricultural)
Merchandise
Services
Operating period (years)
Less than 1
1-3
4-7
8-10
More than 10
Concern of Southern insurgency (level)
Less
Moderate
High

Percent (%)

66

3.43

333
565
594
293
140

17.30
29.35
30.86
15.22
7.27

248
1,047
630

12.88
54.39
32.73

156
329
532
470
438

8.10
17.09
27.64
24.42
22.75

481
925
519

24.99
48.05
26.96

เปรี ย บเทีย บระดับ ผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จัง หวั ดในภาพรวม
ขณะมีสถานการณ์ ความไม่ สงบในพืน้ ที่
การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ จะใช้ สถิติทดสอบทีเทส (t-test) ในปั จจัยเพศ ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ใช้ วิธี
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยแบ่งเป็ น 6 ประเด็น ดังนี ้
1) เปรี ยบเที ยบผลกระทบทางเศรษฐกิ จของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จังหวัดในภาพรวม
ขณะมีสถานการณ์ ความไม่สงบในพื น้ ที่ โดยจําแนกตามเพศ พบว่า ผู้ประกอบการเพศหญิ งได้ รับผลกระทบ
ด้ านรายได้ สงู กว่าผู้ประกอบการเพศชาย ในขณะที่ผลกระทบด้ านการลงทุนและการจ้ างงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันระหว่างผู้ประกอบการเพศหญิงและชาย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by gender
Economic impact

Gender
male
xˉ (S.D)
3.06 (1.17)
2.79 (1.21)
3.11 (1.60)

t-value
Female
xˉ (S.D)
3.16 (1.13)
2.85 (1.23)
3.22 (1.19)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: * indicate statistical significantly at P = 0.05 and ns indicate not significant

-1.86ns
-1.08ns
-2.00*

2) เปรี ยบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัดในภาพรวม ขณะมี
สถานการณ์ ความไม่สงบในพื น้ ที่ จําแนกตามศาสนา พบว่า ผู้ประกอบการที่นับถือศาสนาแตกต่างกันได้ รั บ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่นับถือศาสนาอิสลาม จะมีผลกระทบทัง้ ด้ านการลงทุน
การจ้ างงาน และรายได้ มากที่สดุ และผู้ประกอบการที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจทัง้ 3 ด้ าน
น้ อยที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 3 (Table 3)
Table 3 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by religion
Economic impact
Buddhism
xˉ (S.D)
3.06 (1.16)
2.74 (1.26)
3.10 (1.18)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: ** indicate statistical significantly at P = 0.01

Religion
Muslim
xˉ (S.D)
3.20 (1.14)
2.91 (1.20)
3.25 (1.17)

F-value
Christian
xˉ (S.D)
2.62 (0.89)
2.44 (1.05)
2.72 (1.16)

13.98**
9.16**
8.72**

3) เปรี ยบเที ยบผลกระทบทางเศรษฐกิ จของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จังหวัดในภาพรวม
ขณะมีส ถานการณ์ ค วามไม่ส งบในพื น้ ที่ จํา แนกตามอายุ พบว่า ผู้ ป ระกอบการที่ มีอ ายุแ ตกต่า งกัน ได้ รับ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จะได้ รับผลกระทบ ทังด้
้ านการลงทุน
การจ้ างงาน และรายได้ มากที่สุด และผู้ประกอบการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทัง้ 3 ด้ าน น้ อยที่สดุ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 4 (Table 4)
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Table 4 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by age
Economic
impact

Age
Above 60
Below 30
30-40
41-50
51-60
xˉ (S.D)
xˉ (S.D)
xˉ (S.D)
xˉ (S.D)
xˉ (S.D)
3.45 (1.04) 3.25 (1.10) 2.96 (1.13) 3.01 (1.17) 2.71 (1.34)
3.20 (1.17) 3.00 (1.22) 2.63 (1.19) 2.69 (1.21) 2.36 (1.19)
3.45 (1.10) 3.27 (1.10) 3.02 (1.18) 3.10 (1.24) 2.95 (1.33)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: ** indicate statistical significantly at P = 0.01

F-value

17.46**
21.51**
10.09**

4) เปรี ยบเที ยบผลกระทบทางเศรษฐกิ จของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จังหวัดในภาพรวม
ขณะมีสถานการณ์ ความไม่สงบในพืน้ ที่ จําแนกตามลักษณะการประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีลกั ษณะ
การประกอบการแตกต่างกัน จะได้ รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการธุรกิจการค้ า ได้ รับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ ทังด้
้ านการลงทุน การจ้ างงาน และรายได้ มากที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Chittithaworn, Islam,
Keawchana and Yusuf (2011) ที่กล่าวว่าโดยทัว่ ไปมักพบว่าสถานการณ์ ความไม่สงบส่วนใหญ่เกิดขึ ้นในย่าน
เศรษฐกิจการค้ า สอดคล้ องกับการศึกษานี ้ พบว่าผู้ประกอบการด้ านการเกษตร ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทัง้ 3 ด้ าน น้ อยที่ สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังตารางที่ 5 (Table 5)
Table 5 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by business style
Business style

Economic impact

F-value

Production (Agricultural)

Merchandise

Services

ˉx (S.D)
2.85 (1.13)
2.68 (1.22)
2.86 (1.16)

ˉx (S.D)
3.29 (1.13)
2.94 (1.25)
3.35 (1.17)

ˉx (S.D)
2.95 (1.14)
2.70 (1.17)
3.01 (1.15)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: ** indicate statistical significantly at P = 0.01

25.06**
9.28**
27.10**

5) เปรี ยบเที ยบผลกระทบทางเศรษฐกิ จของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จังหวัดในภาพรวม
ขณะมีสถานการณ์ ความไม่สงบในพื ้นที่ จําแนกตามระยะเวลาที่ดําเนินการ พบว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลา
ที่ดําเนินกิจการถึงปั จจุบนั แตกต่างกัน จะได้ รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาที่ดําเนินกิจการ
ถึงปั จจุบัน 4-7 ปี จะได้ รับผลกระทบมากที่ สุด และผู้ประกอบการที่ มีระยะเวลาที่ ดําเนิ นกิ จการจนถึง ปั จ จุบ ัน
มากกว่า 10 ปี จะได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทัง้ 3 ด้ าน น้ อยที่สุด อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคล้ อ งกับ การศึก ษาของ Quadir and Jahur (2014) ที่ ก ล่าวว่า ประสบการณ์ ข องผู้ ป ระกอบการมีผ ล
ต่อความสําเร็ จในการดําเนินงาน ดังตารางที่ 6 (Table 6)
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Table 6 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by operating period
Economic
impact

Less than 1

ˉx (S.D)
3.10 (1.08)
2.83 (1.12)
3.03 (1.20)

1-3

ˉx (S.D)
3.28 (1.01)
2.96 (1.17)
3.32 (1.07)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: ** indicate statistical significantly at P = 0.01

Operating period
4-7

ˉx (S.D)
3.40 (1.07)
3.13 (1.17)
3.43 (1.07)

8-10

More than 10

ˉx (S.D)
3.12 (1.18)
2.82 (1.21)
3.19 (1.21)

ˉx (S.D)
2.68 (1.21)
2.36 (1.17)
2.80 (1.23)

F-value

5.21**
6.56**
9.04**

6) เปรี ย บเที ย บผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ของผู้ป ระกอบการขนาดเล็ก ใน 5 จัง หวัด ในภาพรวม
ขณะมีสถานการณ์ ค วามไม่ส งบในพื ้นที่ จําแนกตามระดับ ความกังวลต่อสถานการณ์ ค วามไม่ส งบในพื ้นที่
พบว่า ผู้ป ระกอบการที่ มีร ะดับ ความกังวลเกี่ ย วกับ สถานการณ์ เหตุก ารณ์ ค วามไม่ส งบในพื น้ ที่ แ ตกต่างกัน
ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการที่มีระดับความกังวลต่อสถานการณ์ ความไม่สงบ
ในพื น้ ที่ ในระดับ มาก จะได้ รับ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ในระดับมากกว่า และผู้ประกอบการที่ มีค วามกัง วล
ต่อสถานการณ์ ความไม่สงบในพื ้นที่น้อยกว่า จะได้ รับผลกระทบน้ อยกว่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังตารางที่ 7 (Table 7)
Table 7 Comparative of the impact of Southern insurgency on the small entrepreneurs in 5 provinces by
concern of Southern insurgency (level)
concern of Southern insurgency (level)
Economic impact
F-value
Less

Moderate

High

ˉx (S.D)
2.12 (0.80)
2.05 (0.92)
2.37 (1.03)

ˉx (S.D)
3.27 (1.01)
2.91 (1.21)
3.30 (1.08)

ˉx (S.D)
3.79 (1.03)
3.39 (1.13)
3.70 (1.08)

1. Investment
2. Employment
3. Income
Note: ** indicate statistical significantly at P = 0.01

479.86**
229.54**
206.37**

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้ รับผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวมในระดับสูง
คือ ผู้ประกอบการเพศหญิง นับถือศาสนาอิสลาม มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี ประกอบธุรกิจการค้ า มีระยะเวลาดําเนินงาน
4-7 ปี และมีความกังวลในระดับสูงต่อสถานการณ์ ความไม่สงบ ดังนั ้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องควรดําเนินนโยบาย
เพื่อดูแลผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวให้ มีรูปแบบหลากหลาย ได้ แก่ การเพิ่ มแหล่งทุน หรื อเพิ่ มปริ มาณเงินทุน
ให้ ก้ ูยืม หรื อการสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น และลดรายจ่าย เช่น การสร้ างอาชีพเสริ ม
การนําส่วนผสมทางการตลาดเข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินงานให้ มากขึ ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยฉบับนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการบริ โภค
พฤติกรรมการวางแผนการเงิน ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีเงินพอใช้ จ่ายหลัง
เกษี ยณของผู้ที่มีรายได้ ในกรุ งเทพฯ โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีรายได้ ใน
กรุ งเทพฯ จํานวน 400 ชุด และทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติ Chi-Square T-test และสร้ างแบบจําลองโลจิต ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้ มมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณมีเพียงร้ อยละ 29 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
แนวโน้ มมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณมีสงู ถึงร้ อยละ 71 โดยปั จจัยด้ านอายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ความจําเป็ นต้ อง
กังวลถึงปั ญหาการเงิน รายจ่ายต่อเดือน เงินเก็บ ณ ปั จจุบนั และเงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือนสามารถอธิบายถึง
การมีเงินพอใช้ จ่ายหลังเกษี ยณได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังนันผู
้ ้ มีรายได้ ควรสร้ างวินยั ในการออมของตนเอง
ด้ วยการทําบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อลดค่าใช้ จ่ายลงและมีเงินออมเพิ่มขึ ้น ในส่วนของภาครัฐควรลดหรื อยกเลิก
การเก็บภาษี เงินฝาก เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการออมสําหรับผู้มีรายได้ น้อยหรื อปานกลาง

ABSTRACT

This study aimed to study personal factors, saving behavior, consumption behavior, financial
planning behavior, attitude towards investment, and factors affecting adequacy of retirement savings
of people who earn income in Bangkok. The primary data were collected by using questionnaires from
400 people who earn income in Bangkok, and the hypotheses were tested with Chi-Square, T-test and
Logit model. The results showed that only 29 percent of people tended to have a sufficient retirement
savings, while 71 percent tended to have an insufficient retirement savings. Factors including age, the
need of financial concerns, monthly expense, current savings and expected monthly savings are
considered to be statistically significant which clarify the adequacy of retirement savings. Therefore,
People who earn income should build their own discipline in saving by making their own records of
income and expense, in order to lower their consumption and increase their saving. While the
government sector should decrease, or abolish deposit taxes to motivate the savings of people with
low or medium income.
Key Words: Retirement, Saving behavior, Wealth, Inadequacy
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บทนํา

ประเทศไทยกําลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ โดยมีสดั ส่วนผู้สงู อายุในปี 2558 ร้ อยละ 15.8 ของประชากร
ทัง้ ประเทศและยังคงมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ ในอนาคต (United Nations, 2015) นอกจากนีย้ ังพบว่าคนไทยขาด
ความรู้ ทางการเงินโดยเฉพาะทักษะทางการเงินที่มีแนวโน้ มลดลง เช่น การไม่ตงเป้
ั ้ าหมายระยะยาว ขาดการดูแล
บริ หารเงินของตนเองอย่างใกล้ ชิด (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) และนอกจากนัน้ ผู้สงู อายุที่มีรายได้ ตํ่ากว่า
เส้ นความยากจนมีสดั ส่วนร้ อยละ 34.3 ของประชากรผู้สงู อายุทงหมด
ั้
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2559) ซึง่ แหล่งรายได้ ของผู้สงู อายุสว่ นใหญ่มาจากเบี ้ยยังชีพผู้สงู อายุ (วิชยั เอกพลากร และคณะ, 2559)
จากข้ อมูลข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่ามีผ้ ทู ี่อยู่ในวัยเกษี ยณจํานวนหนึง่ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ไม่เหมาะสม และไม่
สามารถวางแผนการออมเพื่อการเกษี ยณได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ เกิดปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ
โดยภาระปั ญหานันจะตกแก่
้
คนในครอบครัว และรัฐบาลที่จําเป็ นต้ องนําเงินภาษี เข้ ามาช่วยเหลือ งานวิจยั ที่ผ่าน
มาพบว่าสาเหตุที่ทําให้ เกิดปั ญหาดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มปั จจัย คือ กลุม่ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ สถานภาพ (สุพตั รา สมวงศ์ และ บังอร สวัสดิ์สขุ , 2559) และรายได้ (สุนทรี เหล่า
พัดจัน และคณะ, 2559) และกลุ่มปั จจัยพฤติกรรม ได้ แก่ พฤติกรรมการกลัวความเสี่ยงในการลงทุน (วีระชาติ
กิเลนทอง, 2556) การขาดความรู้ การวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณ (วีระชาติ กิเลนทอง, 2556, 2557; สุพตั รา
สมวงศ์ และ บัง อร สวัสดิ์สุข, 2559) นอกจากนี ก้ ารมีเงิ นไม่พอใช้ ห ลัง เกษี ยณอาจมี สาเหตุมาจาก การเกิ ด
เหตุการณ์ ไม่คาดคิดระหว่างการทํ าตามแผนการเงิ น พฤติกรรมการบริ โภคที่ ฟุ่มเฟื อย การไม่หารายได้ เสริ ม
นอกจากรายได้ ประจํา การไม่มีความสนใจในเรื่ องการลงทุน รายจ่ายต่อเดือน เงินเก็บ ณ ปั จจุบนั และเงินที่ตงใจ
ั้
จะออมต่อเดือน
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็น ว่าการศึก ษาปั จ จัยที่ ส่งผลต่อการมีเ งิ นพอใช้ จ่ ายหลังเกษี ยณมี
ความสําคัญ เนื่องจากผลการศึกษาที่ได้ จะนําไปสู่แนวทางการเพิ่มโอกาสการมีเงินพอใช้ จ่ายหลังเกษี ยณซึง่ จะ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหลังเกษี ยณให้ ดีขึ ้นอันจะเป็ นการลดภาระของคนในครอบครัวและรัฐบาลสามารถนําเงินไป
พัฒนาประเทศในส่วนอื่นได้

การทบทวนวรรณกรรม
จากทฤษฎีการบริ โภคตามแนวความคิดของเคนส์ (Keynes, n.d.) ที่ระบุวา่ รายได้ ที่ใช้ จ่ายได้ จริ งจะเป็ น
ปั จจัยที่กําหนดการบริ โภคของบุคคล ทฤษฎีการบริ โภคของฟริ ดแมน (Friedman, 1957) กล่าวว่า การบริ โภคของ
ครัวเรื อนจะขึ ้นอยู่กบั รายได้ ถาวร และทฤษฎีวฏั จักรชีวิต (Ando and Modigliani, 1963) สามารถสรุ ปได้ วา่ การ
ตัดสินใจระหว่างการบริ โภคกับการออมจะขึ ้นอยู่กบั การกระจายการบริ โภคกับรายได้ ตลอดช่วงชีวิต งานวิจยั นี ้จึง
ได้ นํามาศึกษาปั จจัยการบริ โภคที่ ฟุ่มเฟื อย การหารายได้ เสริ ม การเกิ ดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด รายได้ ต่อเดือน
รายจ่ายต่อเดือน เงินออมต่อเดือน และเงินเก็บ ณ ปั จจุบัน นอกจากนันยั
้ งมีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม
(ปรี ชา วิหคโต, 2532) ซึ่งนํามาสู่การศึกษาปั จจัย วินัยในการออม ความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลัง
เกษี ยณ ความสนใจในเรื่ องการลงทุน และความกลัวความเสี่ยงในการลงทุน ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้ าใจทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) นํามาสู่การศึกษาปั จจัยความรู้ ในการวางแผนการเงิน การ
เลื อ กลงทุน แล้ ว ได้ รั บ ผลตอบแทนตามเป้ า หมาย นอกจากนัน้ ยัง ได้ นํ าแนวคิ ด มูล ค่ าเงิ น ตามเวลา (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553) มาเป็ นส่วนหนึ่งในการคํานวณแนวโน้ มการมีเงินพอใช้ จ่ายหลังเกษี ยณของ
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โปรแกรม Starter และยังได้ ทําการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลในทํานองเดียวกับงานวิจยั อื่นที่ผ่านมา เช่น เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส
จากงานวิจัยที่ ผ่านมาได้ มีการกล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณได้ แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ตามผลการศึกษาของสุพตั รา สมวงศ์ และ บังอร สวัสดิ์สขุ (2559) และวีระชาติ
กิ เลนทอง (2556, 2557) ปั จ จัย ด้ านวิ นัย ในการออมและการลงทุน แล้ วได้ รั บผลตอบแทนตามเป้ าหมายใน
การศึกษาของเนษพร นาคสีเหลือง (2557) ในขณะที่ ความรู้ และความเข้ าใจในการวางแผนการเงิ น พบใน
การศึกษาของ สุพตั รา สมวงศ์ และ บังอร สวัสดิ์สขุ (2559) วีระชาติ กิเลนทอง (2556, 2557) และณภัชศา ธารา
ชีวิน (2558) นอกจากนันยั
้ งพบ ความกลัวความเสี่ยงในการลงทุน และรายได้ ตอ่ เดือน ตามผลการศึกษาของ วีระ
ชาติ กิเลนทอง (2556) และสุนทรี เหล่าพัดจัน และคณะ (2559) งานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษา
มาก่อน ได้ แก่ การบริ โภคที่ฟุ่มเฟื อย การหารายได้ เสริ ม การเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดคิด รายจ่ายต่อเดือน เงินออม
ต่อเดือน และเงินเก็บ ณ ปั จจุบนั ซึง่ ได้ จากทฤษฎีการบริ โภคของเคนส์ (Keynes, n.d.) ทฤษฎีการบริ โภคของฟริ ด
แมน (Friedman, 1957) และทฤษฎีวฎั จักรชีวิต (Ando and Modigliani, 1963) ในขณะที่ ความกังวลถึงปั ญหา
การมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ ความสนใจในเรื่ องการลงทุน มาจากแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม
กรอบแนวคิดในงานวิจยั นี ้ได้ แบ่งตัวแปรออกเป็ น ปั จจัยส่วนบุคคล และปั จจัยด้ านพฤติกรรม (Figure 1)

Figure 1 Conceptual Framework

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจัยฉบับนีเ้ ก็บข้ อมูลปฐมภูมิผ่านแบบสอบถามโดยประชากรคือผู้ที่มีรายได้ ในกรุ งเทพฯที่ มีอายุ
ระหว่าง 25-60 ปี เนื่องจากเป็ นวัยทํางานที่มีรายได้ และยังไม่เกษี ยณอายุ นอกจากนี ก้ รุ งเทพฯ มีประชากรที่
หนาแน่น มีคนจากทุกภูมิภาคเข้ ามาเพื่อหางานทํ า และเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยที่ มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจอย่างมาก โดยจะเก็บข้ อมูลอายุ อายุเกษี ยณ อายุที่วางแผนว่าจะเสียชีวิต รายจ่ายต่อเดือน เงินเก็บ ณ
ปั จจุบนั และเงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือนและนําไปคํานวณในโปรแกรมทดสอบแผนลงทุนเพื่ออนาคตซึง่ จัดทําขึ ้น
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ทราบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะมีเงินพอใช้ หรื อไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ
นอกจากนี ้งานวิจยั ยังได้ เก็บข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลพฤติกรรมเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ในการศึกษาครั ง้ นีไ้ ม่สามารถทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความ
น่าจะเป็ นแบบโควต้ า (Quota Sampling) ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มจํานวนเท่ากัน ได้ แก่ กลุ่มผู้ที่มีการลงทุนใน
กองทุนเพื่อการเกษี ยณ และกลุ่มผู้ที่ไม่มีการลงทุนในกองทุนเพื่อการเกษี ยณ ซึ่งจํานวนตัวอย่างที่ดีพอในการ
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อนุมานประชากรทังหมดได้
้
จากการคํานวณด้ วยสูตร 𝑛𝑛 = 𝑝𝑝 (1−𝑝𝑝)𝑍𝑍
(Cochran,1977) โดยกําหนดให้ ค่าสัดส่วน
𝑒𝑒
ประชากร (p) เท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ได้ ค่าเท่ากับ 385 ตัวอย่าง จึงทําการเก็บข้ อมูลจํานวน
400 ชุด
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมานทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างความเพียงพอของเงินหลังเกษี ยณ
กับปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม ด้ วย Chi-square ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย รายได้ ตอ่ เดือน รายจ่าย
ต่อเดือน เงินเก็บ ณ ปั จจุบนั และ เงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือน ระหว่างกลุ่มมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณกับกลุม่ มีเงิน
พอใช้ หลังเกษี ยณด้ วย T-test และใช้ แบบจําลอง Binary Regression ด้ วยวิธี Maximum Likelihood (Eliason,
1993) เพื่อทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อความเพียงพอของเงินหลังเกษี ยณ โดยมีแบบจําลองดังนี ้
2

ln �

� = β0 + β1MALEi + β2AGEi + β3EDUi + β4JOBi + β5WEDi + β6AWAi + β7UNEXi + β8CONi + β9SAVi

𝑝𝑝 (𝑦𝑦=1)
𝑝𝑝(𝑦𝑦=0)

+ β10OTHi + β11INVi + β12RETi + β13NAFRi + β14KNOWi + β15INCi + β16EXPi + β17SAVTi + β18SAVMi + εi

โดยที่ p (y=1) คือ โอกาสที่จะมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณ p (y=0) คือ โอกาสที่จะมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ
MALE คือ เพศ โดยที่ 1 คือ ชาย และ 0 คือ หญิง
AGE คือ อายุ โดยที่ 1 คือ ตังแต่
้ 40 ปี ขึ ้นไป และ 0 คือ ตํ่ากว่า 40 ปี
EDU คือ ระดับการศึกษาสูงสุด โดยที่ 1 คือ สูงกว่าปริ ญญาตรี และ 0 คือ ปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า
JOB คือ อาชีพ โดยที่ 1 คือ อาชีพราชการ พนักงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ และ 0 คือ ธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขาย และรับจ้ าง/ลูกจ้ างรายวัน
WED คือ สถานภาพสมรส โดยที่ 1 คือ สมรส/อยู่ร่วมกัน และ 0 คือ โสด/หม้ าย/แยกกันอยู่
AWA คือ ความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ โดยที่ 1 คือ ไม่มีความกังวลถึงปั ญหาการ
มีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ และ 0 คือ มีความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ
UNEX คือ เหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการทําตามแผนการเงิน โดยที่ 1 คือ ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ระหว่างการทําตามแผนการเงิน และ 0 คือ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการทําตามแผนการเงิน
CON คือ พฤติกรรมการบริ โภคที่ฟมเฟื
ุ่ อย โดยที่ 1 คือ มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย และ 0 คือ มี
พฤติกรรมการบริ โภคที่ฟมเฟื
ุ่ อย
SAV คือ วินยั ในการออม โดยที่ 1 คือ มีวินยั ในการออม และ 0 คือ ไม่มีวินยั ในการออม
OTH คือ รายได้ เสริ มนอกจากรายได้ ประจํา โดยที่ 1 คือ มีรายได้ เสริ มนอกจากรายได้ ประจํา และ 0 คือ
ไม่มีรายได้ เสริ มนอกจากรายได้ ประจํา
INV คือ ความสนใจในเรื่ องการลงทุน โดยที่ 1 คือ มีความสนใจในเรื่ องการลงทุน และ 0 คือ ขาดความ
สนใจในเรื่ องการลงทุน
RET คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมาย โดยที่ 1 คือ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตาม
เป้าหมาย และ 0 คือ ได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย
NAFR คือ ความกลัวความเสี่ยงในการลงทุน โดยที่ 1 คือ ไม่กลัวความเสี่ยงในการลงทุน และ 0 คือ กลัว
ความเสีย่ งในการลงทุน
KNOW คือ ความรู้ ในเรื่ องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณ โดยที่ 1 คือ มีความรู้ ในเรื่ องการวางแผน
การเงินเพื่อการเกษี ยณ และ 0 คือ ขาดความรู้ ในเรื่ องการวางแผนการเงินเพื่อการเกษี ยณ
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INC คือ รายได้ ตอ่ เดือน (หน่วย พันบาท)
EXP คือ รายจ่ายต่อเดือน (หน่วย พันบาท)
SAVT คือ เงินเก็บ ณ ปั จจุบนั (หน่วย พันบาท)
SAVM คือ เงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือน (หน่วย พันบาท)

ε คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
β0 คือ ค่าคงที่
β 1,2,...,18 คือ ค่าสัมประสิทธิ์
i คือ ข้ อมูลชุดที่ 1 ถึง 400

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบทางสถิติ
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มีอายุตํ่ากว่า 40 ปี
สถานภาพสมรส/อยู่ร่วมกัน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี หรื อตํ่ากว่า ประกอบอาชีพราชการ พนักงานเอกชน และ
รัฐวิสาหกิจ รายได้ เฉลี่ยเท่ากับ 39,396 บาทต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ย 23,769 บาทต่อเดือน เงินเก็บ ณ ปั จจุบัน
เฉลี่ย 678,396 บาท และปริ มาณเงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือนเฉลี่ย 13,100 บาทต่อเดือน
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมกังวลถึงปั ญหาการเงิน ไม่ใช้ จ่ายฟุ่ มเพือย ไม่มีวินยั การออม มีการหารายได้ เสริ ม
ไม่มีความสนใจในเรื่ องการลงทุน ไม่กลัวความเสี่ยง ขาดความรู้ ในการวางแผนเพื่อเกษี ยณ ไม่เคยเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดคิดกับตนเองหรื อครอบครัว และผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างความเพียงพอของเงินหลังเกษี ยณกับปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัย
ทางพฤติ ก รรมด้ วย Chi-square พบว่ า อายุ ความกั ง วลถึ ง ปั ญ หาการมี เ งิ น ไม่ พ อ และวิ นั ย การออม มี
ความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยผู้ที่อายุตํ่ากว่า 40 ปี ไม่มีความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอ และมี
วิ นัย ในการออม มี ค วามสัม พัน ธ์ ต่อ การมี เ งิ น พอใช้ ห ลัง เกษี ย ณ ในขณะที่ เพศ อาชี พ สถานภาพสมรส มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยผู้ที่เป็ นเพศชาย ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้ าขายและรับจ้ าง/ลูกจ้ าง
สถานภาพโสด มีความสัมพันธ์ ต่อการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณ นอกจากนันความรู
้
้ ในการวางแผนเพื่อเกษี ยณมี
ความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 โดยเป็ นผู้ที่มีความรู้ ในการวางแผนเพื่อเกษี ยณ มีความสัมพันธ์ ตอ่ การมีเงิน
พอใช้ หลังเกษี ยณ ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 1)
Table 1 Results of the relationship between the variables and sufficiency of money after retirement.
Abbreviation
MALE
AGE
EDU
JOB
WED
AWA
UNEX
CON
SAV
OTH
INV
RET
NAFR

Variable

Gender
Age
Education
Job
Relationship status
The anxiety of insufficient fund after retirement
Unexpected events
Lavish consumption
Discipline in saving.
Earning extra income apart from regular income
Interested in investment
Return on investment
The fear of taking risk on investment
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P-value
0.047
0.002
0.403
0.028
0.031
0.000
0.915
0.556
0.002
0.971
0.849
0.507
0.560

Chi-square
3.957 **
9.861 ***
0.699
5.504 **
4.677 **
21.580 ***
0.011
0.347
9.549 ***
0.001
0.036
0.441
0.339
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Table 1 (continued)
Abbreviation
KNOW

Variable
Knowledge of financial planning for retirement.

P-value
0.055

Note: * Significant at the 10% level, ** Significant at the 5% level, *** Significant at the 1% level

Chi-square
3.692 *

ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มที่มีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณกับกลุ่มที่มีเงินพอใช้
หลังเกษี ยณด้ วย T-test พบว่า มีความแตกต่างกันของรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน เงินเก็บเฉลี่ย ณ ปั จจุบนั และเงินที่
ตังใจจะออมเฉลี
้
่ยต่อเดือน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยผู้ที่มีเงินพอใช้ จะมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน น้ อยกว่า ผู้ที่มี
เงินไม่พอใช้ 7,420 บาท ในขณะที่มีเงินเก็บเฉลี่ย ณ ปั จจุบนั มากกว่า 930,377.54 บาท และมีเงินที่ตงใจจะออม
ั้
เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,665.48 บาท ในขณะที่รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีความแตกต่างกัน (Table 2)
Table 2 Results of the difference between the mean of the variables. Between groups with enough
money after retirement and groups without enough money after retirement, tested with T-test
statistics.
Income

Variable

Expense
Current savings
Expected monthly savings

Y
insufficient
sufficient
insufficient
sufficient
insufficient
sufficient
insufficient
sufficient

N
285
115
285
115
285
115
285
115

Mean
S.D.
P-value
39,077.58
35,473.809 0.794
40,186.35
45,073.642
25,901.93
21,825.349 0.000
18,481.93
17,140.968
370,296.83 987,644.189 0.001
1,300,674.37 2,935,287.965
8,498.00
13,918.367 0.000
24,163.48
39,793.366

t-stat
-0.261
3.609 ***
-3.324 ***
-4.121 ***

Note: * Significant at the 10% level, ** Significant at the 5% level, *** Significant at the 1% level

ผลการประมาณค่ าแบบจําลอง
ผลจากการประมาณค่าแบบจํ าลองโลจิ ต พบว่าแบบจํ าลองที่ 2 มีค่า Adjusted R-squared เท่ากับ
0.2702 สูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.2499 และค่าร้ อยละความถูกต้ องในการพยากรณ์ มีค่าเท่ากับ
ร้ อยละ 82.25 สูงกว่าแบบจําลองที่ 1 ซึง่ มีค่าเท่ากับร้ อยละ 81.25 ดังนันจึ
้ งใช้ แบบจําลองที่ 2 ในการคํานวณค่า
Marginal effect (Table 3)
ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณ
ของผู้มีรายได้ ในกรุ งเทพฯ ได้ แก่ ระดับการศึกษาสูงสุด เงินเก็บ ณ ปั จจุบนั มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
การมีเงิ นพอใช้ หลังเกษี ยณ ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.10 และ 0.05 ตามลําดับ รวมถึงเงิ นที่ตงั ้ ใจจะออมต่อเดือน
และความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณมีความสัมพันธ์ ในทิศทางเดียวกันกับการมีเงินพอใช้ หลัง
เกษี ยณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ในขณะที่อายุ รายจ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับการมี
เงินพอใช้ หลังเกษี ยณ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ สําหรับตัวแปรอื่นๆ ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
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Table 3 Estimation results from Binary Regression Model
Variable
Model 1
Model 2
C
0.24 (0.54)
-0.07 (0.35)
MALE
0.23 (0.29)
0.31 (0.28)
AGE
-0.71 (0.34) **
-0.70 (0.34) **
EDU
0.69 (0.41) *
0.69 (0.40) *
JOB
-0.11 (0.29)
-0.11 (0.28)
WED
-0.16 (0.34)
-0.10 (0.32)
EXP
-0.00 (0.00) ***
-0.00 (0.00) ***
SAVT
0.00 (0.00) **
0.00 (0.00) **
SAVM
0.00 (0.00) ***
0.00 (0.00) ***
AWA
0.92 (0.33) ***
0.87 (0.32) ***
UNEX
-0.36 (0.30)
CON
0.07 (0.34)
SAV
-0.15 (0.34)
-0.21 (0.33)
OTH
-0.01 (0.30)
INV
-0.23 (0.38)
RET
0.21 (0.40)
NAFR
-0.20 (0.34)
KNOW
0.45 (0.34)
0.36 (0.32)
McFadden R-squared
0.3249
0.3202
Adjusted R-squared
0.2499
0.2702
Akaike criterion
359.9699
350.2652
Schwarz criterion
431.8163
398.1628
Hannan-Quinn
388.4220
369.2332
All correct prediction
81.25%
82.25%
Note: The value in parentheses is the tolerance of the estimator (standard error of estimator)
* Significant at the 10% level, ** Significant at the 5% level, *** Significant at the 1% level

Marginal effect
0.0475
-0.1084
0.1208
-0.0164
-0.0158
-0.0195
0.0001
0.0159
0.1542
-0.0320

0.0565

อภิปรายผลการศึกษา
จากการประมาณค่าแบบจําลอง Binary regression พบว่า อายุ มีผลไม่สอดคล้ องกับงานศึกษาของ วี
ระชาติ กิเลนทอง (2556) ที่ระบุวา่ กลุม่ ผู้ที่มีอายุ 40-60 ปี มีสดั ส่วนของการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณมากกว่ากลุม่
ผู้ที่มีอายุ 25-39 ปี ทังนี
้ ้เนื่องจาก ผู้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ขึ ้นไป อาจมีเหตุจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินในปริ มาณที่มากขึ ้น
ในขณะที่ระดับการศึกษา มีผลสอดคล้ องกับงานศึกษาของ วีระชาติ กิเลนทอง (2556) ที่ระบุวา่ ผู้ที่มีระดับ
การศึกษาที่สงู กว่าปริ ญญาตรี โดยเฉลี่ยแล้ วจะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วันเกษี ยณมากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี และตํ่ากว่าปริ ญญาตรี นอกจากนี ้ยังพบว่า ความกังวลถึงปั ญหาการมีเงินไม่พอใช้ หลังเกษี ยณ ซึง่
เป็ นปั จจัยที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน ส่งผลต่อโอกาสการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณมากที่สดุ โดยมีคา่ marginal
effect เท่ากับ 0.1542 ซึง่ มากกว่า ระดับการศึกษา และอายุ ที่มีคา่ marginal effect เท่ากับ 0.1208 และ-0.1084
ตามลําดับ ในขณะที่ตวั แปรเชิงปริ มาณพบว่า รายจ่ายต่อเดือนมีผลต่อโอกาสการมีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณมาก
ที่สดุ โดยมีคา่ marginal effect เท่ากับ -0.0195 ซึง่ มากกว่า เงินที่ตงใจจะออมต่
ั้
อเดือน และเงินเก็บ ณ ปั จจุบนั
ที่มีคา่ marginal effect เท่ากับ 0.0159 และ 0.0001 ตามลําดับ
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นอกจากนี ้ปั จจัยที่ไม่มีนยั สําคัญในแบบจําลอง Binary regression แต่มีความสัมพันธ์กบั ความเพียงพอ
ของเงินหลังเกษี ยณ ได้ แก่ เพศ และความรู้ ในการวางแผนเพื่อเกษี ยณ ซึง่ มีผลสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วีระชาติ
กิเลนทอง (2556) และสุพตั รา สมวงศ์ และ บังอร สวัสดิ์สขุ (2559) ที่ระบุวา่ เพศชาย จะมีเงินออมส่วนเกิน ณ วัน
เกษี ยณมากกว่าเพศหญิง และผู้ที่มีความรู้ ทางการเงินจะมีลกั ษณะการออมเงินเพื่อวัยเกษี ยณมากกว่าผู้ที่ขาด
ความรู้ นอกจากนี ้ วินยั ในการออม มีผลสอดคล้ องกับการศึกษาของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ที่ระบุวา่ วินยั ใน
การออมมีผลต่อการออมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการเกษี ยณอายุ ในขณะที่ สถานภาพ มีผลไม่สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ วีระชาติ กิเลนทอง (2556) ที่พบว่า ผู้ที่สมรส/อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ แต่งงาน โดยเฉลี่ยแล้ วจะมีเงิน
ออมส่วนเกิน ณ วันเกษี ยณมากกว่าผู้ที่โสด/หย่าร้ าง/หม้ าย/แยกกันอยู่ แต่ผลที่ได้ คือ ผู้ที่โสดจะมีแนวโน้ มมีเงิน
พอใช้ หลังเกษี ยณมากกว่าผู้ที่สมรส เนื่องจากผู้ที่มีสถานภาพสมรสอาจมีภาระค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูและ
การศึกษาของบุตรที่เพิ่มขึ ้น สําหรับอาชีพ ได้ มีการศึกษาอาชีพรับจ้ างและธุรกิจส่วนตัว เพิ่มเติมจากงานศึกษา
ของ วีระชาติ กิเลนทอง (2556, 2557) และพบว่า อาชีพรับจ้ างและธุรกิจส่วนตัว มีแนวโน้ มที่จะมีเงินพอใช้ หลัง
เกษี ยณมากกว่า อาชีพราชการ พนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากอาชีพรับจ้ างและธุรกิจ
ส่วนตัวสามารถหารายได้ ที่สงู กว่าปกติได้ ในบางเดือน
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า เพศชาย อายุตํ่ากว่า 40 ปี ระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี อาชีพธุรกิจส่วนตัว/
ค้ าขายและรับจ้ าง/ลูกจ้ าง สถานภาพโสด ไม่ต้องกังวลถึงปั ญหาการเงิน เคยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด มีพฤติกรรม
การบริ โภคไม่ฟุ่มเฟื อย มีวินัยในการออม หารายได้ เสริ ม ไม่มีความสนใจในเรื่ องการลงทุน ลงทุนแล้ วได้ รับ
ผลตอบแทนตามเป้าหมาย กลัวความเสี่ยงในการลงทุน มีความรู้ ในเรื่ องการวางแผนการเงินเพื่อเกษี ยณ
มีแนวโน้ มที่จะมีเงินพอใช้ จ่ายหลังเกษี ยณ นอกจากนี ้ การมีรายจ่ายต่อเดือนที่ลดลง ออมเงินต่อเดือนที่เพิ่มขึน้
และเงิ น เก็ บ ณ ปั จ จุ บัน ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จะส่ ง ผลต่ อ การมี เ งิ น พอใช้ จ่ า ยหลัง เกษี ย ณของผู้ มี ร ายได้ ใ นกรุ ง เทพฯ
เช่นเดียวกัน
ผู้มีรายได้ ควรมีการดําเนินการเพื่อให้ มีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณ ดังนี ้
1.สร้ างวินยั ในการออมให้ กบั ตนเองตังแต่
้ อายุยงั น้ อยด้ วยการออมเงินส่วนหนึง่ ก่อนนําไปใช้ จ่ายและทํา
บัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ ทราบและสามารถลดค่าใช้ จ่ายที่ฟมเฟื
ุ่ อยลงเพื่อให้ มีเงินออมต่อเดือนเพิ่มขึ ้น
2.ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษี ยณ เช่น การใช้ โปรแกรมคํานวณเงินออม
เพื่อวัยเกษี ยณ การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (RMF) การทําประกันชีวิตแบบบํานาญ
ภาครัฐควรมีการดําเนินการเพื่อให้ มีเงินพอใช้ หลังเกษี ยณ ดังนี ้
1.ลดหรื อยกเลิกการเก็บภาษี เงินฝาก สําหรั บผู้มีเงินฝากตํ่ากว่า4,000,000 บาท เพื่ อให้ ผ้ ูออมได้ รับ
ผลตอบแทนมากขึ ้นและเป็ นการสร้ างแรงจูงใจในการออมสําหรับผู้ที่มีรายได้ น้อยถึงรายได้ ปานกลาง
2.ส่งเสริ มความรู้ ในเรื่ องการวางแผนการเงินให้ ประชาชนโดยการบรรจุวิชาการบริ หารการเงินส่วนบุคคล
ลงในหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน จัดสัมมนาและสร้ างสื่อให้ ความรู้ เช่น โฆษณาโทรทัศน์สําหรับการให้ ความรู้
เกี่ยวกับ การวางแผนการออมอย่างถูกวิธี การใช้ โปรแกรมการคํานวณมูลค่าเงินอย่างง่าย
3. ขยายอายุเกษี ยณ เพื่อให้ กลุม่ คนอายุตงแต่
ั ้ 40 ปี ที่มีโอกาสมีเงินไม่พอหลังเกษี ยณ มีช่วงเวลาในการ
มีรายได้ มากขึ ้น ส่งผลให้ มีเงินเก็บเพื่อเกษี ยณที่สงู ขึ ้น
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ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวายที่มีสถานภาพสมรสและทํางานอยู่ในระบบ
ในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
Factors Influencing on Having Children of People in Generation Y Who Got Married and Working in
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตรของคนเจเนอเรชันวายวาย
อายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรสและทํางานอยู่ในระบบ โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 296 คน ที่มีอายุระหว่าง 22-38 ปี ในพืน้ ที่กรุ งเทพฯและปริ มณฑล และทดสอบด้ วย
สถิติไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างการมีบุตรกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตร และประมาณ
ค่าแบบจําลองการถดถอยโลจิสติคทวิ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีบุตร ผลการวิจัย พบว่า
ระดับการศึกษา รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย ปั ญหาสุขภาพ ระยะเวลาการทํางาน และขนาดครอบครัวก่อนสมรสมี
อิทธิพลต่อการมีบตุ ร

ABSTRACT
The objective of this research aimed to study factors influencing decision on having child of
people in generation Y who got married and work in formal sector. The primary data was collected by
using questionnaires from 296 people between ages of 22-38 in Bangkok metropolitan region. The
hypotheses were tested with Chi-Square Test which was used to determine the relationship between
childbirth and factors influencing decision on having child and Binary Logistic Regression which was
used to analyse factors influencing decision on having child. The result indicated that educational level,
net income, health problems, period of employment and family formation before marriage have an
impact on childbirth.

Keyword: child of people in generation Y, factors influencing decision on having child
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คานา
ทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ ว่าเป็ นหนึ่งในปั จจัยการผลิตที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อภาคการผลิตและ
บริ การของประเทศไทย ซึง่ มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่
ในปั จจุบนั พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการเกิดและสัดส่วนของกาลังแรงงานต่อจานวนประชากรทังหมดลดลง
้
โดย
ในปี 2560 สตรี หนึ่งคนมีจานวนบุตรเฉลี่ยเท่ากับ 1.6 คน ลดลงจาก 3.7 คน ในปี 2524 (สานักงานพัฒนาระบบ
ข้ อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2560) ส่งผลให้ สดั ส่วนของกาลังแรงงานต่อจานวนประชากรทังหมดลดลงอย่
้
างต่อเนื่อง
ร้ อยละ 0.25 ต่อปี และค่าจ้ างแรงงานสูงขึ ้นร้ อยละ 1.8 ดังนันคาดว่
้
าจะทาให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยลดลงร้ อยละ 7 และลดลงร้ อยละ 14 ในปี 2563 และปี 2583 ตามลาดับ (ธนะพงษ์ โพธิ ปิ ติ ,
2553) โดยปั ญหาอัตราการเกิดที่ลดลงนี ้เป็ นผลมาจากคู่สมรสในปั จจุบนั มีบตุ รลดลง
สาเหตุสาคัญทีมีอิทธิพลต่อการมีบตุ ร พิจารณาได้ จาก 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยเชิงพฤติกรรม และปั จจัยส่วน
บุคคล โดยในปั จจัยเชิงพฤติกรรม คนเจเนอเรชันวายที่มองว่าสภาพแวดล้ อมทางสังคมไม่มีคณ
ุ ภาพ มีทศั นคติ
ต่อการมีบุตรในเชิ งลบ และมีรายได้ หลังหักค่ าใช้ จ่ายน้ อยมีผลให้ คนมีบุตรลดลง (มนสิการ กาญจนะจิ ตรา,
กัญญาพัชร สุทธิ เกษม และรี นา ต๊ ะดี, 2560) รวมถึงบทบาทชายหญิ งที่ไม่เท่าเทียมกันทาให้ ผ้ หู ญิ งชะลอการมี
บุตรหรื อลดจานวนการมีบตุ รลง (ภูเบศร์ สมุทรจักร, 2557) และในปั จจัยส่วนบุคคล พิจารณาถึงค่าเสียโอกาสใน
การทางานและการศึกษาต่อที่สง่ ผลต่อการมีบุตรที่ลดลง หากกรณีที่บคุ คลมีการศึกษาสูงหรื อให้ ความสาคัญกับ
การท างานมากจะมองว่าค่าเสี ย โอกาสเกี่ ย วกับ เวลาที่ ต้องใช้ ในการเลีย้ งดูบุ ตรนัน้ ค่อนข้ างสูง จึงท าให้ เขา
ตัดสินใจไม่มีบตุ รหรื อมีบตุ รลดลง (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2527) ตลอดจนปั จจัยด้ านค่านิยมของขนาดครอบครัว
อาจมีผลต่อความต้ องการมีบุตร โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยายมีแนวโน้ มที่จะมีบุตรมากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวเดี่ยว (กนกวรา พวงประยงค์, 2559) โดยในงานวิจยั ที่ผ่านมาไม่ได้ สะท้ อนจากกลุม่ ประชากรที่สามารถ
มีบุตรได้ จริ ง เนื่องจากกลุ่มประชากรที่มีความพร้ อมสาหรับการมีบุตรส่วนใหญ่เป็ นประชากรที่สมรสแล้ ว แต่ใน
งานวิจัย ที่ ผ่านมามิได้ ศึกษาในกลุ่มประชากรดังกล่าว นอกจากนี ย้ ังมีเพี ยงงานวิจัยทางการแพทย์ เท่านัน้ ที่
ชี ้ให้ เห็นว่าภาวะมีบตุ รยากทาให้ คนมีบตุ รที่ลดลง (เจริ ญไชย เจียมจรรยา และวนัสยา สุองั คะวทิน, 2547) ดังนัน้
ภาวะมีบตุ รยากจึงอาจเป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ คสู่ มรสมีบตุ รลดลง
ดังนันงานวิ
้
จยั ครัง้ นี ้ที่ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีบุตรของคนเจเนอเรชันวาย อายุระหว่าง 22-38 ปี
ที่มีสถานภาพสมรสและทางานอยู่ในระบบในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จะนาไปสู่แนวทางในการแก้ ไข
ปั ญ หาการขาดแคลนกาลังแรงงานไทยในอนาคต ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่อองค์ กรและหน่ วยงานทุก ภาคส่วน
ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

วัตถุประสงค์ งานวิจัย
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีบตุ รในคนเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรส
และทางานอยู่ในระบบในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลในจานวนที่แตกต่างกัน
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
งานวิ จั ย นี อ้ ยู่ บ นพื น้ ฐานทฤษฎี อุ ป สงค์ (Alfred Marshall. 2433) กล่ า วว่ า ผู้ บริ โภคจะแสวงหา
อรรถประโยชน์สงู สุดภายใต้ งบประมาณที่จากัด หากคู่สมรสมีรายได้ เพิ่มขึ ้นและมีทศั นคติที่ดีต่อการมีบุตร โดย
เห็นว่าการมีบุตรจะก่อให้ เกิดอรรถประโยชน์สงู กว่าการบริ โภคสินค้ าอื่นๆ คูส่ มรสจะตัดสินใจมีบตุ ร เช่นเดียวกับ
ทฤษฎี ข อง Becker (Becker. 2503) ที่ ก ล่าวถึ งอุป สงค์ ห รื อความต้ อ งการมีบุ ตร โดยเปรี ย บเที ย บการมีบุ ต ร
เสมือนการตัดสิ นใจซือ้ สิ นค้ าประเภทคงทน ทัง้ นี อ้ ุป สงค์ ต่อบุตรมีต้นทุนหลายอย่าง เช่น ค่าเสียโอกาสด้ าน
การศึ ก ษา หากมี บุ ต รจะท าให้ เสี ย โอกาสในการศึก ษาต่ อ ค่ า เสี ย โอกาสในการท างาน ซึ่ง คู่ส มรสมองว่ า
ความก้ าวหน้ าและความมั่น คงในหน้ าที่ ก ารงานมีค วามส าคัญ ในชี วิต รวมถึงคู่ส มรสที่ มีภ าระค่าใช้ จ่ ายใน
ชีวิตประจาวันสูง ทาให้ มีรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายน้ อย มีกาลังในการเลี ้ยงดูที่ไม่เพียงพอจึงตัดสินใจไม่มีบุตร เป็ น
ต้ น ดังนันหากต้
้
นทุนจากการมีบตุ รสูงจะส่งผลให้ ความต้ องการมีบตุ รลดลง นอกจากนี ้ยังมีทฤษฎีการกระทาด้ วย
เหตุผล (Icek Ajzen. 2518) ได้ อธิ บายไว้ ว่า พฤติกรรมของบุคคลอาจเกิ ดจากการคล้ อยตามกลุ่มบุคคลที่ มี
ความสาคัญ โดยเฉพาะคนในครอบครัว หากบุคคลนันมี
้ ลกั ษณะครอบครัวเป็ นครอบครัวเดี่ยว จะมีแนวโน้ มไม่มี
บุตรมากกว่าบุคคลที่มีครอบครัวขยาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีบุตรที่ผ่านมา พบว่า งานวิจยั ของเจริ ญไชย
เจียมจรรยา และวนัสยา สุองั คะวาทิน (2547) ศึกษาสาเหตุของปั ญหาสภาวะมีบุตรยากที่พบว่าคู่สมรสที่เข้ ารับ
การรักษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี แต่ไม่ได้ ศกึ ษาว่าผู้ที่มีปัญหาสภาวะมีบุตรยากตัดสินใจมีบุตรลดลง
หรื อไม่ งานวิจยั ของภูเบศร์ สมุทรจักร (2557) พบว่าการมีบุตรที่ลดลงเป็ นผลมาจากทัศนคติและการดาเนินชี วิต
ของคนเจนเนอเรชันวายที่ให้ ความสาคัญต่อความมัน่ คงในชีวิตและใช้ เวลาเพื่อทาให้ ตนเองมีความสุขเป็ นหลัก
ขณะที่งานวิจยั ของเมทิณี แสงกระจ่าง (2558) พบว่าการมีบุตรที่ลดลงเกิดจากค่าเสียโอกาสในการศึกษาต่อ ค่า
เสียโอกาสในการทางาน ค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงดู เช่นเดียวกับงานวิจัยของปิ ยวัฒน์ เกตุวงศา, ศุทธิ ดา ชวนวัน
และวิชาญ ชูรัตน์ (2559) ที่ศึกษาปั จจัยด้ านค่าเสียโอกาสในการทางานซึ่งส่งผลต่อการมีบุตรที่ลดลงจากการ
ย้ ายถิ่นไปทางานในแหล่งอุตสาหกรรม โดยงานวิจยั ของมนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม และ รี
นา ต๊ ะดี (2559) มีข้อสรุ ปว่ารายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่มีบุตร อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องส่วนใหญ่ศกึ ษาจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ขณะที่มีเพียงงานวิจยั ของกนกวรา พวง
ประยงค์ (2559) ที่ใช้ การวิเคราะห์ แบบจาลองถดถอยโพรบิท โดยศึกษาปั จจัยขนาดของครัวเรื อนมีอิทธิ พลต่อ
ความต้ องการมีบุตรในอนาคตของสตรี ที่สมรสในประเทศไทย แต่ไม่ได้ ศึกษาถึงจานวนบุตรของคู่สมรสที่มีใน
ปั จจุบนั
จากงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ศกึ ษากลุ่มประชากรโดยรวมของประเทศ แต่ไม่ได้ ทาการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรสและทางานในระบบโดยตรง ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มี
ช่วงอายุตรงกับวัยเจริ ญพันธุ์และมีแนวโน้ มที่จะมีบุตรที่มีคณ
ุ ภาพ ดังนันการทดสอบความสั
้
มพันธ์ ด้วยสถิติไคส
แควร์ และอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างการมีหรื อไม่มีบุตรในกลุ่มประชากรดังกล่าวกับตัวแปรที่มีผลต่อการมี
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หรื อไม่มี บุตรด้ วยแบบจาลองโลจิ ส ติคทวิ จะน าไปสู่ก ารแก้ ปั ญ หาขาดแคลนแรงงานทัง้ ในเชิ งปริ ม าณและ
คุณภาพ อันเนื่องมาจากอัตราการเกิดลดลง

วิธีการศึกษา
การเก็บข้ อมูล
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการมีบุตรใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนเจเนอเรชันวายอายุ
ระหว่าง 22-38 ปี ที่ มีสถานภาพสมรสและทางานอยู่ในระบบ ในพื น้ ที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่งมี
แนวโน้ มที่จะมีบุตรที่มีคณ
ุ ภาพ เนื่องจากมีความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง และผู้ที่ทางานในระบบมีรายได้
และหน้ าที่การงานที่มนั่ คง อีกทังได้
้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญั ติค้ มุ ครองแรงงาน โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิง
คุณภาพผ่านการแจกแบบสอบถาม ซึง่ แบบสอบถามนันประกอบด้
้
วยคาถาม 2 ส่วนคือลักษณะส่วนบุคคลและ
ทัศนคติตอ่ การมีบตุ ร การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ทาโดยสุม่ แบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น ซึง่ ใช้ การสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จานวน 296 ตัวอย่าง จากสูตรของ W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา.
2549 : 74) คือ
2

𝟐

n = P(1-P)

(𝒁𝜶/𝟐 )
𝒆

𝟐

ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95 ค่าสัดส่วนความคลาดเคลื่อ นที่ 0.05 ค่าสัดส่วนของกลุ่มคนเจเนอเรชันวาย
เท่ากับ 0.19 โดยจัดเก็บข้ อมูลในเดือนตุลาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาถึงเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการมีหรื อไม่มีบุตร ดังนันจึ
้ งใช้ สถิติอนุมานด้ วยการทดสอบ
ไคสแควร์ และประมาณแบบจาลองสมการถดถอยโลจิสติคทวิ (Binary Logistic Regression) ด้ วยวิธี Maximum Likelihood (Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter, 2009) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างการมี
หรื อไม่มีบตุ รกับตัวแปรที่มีผลต่อการมีหรื อไม่มีบตุ รต่างๆ แสดงได้ ดงั นี ้
ln(Odds Ratio) = Y = β + β Edu + β Work + β Fam + β Health + β Role + β Envi + β Income
+ β Netincome + β Attitude + ε
โดยที่ Y = 1 หมายถึง คนตัดสินใจไม่มีบตุ ร และ P(Y=1) คือ ความน่าจะเป็ นที่คนจะตัดสินใจไม่มีบตุ ร
Y = 0 หมายถึง คนตัดสินใจมีบตุ ร และ P(Y=0) คือ ความน่าจะเป็ นที่คนจะตัดสินใจมีบตุ ร
i = ประชากรคนที่ 1 ถึง 296
β
= ค่าสัมประสิทธิ์
Edu
คือ ระดับการศึกษา โดยที่ 1 คือ ผู้ที่สาเร็ จการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญ ญาตรี และ 0 คือ ผู้ที่
สาเร็ จการศึกษาต่ากว่าหรื อเทียบเท่าระดับปริ ญญาตรี
Work
คือ ระยะเวลาการทางานปั จจุบนั โดยที่ 1 คือ ผู้ที่ทางานในหน่วยงานปั จจุบนั มาแล้ วมากกว่า 9
ปี และ 0 คือ ผู้ที่ทางานในหน่วยงานปั จจุบนั มาแล้ วน้ อยกว่า 9 ปี
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Fam

คือ ขนาดครอบครัวก่อนสมรส โดยที่ 1 คือ ผู้ที่มีขนาดครอบครัวก่อนสมรสแบบครอบครัวเดี่ยว
และ 0 คือ ผู้ที่มีขนาดครอบครัวก่อนสมรสแบบครอบครัวขยาย
Health คือ ปั ญหาสุขภาพ โดยที่ 1 คือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ และ 0 คือ ผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ
Role
คือ บทบาทชายหญิง โดยที่ 1 คือ มีบทบาทชายหญิงที่เท่าเทียม และ 0 คือ มีบทบาทชายหญิง
ที่ไม่เท่าเทียม
Envi
คือ ความกังวลต่อสภาพแวดล้ อม โดยที่ 1 คือ ผู้ที่มีความกังวลต่อสภาพแวดล้ อมในสังคม
และ 0 คือ ผู้ที่ไม่มีความกังวลต่อสภาพแวดล้ อมในสังคม
Income คือ ระดับรายได้ โดยที่ 1 คือ ผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่า 40,000 บาท และ 0 คือ ผู้ที่มีรายได้ มากกว่า
40,000 บาท
Netincome คือ ระดับรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย โดยที่ 1 คือ ผู้ที่มีรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่า 10,000
บาท และ 0 คือ ผู้ที่มรี ายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายมากกว่า 10,000 บาท
Attitude คือ มุมมองต่ อการมี บุ ต ร โดยที่ 1 คื อ ผู้ ที่ มี ทัศนคติ ด้านลบต่อ การมี บุ ตร และ 0 คื อ ผู้ ที่ มี
ทัศนคติด้านบวกต่อการมีบตุ ร
จากสมการถดถอยโลจิ ส ติ ค ทวิ สามารถอธิ บ ายขนาดความสัม พั น ธ์ ด้ วยผลกระทบส่ วนเพิ่ ม หรื อ
i

i

i

i

i

i

i

Maginal Effect ดังสมการ

∂𝑃̂
∂𝑋𝑖

= 𝛽̂𝑖 (1 − 𝑃̂)𝑃̂

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในคนเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรสและทางานอยู่ในระบบใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 296 คน ส่วนใหญ่เป็ นผู้มีระดับการศึกษาต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี
ที่มีระยะการทางานปั จจุบันน้ อยกว่า 9 ปี มีระดับรายได้ ต่ากว่า 40,000 บาท ไม่มีปัญ หาสุขภาพ และมีขนาด
ครอบครัวก่อนสมรสแบบครอบครัวเดี่ยว ตลอดจนมีพฤติกรรมด้ านการใช้ จ่ายที่มีระดับรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายสูง
กว่า 10,000 บาท มีบทบาทชายหญิงที่ไม่เท่าเทียม มีมมุ มองต่อสังคมที่เอื ้อต่อการมีบุตร และมีทศั นคติด้านบวก
ต่อการมีบตุ ร
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างการมีบุตรกับปั จจัยที่มีผลต่ อการมีบุตร
การทดสอบด้ วยสถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการมีบุตรกับตัวแปรที่มีผลต่อการมี
บุตร พบว่า การมีบุตรหรื อไม่มีบุตรของคนเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรสและทางาน
อยู่ในระบบในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมีความสัมพันธ์ กับระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน ขนาด
ครอบครัว ปั ญหาสุขภาพ ระดับรายได้ และระดับรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย ที่ระดับนัยสาคัญ α = 0.01 โดยผู้ที่ไม่
มีบุตรมีความสัมพันธ์ กับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี มีระยะเวลาการทางานน้ อยกว่า 9 ปี มีขนาด
ครอบครัวเดี่ยว มีปัญหาสุขภาพ และมีรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายต่ากว่า 10,000 บาท
Table 1 Results of the significant relationship between childbirth and factors influencing decision on
having children
Description

Don’t have child
Person Percent

Education level

Have child
Person Percent

Total
Person Percent

Chi square
9.818 ***
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Master’s and Doctor’s degree
34
46.6
60
26.9
Under graduate and Bachelor’s degree
39
53.4
163
73.1
Period of employment
Not more than 9 years
62
84.9
151
67.7
More than 9 years
11
15.1
72
32.3
Net Income
Not more than 10,000 Baht
42
57.5
88
39.5
More than 10,000 Baht
31
42.5
135
60.5
Family formation before married
Single family
59
80.8
143
64.1
Extended family
14
19.2
80
35.9
Health problem
Having health problem
32
43.8
16
7.2
Not having health problem
41
56.2
207
92.8
Income
Not more than 40,000 Baht
60
82.2
167
74.9
More than 40,000 Baht
13
17.8
56
25.1
Role
Unseparated on duty
52
71.2
146
65.5
Separated on duty
21
28.8
77
34.5
Environment
Environment affects childbirth
35
47.9
99
44.4
Environment doesn’t affect childbirth
38
52.1
124
55.6
Attitude on child
Negative attitude on child
10
13.7
47
21.1
Positive attitude on child
63
86.3
176
78.9
Total
73
24.7
223
75.3
Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively

94
202

31.8
68.2
8.081 ***

213
83

72.0
28.0
7.293 ***

130
166

43.9
56.1
7.074 ***

202
94

68.2
31.8
54.404 ***

48
248

16.2
83.8
1.641

227
69

76.7
23.3
0.824

198
98

66.9
33.1
0.280

134
162

45.3
54.7
1.925

57
239
296

19.3
80.7
100

ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง Binary Logistic Regression
การประมาณค่ า แบบจ าลอง Binary Logistic Regression พบว่า แบบจ าลองที่ 2 (Model 2) มี ค่ า
Adjusted R-squared เท่ากับ 0.2025 ซึ่งสูงกว่าแบบจาลองที่ 1 (Model 1) ซึง่ มีค่าเท่ากับ 0.1865 และตัวชีว้ ดั
Akaike criterion Schwarz criterion แล ะ Hannan-Quinn ขอ งแ บ บ จ าล อ งที่ 2 (Model 2) มี ค่ าเท่ ากั บ
263.7296 285.8718 และ 272.5949 ตามลาดับ ซึ่งมีค่าต่ากว่าตัวชีว้ ดั ดังกล่าวของแบบจาลองที่ 1 (Model 1)
ซึ่ง มี ค่ า เท่ า กั บ 269.0233 305.9269 และ 283.7988 ตามล าดั บ ดั ง นั น้ แบบจ าลองที่ 2 (Model 2) จึ ง เป็ น
แบบจาลองที่นามาใช้ คานวณค่า Marginal Effect เพื่อนาไปใช้ อธิบายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ น
ของการตัดสินใจไม่มีบตุ ร
เมื่อพิจารณาถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระ พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความน่าจะเป็ นในการ
มีบตุ รของคนเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง 22-38 ปี ที่มีสถานภาพสมรสและทางานอยู่ในระบบในกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ได้ แก่ ระดับการศึกษา รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงดูบุตร และสุขภาพ
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ณ ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ α = 0.01 ระยะเวลาในการท างาน และขนาดครอบครั วก่ อนสมรส ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ α = 0.05 ขณะที่ตวั แปรอื่นๆ ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ภายหลังจากการนาค่าสัมประสิทธิ์
ของตัวแปรอิสระที่มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ได้ จากแบบจาลองที่ 2 (Model 2) ไปคานวณค่า Marginal Effect ซึ่ง
แสดงดัง ตารางที่ 2 (Table 2) สามารถอธิบายความหมายได้ ดงั นี ้
ผู้ที่ มีปั ญ หาสุข ภาพมีความน่ าจะเป็ น ที่ จ ะตัดสิน ใจไม่มีบุ ตรมากกว่าผู้ที่ ไม่มีปั ญ หาสุขภาพ เท่ ากับ
0.5150 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเจริ ญ ไชย เจียมจรรยา และวนัสยา สุองั คะวทิ น (2547) และเป็ นไปตาม
ข้ อเท็จจริ งทางการแพทย์ ผู้ที่ สาเร็ จการศึกษาระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีความน่าจะเป็ นที่ จะตัดสินใจไม่มีบุตร
มากกว่าผู้ที่สาเร็ จการศึกษาระดับต่ากว่าหรื อเทียบเท่าปริ ญญาตรี เท่ากับ 0.1850 สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
เมทิณี แสงกระจ่าง (2558) ซึง่ ได้ ข้อสรุ ปว่าการศึกษามีอิทธิพลต่อการมีบตุ รในทิศทางลบ ผู้ที่ทางานน้ อยกว่า 9 ปี
มีความน่าจะเป็ นที่จะตัดสินใจไม่มีบุตร มากกว่าผู้ที่ทางานมากกว่า 9 ปี เท่ากับ 0.1390 สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ ปิ ยวัฒน์ เกตุวงศา, ศุทธิดา ชวนวัน และวิชาญ ชูรัตน์ (2559) ผู้ที่มีรายได้ หลังหักค่าใช้ จ่ายที่ไม่รวมค่าใช้ จ่าย
ในการเลีย้ งดูบุตรน้ อยกว่า 10,000 บาท มีความน่ าจะเป็ น ที่ จ ะตัดสิ น ใจไม่มีบุตรสูงกว่าผู้ที่ มีรายได้ ห ลังหัก
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายในการเลี ้ยงดูบุตรมากกว่า 10,000 บาท เท่ากับ 0.1675 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญาพัชร สุทธิเกษม และ รี นา ต๊ ะดี (2559) และผู้ที่มีขนาดครอบครัวก่อนสมรสแบบ
เดี่ยวมีความน่าจะเป็ นที่จะตัดสินใจไม่มีบุตร มากกว่าผู้ที่ขนาดครอบครัวก่อนสมรสแบบขยาย เท่ากับ 0.1140
สอดคล้ องกับงานวิจัยของเมทิณี แสงกระจ่าง (2558) แต่ขดั แย้ งกับงานวิจัยของกนกวรา พวงประยงค์ (2559)
ที่วา่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขยายมีความต้ องการมีบตุ รในอนาคตไม่ต่างจากผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดี่ยว และ
เป็ นไปตามทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล
Table 2 Estimate results from Binary Logistic Regression
Variables

Model 1
Coefficient
−4.4042 ***
1.1946 ***
0.9477 **
1.0227 ***
0.8142 **
2.4388 ***
0.3771
0.1705
0.3134
−0.4350

Std.error
0.7535
0.3773
0.4360
0.3726
0.3927
0.3991
0.4941
0.3679
0.3289
0.4539

Model 2
Coefficient
−3.960 ***
1.0748 ***
1.0419 **
1.0471 ***
0.8131 **
2.4750 ***

Std.error
0.5688
0.3550
0.4271
0.3506
0.3867
0.3966

Marginal Effect

const
Education level
0.1850
Period of employment
0.1390
Netincome
0.1675
Family formation before married
0.1140
Health problem
0.5150
Income
Role
Environment
Attitude on child
McFadden R-squared = 0.2450
McFadden R-squared = 0.2388
Adjusted R-squared
= 0.1865
Adjusted R-squared
= 0.2025
Akaike criterion
= 269.0233
Akaike criterion
= 263.7296
Schwarz criterion
= 305.9269
Schwarz criterion
= 285.8718
Hannan-Quinn
= 283.7988
Hannan-Quinn
= 272.5949
Correct prediction (P=1) (%) = 49.3151 %
Correct prediction (P=1) (%) = 50.6849 %
Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively
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สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสรุ ปได้ วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจไม่มีบตุ รของคนเจเนอเรชันวายอายุระหว่าง
22-38 ปีที่มีสถานภาพสมรสและทางานอยู่ในระบบในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ แก่ ปั ญ หาสุขภาพ
ระดับการศึกษาสูง ระยะเวลาการทางานน้ อยกว่า 9 ปี มีขนาดครอบครัวเล็ก และระดับ รายได้ หลังหักค่าใช้ จ่าย
น้ อยกว่า 10,000 บาท จึงนามาสูข่ ้ อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล ดังนี ้
1.ภาวะการมีบุตรยากนัน้ เป็ นปั ญหาสุขภาพที่มีค่าใช้ จ่ายในการรักษาสูง เนื่องจากต้ องใช้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางและเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ซึง่ ส่วนใหญ่จะพบได้ ในโรงพยาบาลเอกชน แต่โอกาสที่จะประสบความสาเร็ จใน
การรักษายังคงเป็ นไปได้ ยาก ดังนันภาครั
้
ฐควรสนับสนุนงบประมาณสาหรับใช้ ในการวิจัยและพัฒนาการรักษา
ภาวะการมีบุตรยากเพื่ อให้ มีต้นทุนการรั กษาที่ ต่าลง และจัดตัง้ ศูนย์ ให้ คาปรึ กษาเกี่ ยวกับภาวะมีบุตรยากใน
โรงพยาบาลรัฐ ตลอดจนเพิ่มความคุ้มครองภาวะการมีบุ ตรยากและการผสมเทียมในสิทธิ รักษาพยาบาล(สิทธิ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้ าราชการและสิทธิประกันสังคม) ทังนี
้ ้เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงการรักษา
ได้ มากขึ ้น
2.ปั จจัยด้ านระยะเวลาการทางานน้ อยกว่า 9 ปี อาจส่งผลให้ มีรายได้ น้อย รวมไปถึงปั จจัยด้ านรายได้
หลังหัก ค่าใช้ จ่ายน้ อยกว่า 10,000 บาท สะท้ อนให้ เห็น ว่า การมีบุตรขึน้ อยู่กับต้ นทุน ค่าใช้ จ่ ายในการเลี ย้ งดู
ดังนัน้ การมีก องทุนเงิ นออมจะช่วยลดต้ น ทุน ค่าใช้ จ่ายในการมีบุตร ภาครั ฐจึงควรเข้ ามาก าหนดนโยบายให้
องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตังกองทุ
้
นเงินออม เช่น กองทุนเงินออมเพื่อการมีบุตรแก่พนักงานที่มีความต้ องการ
จะมีบุตรและให้ องค์ กรและหน่วยงานต่าง ๆ สมทบเงิน ทุนเป็ นจานวนร้ อยละ 20 ของเงิ นฝาก โดยให้ รัฐบาล
สนับสนุนผ่านมาตรการทางภาษี คือให้ องค์กรที่จดั ตังกองทุ
้
นสามารถลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติบคุ คลได้ เป็ นจานวน
สองเท่าของเงินสมทบ และองค์กรสามารถนาเงินออมในกองทุนไปลงทุนเพื่อให้ เกิดผลตอบแทน โดยผลตอบแทน
ดังกล่าวจะตกแก่องค์ กรเอง ภายใต้ เงื่อนไขที่ว่า องค์กรต้ องมีเงิน สดสารองไว้ ใช้ ในการจ่ายคืนให้ กับพนักงาน
ตามที่รัฐบาลกาหนด เพื่ อให้ พนักงานมีเงินทุนไว้ ใช้ สาหรับการเลี ้ยงดูบุ ตรในอนาคต ซึ่งจะเป็ นแรงจูงใจให้ คน
ตัดสินใจมีบตุ ร
.
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พกิ ารในสถานที่ราชการ
Factors Affecting Disabled Facilities Scarcity at Official Places
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บทคัดย่ อ

การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถงึ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิการในสถานที่ราชการ ในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี โดยเก็บแบบสอบถามจากสถานที่ราชการจํานวน
271 ชุด นํามาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้
พิการด้ วยค่าสถิ ติ Chi-Square และประมาณค่าแบบจําลองโดยใช้ แบบจําลอง Binary Logistic ผลการศึกษา
พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการในสถานที่ราชการ ได้ แก่ งบประมาณ
ข้ อจํากัดทางพื ้นที่ ข้ อบังคับของกฎกระทรวง และทัศนคติด้านความคุ้มค่า

ABSTRACT
The objective of the study is to analyze the factors affecting disabled facilities scarcity at the
official places in Bangkok and Nonthaburi. The data were collected from 271 sets of a questionnaire.
Chi-Square was applied to test the relationship between factors and disabled facilities scarcity. The
Binary Logistic Model was adopted to analyze the collected data. The results showed that factors
affecting disabled facilities scarcity were the budget, the area constraint, regulation of the Ministries
and the attitude of efficiency.

Keyword: scarcity, disabled facilities, affecting factors, official places
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คํานํา

ผู้พิการเป็ นบุคคลซึง่ มีข้อจํากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม
เนื่องจากมีความบกพร่ องทางร่ างกายบางส่วน จึงมีความจําเป็ นพิเศษที่จะต้ องได้ รับความช่วยเหลือด้ านใดด้ าน
หนึ่ง เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บัติ กิ จ กรรมในชี วิต ประจํ าวัน หรื อเข้ าไปมี ส่ว นร่ วมทางสัง คมได้ อย่ างบุ ค คลทั่วไป
(พระราชบัญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 2550) ในปั จจุบันประเทศไทยมีผ้ ูพิการ
มากกว่า 1.9 ล้ านคน หรื อประมาณร้ อยละ 2.89 ของจํานวนประชากรทังหมด
้
(กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ, 2561) และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดตํ่าลงอย่างมาก ทําให้ คนมีอายุ
ยืนยาวขึ ้น ส่งผลให้ สงั คมไทยก้ าวเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุอย่างรวดเร็ ว ผลที่ตามมาของคนสูงวัยคือ โอกาสเสี่ยงต่อ
ความพิการมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น (รายงานสถานการณ์ ทางสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, 2561) อย่างไรก็ตาม
การที่ผ้ ูพิการจะสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วมทางสังคมได้ อย่างบุคคลทั่วไป
จําเป็ นต้ องมีการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการอย่างครบครั น นอกจากนีส้ ิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการในสถานที่ราชการยังมีการขาดแคลนและยังไม่ถกู ต้ องตามมาตรฐาน น้ อมจิตต์ และสิริรักษ์ (2558)
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น งานวิจัยที่ ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นงานวิจัยที่เป็ นเพียงการสํารวจสิ่งอํานวยความ
สะดวกของผู้พิการในสถานที่ตา่ ง ๆ เท่านัน้ แต่มิได้ มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ทําให้ เกิดการขาดแคลนสิ่งอํานวยความ
สะดวก ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจาก งบประมาณที่ไม่เพียงพอ การมีข้อจํากัดทางพื ้นที่ การมีความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นของ
กฎกระทรวง ได้ แก่ กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ที่มีการยกเว้ นให้ อาคารที่ก่อสร้ างก่อนปี พ.ศ. 2548 ไม่ต้องมีการ
สร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการ และกฎกระทรวง พ.ศ. 2555 กําหนดให้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรั บผู้พิการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านัน้ รวมถึงยังไม่พบการศึกษาในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและนนทบุรีมา
ก่อน ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากเป็ นอันดับหนึ่งและสองของประเทศ และมีหน่วยงาน
ราชการที่ สําคัญอยู่จํานวนมาก อีกทัง้ สถานที่ ราชการยังเป็ นสถานที่ ที่ประชาชนมีความจํ าเป็ นในการเข้ ารั บ
บริ การ ทําให้ สถานที่ราชการ จําเป็ นต้ องมีความพร้ อมในการให้ บริ การประชาชนได้ อย่างเสมอภาคและทัว่ ถึง ทัง้
ผู้ที่มีร่างกายปกติและผู้พิการ
ด้ วยเหตุนีก้ ารศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการในสถานที่
ราชการในเขตพืน้ ที่ กรุ งเทพมหานครและนนทบุรี จะทําให้ ทราบถึงสาเหตุที่ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้พิการในสถานที่ราชการ ซึง่ สามารถนําไปใช้ เป็ นข้ อพิจารณาในการสร้ างสิ่งอํานวยสะดวก
สําหรั บผู้พิการในสถานที่ราชการให้ มีความครบครั นมากขึน้ และจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้พิการที่เข้ ารั บบริ การใน
สถานที่ราชการ

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎี
งานวิจัยนี อ้ ยู่บนพื น้ ฐานของแนวคิดความขาดแคลน ค่าเสียโอกาส แนวคิดเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม
ทฤษฎีพฤติกรรมการซื ้อขององค์การ และแนวคิดคุณภาพชี วิต โดยแนวคิดความขาดแคลน (Lionel Robbins,
1898) และค่าเสี ยโอกาส (Friedrich von Wieser, 1914) ได้ อธิ บายถึง การมี ทรั พ ยากรที่ จํ ากัด ในกรณี นี ค้ ื อ
งบประมาณและพื ้นที่ที่จํากัดของสถานที่ราชการ ทําให้ เกิดทางเลือกในการตัดสินใจสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ ซึง่ กระบวนการตัดสินใจส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากทัศนคติที่ให้ ความสําคัญกับผู้พิการ โดยมีพื ้นฐาน
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มาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรม (Richard H. Thaler, 2016) ที่นําไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมในการ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการของสถานที่ราชการตามทฤษฎีพฤติกรรมการซื ้อขององค์การ (Kotler
Armstrong, 1996) โดยจะต้ องคํานึงถึงความคุ้มค่าสูงสุดที่ จะเกิ ดขึน้ กับประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิ การและ
ผู้สงู อายุที่เข้ ามาใช้ บริ การในสถานที่ราชการ เนื่องจากการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการเป็ นสิ่งจําเป็ น
ในการดําเนินชีวิตของผู้พิการได้ อย่างปกติเหมือนบุคคลทัว่ ไป ส่งผลให้ ผ้ พู ิการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นตามแนวคิด
คุณภาพชีวิต (Diener, and others, 1999)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการที่ผ่านมาสามารถแบ่งเป็ นประเด็นหลักได้
2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ เช่น งานวิจยั
ของภาณุวฒ
ั น์ (2555) น้ อมจิตต์ นวลเนตร์ และสิริรักษ์ ภาภิรมย์ (2558) ที่ ทําการศึกษาสภาพและสํารวจสิ่ง
อํานวยความสะดวกของผู้พิการในสถานที่ราชการ ซึง่ พบว่า สิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถูกต้ อง
ตามมาตรฐานและยังมีปัญหาการขาดแคลนอยู่ ประเด็นที่สองคือ งานวิจยั ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย
ทางด้ านร่ างกาย จิตใจ และสังคม กับคุณภาพชีวิตของผู้พิการ เช่น งานวิจัยของยศพล (2554) และอนัญญา
(2557) ที่ทําการศึกษาโดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้ วยการให้ ระดับคะแนน (Likert scale) พบว่า สิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการเป็ นหนึง่ ในปั จจัยสนับสนุนทางสังคมที่สง่ ผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ และ
ทําให้ ผ้ พู ิการสามารถใช้ ชีวิตประจําวันได้ อย่างปกติ
การกําหนดปั จจัยในการศึกษาครัง้ นี ้ ทําการพิจารณาสาเหตุของการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการจากแนวคิดความขาดแคลนและแนวคิดค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์ โดยความขาดแคลน
เป็ นผลมาจากสถานการณ์ ที่อุปทานไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ ซึ่งในที่ นีห้ มายถึงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้
พิการที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ โดยมีสาเหตุมาจาก งบประมาณ และพืน้ ที่ กล่าวคือ เมื่อมีงบประมาณไม่
เพียงพอ เนื่องด้ วยระบบของหน่วยงานราชการ มีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางเป็ นจํานวนที่จํากัดเพื่อ
วัตถุประสงค์ที่ถูกกําหนดไว้ แล้ ว หรื อการมีข้อจํากัดทางพื ้นที่ ทําให้ การสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกที่ต้องอาศัย
พื น้ ที่ เช่ น ห้ องนํ า้ ที่ จ อดรถ และลิ ฟ ต์ สํ าหรั บ ผู้พิ ก าร สามารถทํ าได้ ยาก ซึ่ง การขาดแคลนดังกล่าว นํ าไปสู่
ทางเลือกในการตัดสินใจ โดยหากสถานที่ราชการไม่คํานึงถึงความสําคัญของผู้พิการตามแนวคิดคุณภาพชีวิต
หรื อ การมี ทัศ นคติ ที่ เห็น ว่าการสร้ างสิ่ง อํ านวยความสะดวกสํ าหรั บ ผู้พิก ารไม่ค้ ุมค่า อาจทํ าให้ มีก ารจัด สรร
งบประมาณไปใช้ ใ นด้ านอื่ น ที่ ห น่ วยงานเห็ น ว่ามี ค วามคุ้มค่ามากกว่า จึง ทํ าให้ มี โอกาสเกิ ด การขาดแคลน
นอกจากนี ้ การที่หน่วยงานราชการมีความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวงอาจเป็ นช่องโหว่ที่ส่งผลให้ เกิดการขาด
แคลน หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของกฎกระทรวงที่กําหนดให้ สร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการก็
จะทําให้ เกิดการขาดแคลนเช่นเดียวกัน จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงสามารถกําหนดปั จจัยที่สง่ ผลต่อการขาดแคลน
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ได้ ดงั นี ้ 1) งบประมาณที่ไม่เพียงพอ 2) การมีข้อจํากัดทางพื ้นที่ 3) การไม่
ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของกฎกระทรวง 4) การมีความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวง 5) ทัศนคติที่เห็นว่าการมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่ค้ มุ ค่า และ 6) การมีทศั นคติที่ไม่ให้ ความสําคัญกับผู้พิการ
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วิธีการศึกษา

การรวบรวมข้ อมูล
การศึกษานี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิโดยมีรูปแบบการวิจยั แบบสํารวจด้ วยวิธีการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
โดยประชากรที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายคือสถานที่ราชการในเขตกรุ งเทพมหานครและนนทบุรี เนื่องจากจํานวนสถานที่
ราชการมีจํานวนจํากัดแต่ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน จึงทําการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ นแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) และกํ าหนดขนาดตัวอย่ างในการประมาณค่าสัด ส่วนประชากร ซึ่ง
คํานวณได้ จากสูตร W.G. Cochran (1963) กรณี นีไ้ ม่ทราบสัดส่วนของประชากรจึงกําหนดให้ ค่าสัดส่วนของ
ประชากร เท่ากับ 0.5 ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 90 และค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 0.05 ผลจากการคํานวณจึงได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 271 ตัวอย่าง โดยประเภทสถานที่ราชการที่ทําการเก็บ
ข้ อมูลได้ แก่ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวง จํานวน 118 แห่ง 2) สถานีตํารวจ จํานวน 49 แห่ง 3) องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ น จํ านวน 30 แห่ง 4) ศูน ย์ บริ การสาธารณสุข 18 แห่ง 5) โรงพยาบาลรั ฐบาล จํ านวน 14 แห่ง 6)
โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล 14 แห่ง 7) ที่วา่ การอําเภอ จํานวน 13 แห่ง 8) กระทรวง จํานวน 9 แห่ง 9) ศาล
จํานวน 4 แห่ง 10) หน่วยงานสังกัดสํานักนายกรั ฐมนตรี จํ านวน 2 แห่ง และกํ าหนดประเภทสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์วดั การขาดแคลน ดังนี ้ 1) ที่นงั่ สําหรับผู้พิการหรื อพื ้นที่สําหรับจอดรถเข็นผู้
พิการ 2) ทางลาด 3) ประตูสําหรับผู้พิการ 4) ห้ องนํ ้าสําหรับผู้พิการ 5) ที่จอดรถสําหรับผู้พิการ และ 6) ป้ายแสดง
สิ่ง อํ านวยความสะดวกสําหรั บผู้พิ ก าร โดยเก็ บ ข้ อมูล จากการสัมภาษณ์ ด้ วยแบบสอบถาม จากผู้ที่มีค วาม
เกี่ยวข้ องกับการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ เช่น หัวหน้ ากองสวัสดิการ หัวหน้ าฝ่ ายอาคารและ
สถานที่ เป็ นต้ น ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้ วย 1) ข้ อคําถามที่สื่อถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรั บผู้พิการ ที่ใช้ การตอบตามข้ อเท็จจริ ง ได้ แก่ งบประมาณ ข้ อจํากัดทางพืน้ ที่ ข้ อบังคับของ
กฎกระทรวง ความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวง และใช้ การตอบตามความคิดเห็น ได้ แก่ ทัศนคติด้านความ
คุ้มค่า และทัศนคติการให้ ความสําคัญกับผู้พิการ 2) คําถามปลายเปิ ดที่เป็ นข้ อเสนอแนะของกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป โดยทําการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ วนั ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 26
ตุลาคม พ.ศ. 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ สถิติ Chi-Square ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ กับการขาด
แคลนหรื อไม่ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการ และนํามาใช้ เป็ นตัวแปรในแบบจําลอง Binary
Logistic โดยการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี Maximum Likelihood เพื่อทําการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การขาดแคลน ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ดงั นี ้
log

𝑃𝑃(𝑌𝑌=1)

1−𝑃𝑃(𝑌𝑌=1)

= β0+β1Budgeti+β2Areai+β3Rulei+β4Knowledgei+𝛽𝛽 5Attitude1i+𝛽𝛽 6Attitude2i+ εi

กําหนดให้ Y
โดยกําหนดให้

คือ การขาดแคลนหรื อไม่ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
= 0 เมื่อไม่ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
= 1 เมื่อขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
Budget
คือ ความเพียงพอของงบประมาณ
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โดยกําหนดให้

= 0 เมื่อมีงบประมาณสําหรับการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
= 1 เมื่อไม่มีงบประมาณสําหรับการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
Area
คือ การมีข้อจํากัดทางพื ้นที่
โดยกําหนดให้ = 0 เมื่อสามารถสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการได้ โดยไม่มีปัญหาด้ านพื ้นที่
= 1 เมื่อไม่สามารถสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการได้ เนื่องจากมีปัญหาด้ านพื ้นที่
Rule
คือ ช่วงเวลาการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
โดยกําหนดให้ = 0 เมื่อสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกหลังกฎกระทรวง ปี พ.ศ.2555
= 1 เมื่อสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกก่อนกฎกระทรวง ปี พ.ศ.2555
Knowledge
คือ ความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นกฎกระทรวง
โดยกําหนดให้ = 0 เมื่อไม่ทราบข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวง
= 1 เมื่อทราบข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวง
Attitude1
คือ ทัศนคติด้านความคุ้มค่าต่อการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
โดยกําหนดให้ = 0 เมื่อมีทศั นคติว่าการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการคุ้มค่า
= 1 เมื่อมีทศั นคติว่าการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่ค้ มุ ค่า
Attitude2
คือ ทัศนคติด้านการให้ ความสําคัญกับผู้พิการ
โดยกําหนดให้ = 0 เมื่อมีทศั นคติที่ให้ ความสําคัญกับผู้พิการ
= 1 เมื่อมีทศั นคติที่ไม่ให้ ความสําคัญกับผู้พิการ
βi
คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ i
โดยที่ i = 1,2,3,…,271
ผลการประมาณค่าจําลอง Binary Logistic จะนําค่าสัมประสิทธิ์ไปคํานวณเพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ส่วนเพิ่ มหรื อ Marginal Effect โดยพิ จารณาค่าอนุพันธ์ บางส่วนของความน่าจะเป็ น (บัณฑิ ต ชัยวิช ญชาติ ,
2558) ว่าปั จจัยที่ทําการพิจารณาอยู่นนั ้ จะส่งผลต่อความน่าจะเป็ นของการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการในสถานที่ราชการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง

ผลการศึกษา
สถานที่ราชการที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการคิดเป็ นร้ อยละ
48.71 และกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ เป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวง คิดเป็ นร้ อยละ 43.54 รองลงมาเป็ น สถานี
ตํารวจ คิดเป็ นร้ อยละ 18.08 และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คิดเป็ นร้ อยละ 11.07 สําหรับสถานที่ราชการที่มี
การขาดแคลนมากที่ สุด คือ หน่วยงานสังกัดกระทรวง รองลงมาเป็ น สถานี ตํารวจ และองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ตามลําดับ โดยประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการที่มีการขาดแคลนมากเป็ นอันดับ 1 คือ
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สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือสําหรั บผู้พิการ รองลงมาเป็ นลิฟต์สําหรั บผู้พิการ และทาง
สัญจรสําหรับผู้พิการ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างการขาดแคลนหรื อไม่ ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกกับปั จจัย
ต่ าง ๆ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการกับปั จจัยต่าง ๆ
ด้ วยสถิ ติ Chi- Square พบว่า ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการขาดแคลนหรื อไม่ขาดแคลน ที่ ระดับนัยสําคัญที่
0.01 ได้ แก่ งบประมาณ ข้ อจํากัดทางพืน้ ที่ ข้ อบังคับของกฎกระทรวง และทัศนคติด้านความคุ้มค่า ในขณะที่
ความรู้ ด้านข้ อยกเว้ นของกฎกระทรวง และทัศนคติด้านการให้ ความสําคัญกับผู้พิการไม่มีความสัมพันธ์ กับการ
ขาดแคลนหรื อไม่ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
จากตารางแจกแจงความถี่ (Table 1) พบว่า การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการมี
ความสัมพันธ์ กับสถานที่ ราชการที่ มีงบประมาณไม่เพี ยงพอ มีข้อจํ ากัดทางพืน้ ที่ มีการสร้ างสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผู้พิการก่อนปี พ.ศ. 2555 และมีทัศนคติว่าการมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่ค้ มุ ค่า
Table 1: Chi-Square testing
Variable
Budget
Sufficient
Insufficient
Total
Area
Limited
Unlimited
Total
Rule
before B.E.2555
after B.E.2555
Total
Knowledge
know the exception
Not know the exception
Total
Attitude1
Worth
not worth
Total
Attitude2
Regard
Not regard
Total

Disabled Facilities Sufficient

Disabled Facilities Scarcity

Number

Percent

Number

Percent

77
62
139

68.1
39.2
51.3

36
96
132

31.9
60.8
48.7

113
158
271

50
89
139

35.2
69.0
51.3

92
40
132

64.8
31.0
48.7

142
129
271

54
85
139

38.6
64.9
51.3

86
46
132

61.4
35.1
48.7

140
131
271

104
35
139

51.5
50.7
51.3

98
34
132

48.5
49.3
48.7

202
69
271

137
2
139

55.7
8.0
51.3

109
23
132

44.3
92.0
48.7

246
25
271

93
46
139

53.4
47.4
51.3

81
51
132

46.6
52.6
48.7

174
97
271

* Significance at 0.01
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χ2

22.0264*

30.8747*

18.7567*

0.0119

20.66*

0.9051
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ผลการประมาณค่ าแบบจําลอง
Model2 ให้ ค่า Adjusted R-Square เท่ากับ 0.1943 ซึง่ สูงกว่าค่า Adjusted R-Square ของ Model1 ที่
มีค่าเท่ากับ 0.1865 และตัวชี ้วัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn ของแบบจําลองที่ 2
มีค่าเท่ากับ 302.5465, 320.5571 และ 309.7779 ตามลําดับ ซึง่ มีค่าตํ่ากว่าตัวชี ้วัดดังกล่าวของแบบจําลองที่ 1
ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 305.4700, 330.6848 และ 315.5940 ตามลําดับ และให้ คา่ Correct prediction ร้ อยละ 73.1 ซึง่
สูงกว่า Model1 ที่มีค่าอยู่ที่ ร้ อยละ 72.3 ดังนัน้ Model2 จึงเป็ นแบบจําลองที่นํามาใช้ วิเคราะห์ถึงปั จจัยที่ส่งผล
ต่อ การขาดแคลนสิ่ ง อํ านวยความสะดวกสํ าหรั บ ผู้พิ ก าร จาก Model2 ได้ ค่า McFedden R-Square เท่ ากับ
0.2209 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ศึกษามีความสามารถในการอธิ บายแบบจํ าลองได้ ร้ อยละ 22.09
โดยผลจากการประมาณค่าแบบจําลองพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้
พิการ ที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ได้ แก่ งบประมาณ ข้ อจํากัดทางพื น้ ที่ ข้ อบังคับของกฎกระทรวง และ
ทัศนคติด้านความคุ้มค่า และนําค่าสัมประสิทธิ์จาก Model2 มาคํานวณค่า Marginal Effect ได้ ดงั นี ้
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้ านงบประมาณพบว่า สถานที่ราชการที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ มีความน่าจะเป็ น
ของการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ มากกว่าสถานที่ราชการที่มีงบประมาณเพียงพอ เท่ากับ
0.3039 เนื่องจากสถานที่ราชการที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้ ด้วยตนเอง หรื อไม่มีการของบประมาณเพื่อ
สร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ หรื อมีการของบประมาณแต่ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ จะทําให้ มีโอกาสเกิด
การขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการได้
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้ านข้ อจํากัดทางพื ้นที่พบว่า สถานที่ราชการที่มีข้อจํากัดทางพื ้นที่ มีความน่าจะเป็ น
ของการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ มากกว่าสถานที่ราชการที่ไม่มีข้อจํากัดทางพื ้นที่ เท่ากับ
0.3629 เนื่องจากเป็ นสถานที่ราชการที่เป็ นอาคารเช่าจึงไม่สามารถดัดแปลงหรื อต่อเติมสิ่งอํานวยความสะดวกได้
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร หรื อเป็ นอาคารแบบเก่าที่สร้ างก่อนปี พ.ศ. 2548 โครงสร้ างอาคารจึงไม่ได้ คํานึงถึง
การมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ทําให้ มีโอกาสที่จะขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้ านข้ อบังคับของกฎกระทรวงพบว่า สถานที่ราชการที่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผู้พิ ก ารสร้ างก่ อนปี พ.ศ. 2555 มี ค วามน่ าจะเป็ น ของการขาดแคลนสิ่ งอํ านวยความสะดวกสํ าหรั บ ผู้พิ ก าร
มากกว่าสถานที่ราชการที่สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการสร้ างหลังปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 0.2762 เพราะว่า
สถานที่ราชการที่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที่บงั คับให้ มีการจัดสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ รวมไปถึง
แบบก่อสร้ างอาคารที่ได้ รับการออกแบบมาจากส่วนกลางหลังจากปี พ.ศ. 2555 ถูกกําหนดให้ สร้ างสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้พิการมาพร้ อมกับตัวแบบอาคาร จึงทําให้ มีโอกาสที่จะไม่ขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ
เมื่อพิจารณาปั จจัยด้ านทัศนคติด้านความคุ้มค่าพบว่า สถานที่ราชการที่มีทศั นคติว่าการสร้ างสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่ค้ มุ ค่า มีความน่าจะเป็ นของการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
มากกว่าสถานที่ราชการที่ มีทัศนคติว่าการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการคุ้มค่า เท่ากับ 0.4028
เนื่องจากสถานที่ราชการมีทศั นคติว่าการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่มีความจําเป็ นต่อสถานที่
นัน้ จึงทําให้ มีโอกาสที่จะขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการ แต่จากผลการสํารวจพบว่าประเภท
ของสถานที่ราชการที่มีการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการส่วนใหญ่เป็ นสถานที่ที่จําเป็ นต้ อง
ให้ บริ การประชาชนโดยตรง เช่น สถานีตํารวจ และ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
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Table 2: Parameter estimate and marginal effect from Binary Logistic model
Variables
Coefficient

Model 1
Std. Error

Coefficient

Model 2
Std. Error

Marginal Effect

Constant

-2.6094*

0.4701

-2.3585*

Budget
Area
Rule
Knowledge
Attitude1

1.3045*
1.5511*
1.1182*
0.1655
1.8622*

0.3017
0.2949
0.2929
0.3355
0.6378

1.2625*
1.5230*
1.1352*
1.9274*

0.2966
0.2905
0.2905
0.6283

0.3039
0.3629
0.2762
0.4028

Attitude2

0.3038

0.3135

-

-

-

McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
Correct prediction (%)

0.2238
0.1865
305.4700
330.6848
315.5940
196 (72.3%)

0.3529

0.2209
0.1943
302.5465
320.5571
309.7779
198 (73.1%)

* Significance at 0.01

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ

ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการมากที่ สุด
อันดับที่ 1 คือ ทัศนคติด้านความคุ้มค่า อันดับที่ 2 ข้ อจํากัดทางพื น้ ที่ อันดับที่ 3 งบประมาณ และ อันดับที่ 4
ข้ อบังคับของกฎกระทรวง จึงมีข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาสําหรับภาครัฐดังนี ้
1. ภาครั ฐควรมีบทบาทในการแก้ ไ ขปั ญหาการขาดแคลนสิ่ งอํ านวยความสะดวกสํ าหรั บผู้พิการใน
สถานที่ราชการ เนื่องจากปั จจัยที่ ส่งผลต่อการขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการมากที่สุด คือ
ทัศนคติที่เห็นว่าการสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการไม่ค้ มุ ค่า แต่การแก้ ไขด้ านทัศนคติ จําเป็ นต้ องใช้
ระยะเวลา และอาจไม่สามารถวัดผลได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนันจึ
้ งเป็ นหน้ าที่ของภาครัฐที่ต้องผลักดันการจัดทํา
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการในสถานที่ราชการ ด้ วยการจัดสรรงบประมาณให้ สถานที่ราชการที่ขาด
แคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรั บผู้พิการ โดยมอบหมายหน้ าที่ ให้ กรมส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชี วิตคน
พิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดเข้ าไปตรวจสอบ และเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสํานักงบประมาณ ให้ แก่สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่พบว่ามีการขาดแคลนสิ่ง
อํ านวยความสะดวกสํ า หรั บ ผู้พิ ก ารหรื อ ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน รวมทัง้ อาคารที่ มี โครงสร้ างแบบเก่ าที่ ไ ม่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนหรื อต่อเติมสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการได้ เพื่อนําไปจัดสร้ างหรื อปรับปรุ งตัวอาคารให้ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการอย่างครบครัน
2. การที่สถานที่ราชการมีข้อจํากัดทางพื ้นที่คือการเป็ นอาคารเช่า ซึง่ ไม่สามารถดัดแปลงต่อเติมอาคาร
ได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงทําให้ ไม่สามารถสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ
ได้ ดังนัน้ จึงควรอาศัยอํานาจรั ฐมนตรี ผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติในการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้ นการ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึง่ สามารถทําได้ เนื่องจากอยู่ในเงื่อนไขของอาคารที่ใช้ ในราชการหรื อ
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในกลุม่ เจเนอเร
ชันวาย โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ กลุ่มแรงงานมีทักษะฝี มือในเจเนอเรชันวายที่ มีอายุ 23 ถึง 28 ปี
จํานวน 450 ตัวอย่าง ซึง่ ทําการสุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้ วยวิธีการสุม่ ตามความสะดวก และเก็บ
ข้ อมูลจากการเก็บ แบบสอบถาม แล้ วจึงทดสอบสมมติฐ านด้ วยสถิ ติ Chi-square เพื่ อทดสอบความสัมพัน ธ์
ระหว่างการตัดสินใจลาออกกับปั จจัยที่ ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกทัง้ สามด้ าน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านตัวบุคคล
ปั จจัยด้ านองค์กร และปั จจัยด้ านคมนาคม และประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logistics Regression เพื่อหา
ขนาด และทิ ศทางของตัวแปรอิสระที่ มีผลต่อการตัดสินใจลาออก และคํานวณหาค่าผลกระทบส่วนเพิ่ ม ผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจเนอเรชันวายอย่าง
มีนยั สําคัญ 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านองค์กร ได้ แก่ รู ปแบบของงาน ช่วงเวลาในการทํางาน รวมถึงความเอาใจใส่
ขององค์ กร และปั จจัยด้ านตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้ วย ความคาดหวังต่องาน ความสัมพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน
รวมถึงความเหมาะสมของปริ มาณงานต่อเงินเดือน

ABSTRACT

This study aims to analyze factors influencing the decision of resignation made by employees
in Generation Y. The samples are 450 skilled labors born in Generation Y, aged between 23 to 28 years
selected by convenience sampling, type of non-probability sampling, with questionnaires. Chi-square
statistic was applied to test the relationship between decision making whether to resign or remain and
3 affecting factors; personal factors, company factors, and transportation factors. The Binary Logistics
Regression was applied to analyze sizes and directions of three factors mentioned and to compute
marginal effect. The results indicated that the statistically significant attributes increasing the probability
of employees in Generation Y to resign were company factors; work style, work hours, and company
attention to employees, and also personal factors; job expectation, relationship with colleagues, and
suitability of salaries based on workloads.
Keyword: resignation, affecting factors, statistical results, Generation Y
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บทนา
ทรั พ ยากรมนุษย์ เป็ น ส่วนส าคัญ ในการดาเนิ น กิ จกรรมต่าง ๆ ขององค์ ก ร โดยเฉพาะในภาคธุ ร กิ จ
ที่ต้องการบุคลากรรุ่ นใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ ามาพัฒนาองค์กร ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเข้ าถึงได้ ง่ายบน
โลกที่ไร้ พรมแดน และสภาพแวดล้ อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ส่งผลให้ พฤติกรรมของแรงงาน
ในตลาดแรงงานเปลี่ ยนแปลงไป โดยบุคลิกลักษณะที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยทาให้ แรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย
อายุ 23-28 ปี ลาออกจากงานในอัตราส่วนที่มาก (ศุภลักษ์ แลปรุ รัตน์ , 2557; ปราณี อนุกูลวงศ์, 2561) ดังนัน้
ตลาดแรงงานจึงต้ องให้ ความสาคัญกับพฤติกรรมของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานในกลุ่มเจเนอเรชันวาย1
ซึง่ เป็ นกลุม่ แรงงานที่ตลาดแรงงานมีความต้ องการมากที่สดุ (กรมการจัดหางาน, 2555) การตัดสินใจลาออกของ
แรงงานในเจเนอเรชันวายมีอิทธิ พลต่อเศรษฐกิจทัง้ ในระดับจุลภาค โดยจะทาให้ ธุรกิจมีต้นทุนที่สงู ขึน้ จากการ
จัดหาพนักงาน ต้ นทุนในการฝึ กอบรมพนักงานใหม่ รวมถึงก่อให้ เกิดการชะลอตัวของผลิตภาพการผลิตในองค์กร
นัน้ ๆ และระดับ มหภาค โดยอัต ราการว่ า งงานที่ สูง ขึ น้ จากการลาออกของพนัก งานส่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย
สาเหตุสาคัญที่ส่งผลให้ พนักงานตัดสินใจลาออกจากงานวิจยั ที่ผ่านมา มาจาก 2 ปั จจัยหลัก คือ ปั จจัย
ด้ านตัวบุคคล ได้ แก่ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน รู ปแบบของงาน และความเหมาะสมของเงินเดือนต่อปริ มาณ
งาน (วรรณวิสา ดารงสกุลวงศ์, 2557; ธาณัชตรา สมัครจิตร และคณะ, 2554) รวมถึงปั จจัยด้ านองค์กรที่กล่าวถึง
ความใส่ใจขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้ อมในการทางาน (อัญชลี ปริ ญญาขจร, 2549; จิดาภา
เสน่ห์นุช, 2553; มานะชัย สาอุดม, 2556) อย่างไรก็ตามงานวิจยั ที่ผ่านมาเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ลาออกของแรงงานในกลุ่มเจเนอเรชันวายเฉพาะในบางหน่วยงาน แต่ยงั ไม่มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ลาออกของแรงงานในกลุ่มเจเนอเรชันวายในภาพรวม และยังไม่ได้ คานึงถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิ พลต่อ
การลาออกในปั จจุบนั เช่น ผลกระทบจากการทางานต่อปั ญหาสุขภาพ ความคาดหวังในงานที่พนักงานจะได้ ทา
เปรี ยบเทียบกับงานที่ได้ ทาจริ ง การทางานล่วงเวลาบ่อยครัง้ ของพนักงาน รวมถึงการเดินทางไปทางานที่ต้องใช้
เวลานาน ระยะทางไกล และมีจานวนต่อในการเดินทางหลายต่อจากที่พกั อาศัย
ดังนัน้ การศึกษาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจเนอเรชัน วาย จึงเป็ นสิ่งที่
องค์ กรที่ ปรารถนาจะลดอัตราการลาออกลงสามารถนามากาหนดทิ ศทางในการแก้ ไขปั ญหาที่ ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจเนอเรชันวายซึง่ เป็ นกาลังสาคัญขององค์กรได้ อย่างตรงประเด็น

การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนีม้ ีพืน้ ฐานอยู่บนทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีดุลยภาพของตลาดแรงงาน และทฤษฎีลาดับ
ความต้ องการของมาสโลว์ โดยทฤษฎีอรรถประโยชน์ ใช้ ในการอธิบายความพึงพอใจที่ได้ รับจากการพักผ่อน และ
ผลตอบแทนจากการทางานภายใต้ ข้อจากัดของเวลา ในแต่ละวันพนักงานต้ องแบ่งเวลาเพื่อใช้ ในการพักผ่อน
การท างานรวมถึงการเดิน ทาง ดังนัน้ หากพนัก งานใช้ เวลาในการเดิน ทางมาท างานมาก หรื อมีก ารท างาน
ล่วงเวลาบ่อยครัง้ จะส่งผลให้ พนักงานสูญเสียเวลาในการพักผ่อนมากขึ ้นจนอาจทาให้ พนักงานตัดสินใจลาออก
จากงานได้ ดังนัน้ ปั จจัยด้ านเวลาจึงเป็ นสิ่งที่ มีความส าคัญ ต่อการตัดสินใจท างานของพนัก งาน นอกจากนี ้
พนักงานที่ ทางานหนัก แต่ได้ รับผลตอบแทนจากการท างานไม่เหมาะสมกับมูล ค่าของผลผลิ ตส่วนเพิ่ มของ
แรงงาน (Value of Marginal Product : VMPL) อาจตัดสินใจเปลี่ยนงานไปสูง่ านที่ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ
มูลค่าผลผลิตของแรงงานมากยิ่งขึ ้น ดังนันปั
้ จจัยด้ านผลตอบแทนที่ต่ากว่าปริ มาณงานอาจเป็ นสาเหตุที่สง่ ผลให้
พนักงานตัดสินใจลาออก อีกทังหากพนั
้
กงานทางานหนัก หรื อเกิดความเครี ยดและความกดดันมากจนเกินไปจะ
1

ผู้ที่เกิดในยุคที่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต มีการระบุปีเกิด ระหว่าง พ.ศ.2524-2543
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ส่งผลเสียต่อสุขภาพด้ านร่ างกายหรื อจิตใจของพนักงานจนอาจนาไปสูก่ ารลาออกของพนักงาน ซึง่ ตรงกับ ทฤษฎี
ของมาสโลว์ ขัน้ ที่ 2 ที่ กล่าวถึง ความต้ องการความปลอดภัยในด้ านความมั่นคง และด้ านร่ างกายของมนุษย์
นอกจากนี ้หากพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน หรื อไม่สามารถรับรู้ ได้ ถงึ การสนับสนุนจากองค์กร
จะทาให้ พนักงานรู้ สกึ ไม่เป็ นอนึ่งอันเดียวกันกับองค์กร ซึง่ ขัดกับความต้ องการที่จะได้ รับการยอมรับ และความ
เป็ นส่วนหนึง่ ของหมูค่ ณะ ตามทฤษฎีขนที
ั ้ ่ 3 ของมาสโลว์ จึงอาจนาไปสูก่ ารตัดสินใจลาออกของพนักงานได้
งานวิจัยที่ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน เช่น การศึกษาของธาณัชตรา สมัครจิตร
และคณะ (2554) แสดงให้ เห็นถึงลักษณะด้ านผลตอบแทนเทียบกับปริ มาณงานที่เหมาะสม และด้ านความเอาใจ
ใส่ขององค์กร ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อัญชลี ปริ ญญาขจร (2549) ใน
ด้ านความเอาใจใส่ขององค์กร ในขณะที่งานวิจยั ของวรรณวิสา ดารงสกุลวงศ์ (2557) พบว่า ความสัมพันธ์ กับ
เพื่อนร่ วมงาน และรู ปแบบของงานที่ท้าทายความสามารถ ทาให้ มีความพึงพอใจในการทางานสูง ซึง่ ขัดแย้ งกับ
งานวิจัยของสุพรรษา พุ่มพวง (2559) ที่สรุ ปว่า งานที่ท้าทายความสามารถไม่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของ
พนักงาน ส่วนการศึกษาของจิดาภา เสน่ห์นุช (2553) ที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกับสวรรณกมล จันทรมะโน และ
ประสพชัย พสุน นท์ (2557) พบว่ า วัฒ นธรรมองค์ ก รที่ มี ลัก ษณะแบบเลื อ กปฏิ บัติ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ โอกาสใน
ความก้ าวหน้ า จึงทาให้ พนักงานเลือกที่จะลาออกจากงาน นอกจากนีก้ ารศึกษาของมานะชัย สาอุดม (2556)
พบว่าสภาพแวดล้ อมในการทางานที่กดดันมีผลต่อการลาออกของพนักงาน การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นการ
วิ จัย อิส ระ (Independent Study) ที่ ศึก ษาถึงปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อการลาออกของพนัก งานในภาพรวม หรื อการ
ลาออกของกลุ่มพนักงานเจเนอเรชันวายเฉพาะเจาะจงในบางองค์กร เช่น พนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวายที่ทางาน
ในสถานสอบบัญชี ธนาคาร เป็ นต้ น ผลการศึกษาจึงไม่สามารถสะท้ อนถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อการลาออกของ
แรงงานเจเนอเรชัน วายในภาพรวมได้ รวมถึงการศึกษาที่ ผ่ านมายังไม่ได้ คานึงถึง ปั จจัยด้ านคมนาคม ด้ าน
ลักษณะงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ ด้ านความคาดหวังต่องาน และด้ านช่วงเวลาในการทางานที่อาจเป็ นสาเหตุ ใน
การตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจเนอเรชันวาย อีกทังงานวิ
้
จยั ส่วนใหญ่เป็ นการให้ ระดับคะแนนความสาคัญ
ของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออก โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ T-test และค่า
สหสัมพันธ์ Pearson ของระดับคะแนนในการศึกษา ซึ่งสามารถอธิ บายได้ เพี ยงความคิดเห็นในการตัดสินใจ
ลาออก ซึง่ ยังไม่สามารถสะท้ อนได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการสินใจลาออกของพนักงาน ในขณะที่งานวิจยั นี ้ได้
ศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ ของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของกลุ่ม
พนักงานในเจเนอเรชันวาย เพื่อนาไปสูแ่ นวทางในการลดอัตราการลาออกของพนักงาน

วิธีการศึกษา
การรวบรวมและการวิเคราะห์ ข้อมูล
กลุ่มประชากรในงานวิจัยนี ้ คือ แรงงานที่มีทักษะฝี มือในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ในช่วงอายุ 23 – 28 ปี
เนื่องจากเป็ นกลุ่มประชากรที่มีอตั ราการลาออกสูงที่สดุ (ปราณี อนุกูลวงศ์, 2561) และใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลแบบ
ปฐมภูมิผ่านการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นตามสะดวก เนื่องจากไม่ทราบขนาด และสัดส่วนของ
ประชากรที่แน่นอน เนื่ องจากประชากรเหล่านีม้ ีการเข้ าออกตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา จึงแทนสัดส่วนของ
แรงงานในกลุ่มเจนเนอเรชันวายที่เคยตัดสินใจลาออกเท่ากับ 0.5 โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติที่ร้อย
ละ 95 และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างไม่เกิน 0.05 คานวณได้ ขนาดตัวอย่างจานวน 385 ตัวอย่าง จาก
2
สูตร 𝑛 = 4𝑒𝑧 2 (Cochran, 1997) โดยทาการเก็บข้ อมูลทัง้ หมด 450 ตัวอย่าง ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุล าคม
พ.ศ. 2561
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การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ ทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการ
ตัดสินใจคงอยู่หรื อลาออกกับปั จจัยทัง้ 3 ด้ าน คือ ปั จจัยด้ านตัวบุคคล ปั จจัยด้ านองค์กร และปั จจั ยด้ านการ
คมนาคม ด้ วยสถิ ติ Chi – Square และท าการประมาณค่ า ในแบบจ าลอง Binary Logistics Regression
(ศิริเดช สุชีวะ, 2539) เพื่อหาขนาด และทิศทางของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจ
เนอเรชั น วายด้ วยวิ ธี Maximum Likelihood Estimation โดยมี รู ป แบบของแบบจ าลอง Binary Logistics
Regression มีดงั นี ้
𝑃(𝑌=1)

ln 𝑃(𝑌=0) = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐽𝑒𝑖 ) + 𝛽2 (𝐻𝑝𝑖 ) + 𝛽3 (𝑅𝑐𝑖 ) + 𝛽4 (𝑊𝑠𝑖 ) + 𝛽5 (𝑆𝑠𝑖 ) + 𝛽6 (𝑊ℎ𝑖 ) + 𝛽7 (𝑊𝑒𝑖 ) +
𝛽8 (𝐶𝑐𝑖 ) + 𝛽9 (𝐶𝑎𝑖 ) + 𝛽10 (𝑇𝑡𝑖 ) + 𝛽11 (𝑇𝑑𝑖 ) + 𝛽12 (𝑁𝑡𝑖 ) + ε

i

โดยที่
𝑌

𝐽𝑒

𝐻𝑝

𝑅𝑐
𝑊𝑠

= การตัดสินใจลาออกของ
พนักงานในเจเนอเรชันวาย
= ความคาดหวังต่องาน
= รู ปแบบของงานซึง่ ส่งผลต่อ
สุขภาพ
= ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน
= รู ปแบบของงาน

𝑊ℎ

= ความเหมาะสมของเงินเดือน
ต่อปริ มาณงาน
= ช่วงเวลาในการทางาน

𝑊𝑒

= สภาพแวดล้ อมในการทางาน

𝐶𝑐

= ลักษณะวัฒนธรรมขององค์กร

𝑆𝑠

𝐶𝑎

𝑇𝑡

𝑇𝑑

𝑁𝑡

= ความเอาใจใส่ขององค์กรต่อ
พนักงาน
= เวลาที่ใช้ ในการเดินทางไป
ทางาน
= ระยะทางที่ใช้ ในการเดินทาง
ไปทางาน
= จานวนต่อในการเดินทาง
ไปทางาน

= 1; เมื่อแรงงานเคยตัดสินใจลาออกจากงานมาก่อน
= 1; เมื่อแรงงานไม่เคยตัดสินใจลาออกจากงานมาก่อน
= 1; เมื่อลักษณะงานไม่ตรงกับความคาดหวัง
= 0; เมื่อลักษณะงานตรงกับที่คาดหวัง หรื อไม่คาดหวังต่อลักษณะงาน
= 1; เมื่อลักษณะของงานส่งผลต่อสุขภาพจิต หรื อทังกายและจิ
้
ต
= 0; เมื่อลักษณะของงานส่งผลต่อสุขภาพกาย หรื อไม่สง่ ผล
= 1; เมื่อเพื่อนร่ วมงานมีลกั ษณะต่างคนต่างทางาน หรื อแข่งขันสูง
= 0; เมื่อเพื่อนร่ วมงานมีลกั ษณะช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
= 1; เมื่อลักษณะงานไม่พฒ
ั นาทักษะความสามารถ
= 0; เมื่อลักษณะงานมีรูปแบบประจาซ ้า ๆ หรื อท้ าทายความสามารถ
= 1; เมื่อเงินเดือนน้ อยกว่าปริ มาณงาน
= 0; เมื่อเงินเดือนมีมากกว่า หรื อเหมาะสมกับปริ มาณงาน
= 1; เมื่อมีการทางานล่วงเวลาบ่อยครัง้
= 0; เมื่อมีช่วงเวลาทางานปกติ หรื อมีอิสระในเวลาการทางาน
= 1; เมื่อสภาพแวดล้ อมในการทางานตึงเครี ยด และกดดัน
= 0; เมื่อสภาพแวดล้ อมในการทางานกระฉับกระเฉง หรื อสบาย ๆ
= 1; เมื่อวัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบอาวุโส หรื อระบบเส้ นสาย
= 0; เมื่อวัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบพี่น้อง
= 1; เมื่อองค์กรปฏิบตั ิตอ่ พนักงานในรู ปแบบไม่เห็นค่า หรื อจับผิด
= 0; เมื่อองค์กรคอยสนับสนุนพนักงาน
= 1; เมื่อใช้ เวลาเดินทางในการไปทางานมากกว่าหรื อเท่ากับ 60 นาที
= 0; เมื่อใช้ เวลาเดินทางในการไปทางานน้ อยกว่า 60 นาที
= 1; เมื่อระยะทางในการไปทางานมากกว่าหรื อเท่ากับ 20 กิโลเมตร
= 0; เมื่อระยะทางในการไปทางานน้ อยกว่า 20 กิโลเมตร
= 1; เมื่อจานวนต่อในการเดินทางมากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ต่อขึ ้นไป
= 0; เมื่อจานวนต่อที่ใช้ ในการเดินทางเท่ากับ 1 ต่อ หรื อ 2 ต่อ
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จากแบบจาลอง Binary Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effect)
พิจารณาค่าอนุพนั ธ์ บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณานันจะส่
้
งผลต่อความน่าจะเป็ นของ
𝜕𝑃̂
การตั ด สิ น ใจลาออกในกลุ่ ม พนั ก งานเจเนอเรชั น วายเพิ่ ม ขึ น้ หรื อ ลดลงดั ง นี ้ 𝜕𝑥
= 𝛽̂𝑖 (1 − 𝑃̂)𝑃̂ (บั ณ ฑิ ต
𝑖
ชัยวิชญชาติ, 2558)

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้ วยวิธีการทดสอบ Chi-square
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการตัดสินใจลาออกของพนักงานในเจเนอเรชันวายกับปั จจัยทัง้ 3
ด้ าน ได้ แก่ ด้ านตัวบุคคล ด้ านองค์ กร และด้ านคมนาคม ด้ วยสถิ ติ Chi-square พบว่า การตัดสินใจลาออกมี
ความสัมพันธ์ กับความเหมาะสมของเงินเดือนต่อปริ มาณงาน (𝑆𝑠) ความคาดหวังต่องาน (𝐽𝑒) รู ปแบบของงาน
(𝑊𝑠) ลักษณะของงานซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ (𝐻𝑝) ความสัมพันธ์ กับเพื่ อนร่ วมงาน (𝑅𝑐) ช่วงเวลาในการทางาน
(𝑊ℎ) สภาพแวดล้ อมในการทางาน (𝑊𝑒) และความเอาใจใส่ขององค์กร (𝐶𝑎) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และวัฒนธรรมองค์กร (𝐶𝑐) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 ในขณะที่การตัดสินใจลาออกไม่มีความสัมพันธ์ กบั
ปั จจัยด้ านการคมนาคม (Table 1)
ในขณะเดียวกันผลการทดสอบ Chi-square ชี ้ให้ เห็นว่า ผู้ที่ตดั สินใจลาออกมีความสัมพันธ์ กบั ผู้ที่ได้ รับ
เงิ นเดือนน้ อยกว่าปริ มาณงาน ผู้ที่ทางานที่ ไม่ตรงกับความคาดหวัง ผู้ที่ทางานที่ไม่พัฒนาความสามารถ ผู้ที่
ทางานที่มีลกั ษณะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต หรื อทังกายและจิ
้
ต ผู้ที่มีความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานแบบแข่งขันสูง
หรื อแบบต่างคนต่างทางาน ผู้ที่ทางานล่วงเวลาบ่อยครัง้ ผู้ที่ทางานในสภาพแวดล้ อมตึงเครี ยดหรื อกดดัน ผู้ที่อยู่
ในวัฒนธรรมองค์กรแบบระบบอาวุโสหรื อระบบเส้ นสาย และผู้ที่ถกู องค์กรมองแบบจับผิดหรื อไม่เห็นค่า(Table 1)
Table 1: Chi-square estimation results
Horizontal variables

Remain
Number
Percent
200
44.4

Resign
Number
Percent
250
55.6

Total
Number
450

Percent
100

𝒙𝟐
(P-value)

Job expectation (𝐽𝑒)
no expectation
meet expectation
not meet expectation

58
77
65

52.3 %
53.5 %
33.3 %

53
67
130

47.7 %
46.5 %
66.7 %

111
144
195

100 % 17.2437
100 % (0.0002)***
100 %

20

55.6 %

16

44.4 %

36

100 %

79

37.6 %

131

62.4 %

210

100 % (0.0004)***

62
39

60.8 %
38.2 %

40
63

39.2 %
61.8 %

102
102

100 %
100 %

45
137
18

36.3 %
51.1 %
31 %

79
131
40

63.7 %
48.9 %
69 %

124
268
58

100 %
100 %
100 %

12.3993
(0.0020)***

108
68
24

52.9 %
46.3 %
24.2 %

96
79
75

47.1 %
53.7 %
75.8 %

204
147
99

100 %
100 %
100 %

22.5243
(0.0000)***

Work styles affecting health problem (𝐻𝑝)
affecting physical health
affecting physical and mental
health
not affecting
affecting mental health
Relationships with colleagues (𝑅𝑐)
individually work
supportive
high competition
Work style (𝑊𝑠)
challenging job
routine job
skill undeveloped job
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Table 1 (Continue)
Suitability of salaries based on workload (𝑆𝑠)
less than workload
suitable to workload
more than workload
Work hours (𝑊ℎ)
often work overtime
normal work hours
free to choose work hours
Work environment (𝑊𝑒)
stress out
high pressure
alert atmosphere
Company culture (𝐶𝑐)
seniority system
sibling system
patronage system

72
108
20

34.8 %
53.2 %
50.0 %

135
95
20

65.2 %
46.8 %
50.0 %

207
203
40

100 %
100 %
100 %

14.6315
(0.0007)***

78
78
44

34.5 %
50.3 %
63.8 %

148
77
25

65.5 %
49.7 %
36.2 %

226
155
69

100 %
100 %
100 %

21.6312
(0.0000)***

64
45
91

36.8 %
52.3 %
47.9 %

110
41
99

63.2 %
47.7 %
52.1 %

174
86
190

100 %
100 %
100 %

7.2174
(0.0271)**

69
117
14

38.5 %
49.8 %
38.9 %

110
118
22

61.5 %
50.2 %
61.1 %

179
235
36

100 %
100 %
100 %

5.6878
(0.0582)*

60
108
32

34..9 %
59.0 %
33.7 %

112
75
63

65.1 %
41.0 %
66.3 %

172
183
95

100 %
100 %
100 %

26.5599
(0.0000)***

74
79
47

50.0 %
44.1 %
38.2 %

74
100
76

50.0 %
55.9 %
61.8 %

148
179
123

100 %
100 %
100 %

3.7924
(0.1501)

57
97
46

50.4 %
43.1 %
41.1 %

56
128
66

49.6 %
56.9 %
58.9 %

113
225
112

100 %
100 %
100 %

2.3245
(0.3128)

113
61
26

47.3 %
43.9 %
36.1 %

126
78
46

52.7 %
56.1 %
63.9 %

239
139
72

100 %
100 %
100 %

2.8211
(0.2440)

Company attention to employees (𝐶𝑎)
depreciate
supportive
being carped

Travel time to work (𝑇𝑡)
Less than 30 minutes
30 to 60 minutes
more than 60 minutes

Travel distance to work (𝑇𝑑)
less than 5 km
5 to 20 km
more than 20 km

Number of travel transits to work (𝑁𝑡)
one transit
two transits
more than 2 transits

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively.
ผลการประมาณค่ าสัมประสิทธิ์แบบจาลอง Binary Logistic Regression
ผลการประมาณค่ า พบว่ า แบบจ าลองที่ 2 เป็ น แบบจ าลองที่ น าไปใช้ ค านวณค่ า Marginal Effect
เนื่องจากมีค่า Adjusted R-square ร้ อยละ 8.76 ซึง่ มากกว่าแบบจาลองที่ 1 ที่มีค่าร้ อยละ 7.25 โดยแบบจาลอง
ที่ 1 ประกอบด้ วยตัวแปรอิสระทุกตัว ตามสมมติฐานที่ อธิ บายถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็ นในการ
ตัดสินใจลาออก และแบบจาลองที่ 2 มีความถูกต้ องของการพยากรณ์เท่ากับร้ อยละ 67.3 ซึง่ มากกว่าแบบจาลอง
ที่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้ อยละ 66.9 นอกจากนี ต้ ัวชี ว้ ัด Akaike criterion Schwarz criterion และ Hannan-Quinn
ของแบบจาลองที่ 2 มีค่าเท่ากับ 564.0574 592.8222 และ 575.3947 ตามลาดับ ซึง่ มีค่าต่ากว่าตัวชี ้วัดดังกล่าว
ของแบบจาลองที่ 1 ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 573.4120 626.8323 และ 594.4669 ตามลาดับ (Table 2)
จากการประมาณค่าในแบบจาลองที่ 2 พบว่า ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน (𝑅𝑐) ความเหมาะสมของ
เงินเดือนต่อปริ มาณงาน (𝑆𝑠) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.1 ในด้ าน
ความเอาใจใส่ขององค์กร (𝐶𝑎) และความคาดหวังต่องาน (𝐽𝑒) เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกที่ระดับ
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นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนันในด้
้ านรู ปแบบของงาน (𝑊𝑠) และช่วงเวลาในการทางาน (𝑊ℎ) เป็ นปั จจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรทังหมดเป็
้
นไปในทางเดียวกัน (Table2)
Table 2: Parameter estimates and marginal effect from binary logit model
Variables

Model 1

Constant
Job expectation (𝐽𝑒)
Work styles affecting health problem (𝐻𝑝)
Relationships with colleagues (𝑅𝑐)
Work style (𝑊𝑠)
Suitability of salaries based on workload (𝑆𝑠)
Work hours (𝑊ℎ)
Work environment (𝑊𝑒)
Company culture (𝐶𝑐)
Company attention to employees (𝐶𝑎)
Travel time to work (𝑇𝑡)
Travel distance to work (𝑇𝑑)
Number of travel transits to work (𝑁𝑡)
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
Correct prediction (%)

P-value
Coefficient
0
(-1.3045)
0.0573*
(0.4198)
0.2342
(0.2940)
0.0634*
(0.4212)
0.0023***
(0.8629)
0.0682*
(0.4073)
0.0043***
(0.6262)
0.6197
(-0.1180)
0.9574
(-0.0122)
0.0359**
(0.5061)
0.5460
(0.1753)
0.8405
(0.0569)
0.8067
(0.0772)
0.1146
0.0725
573.4120
626.8323
594.4669
66.9%

Model 2

Marginal
Effect

P-value
0
0.0330**

Coefficient
(-1.1443)
(0.4614)

0.0503*
0.0018***
0.0663*
0.0022***

(0.6539)
(0.8799)
(0.3968)
(0.5603)

0.1045
0.2035
0.0970
0.1593

0.0113**

(0.4938)

0.1376

0.1124

0.1103
0.08768
564.0574
592.8222
575.3947
67.3%

Note: ***, **, and * indicate statistical significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively.
จากการพิ จารณาค่า Marginal Effect ในแบบจาลองที่ 2 พบว่า ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิน ใจ
ลาออกของพนักงานในกลุ่มเจเนอเรชันวายมากที่สดุ คือ รู ปแบบของงาน (𝑊𝑠) เนื่องจากมีค่า Marginal Effect
มากที่สดุ หมายถึง ผู้ที่ทางานที่ไม่พฒ
ั นาความสามารถมีความน่าจะเป็ นในการลาออกเพิ่มขึ ้น 0.2035 เมื่อเทียบ
กับผู้ที่ทางานประจาซ ้า ๆ และงานที่ท้าทายความสามารถ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของวรรณวิสา ดารงสกุล
วงศ์ (2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพลรองลงมา คือ ช่วงเวลาในการทางาน (𝑊ℎ) โดยผู้ที่ทางานล่วงเวลาบ่อยครัง้ มีความ
น่าจะเป็ นในการลาออกเพิ่มขึ ้น 0.1593 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีเวลาในการทางานปกติ และผู้ที่มีอิสระในเวลาทางาน
ในด้ านความเอาใจใส่ขององค์กร (𝐶𝑎) ผู้ที่ถกู องค์กรมองแบบจับผิด และไม่เห็นค่ามีความน่าจะเป็ นในการลาออก
เพิ่ มขึน้ 0.1376 เมื่อเที ย บกับผู้ที่องค์ ก รคอยสนับ สนุน โดยจะสอดคล้ องกับข้ อสรุ ป ของอัญชลี ปริ ญ ญาขจร
(2549) ส่วนความคาดหวังต่องาน (𝐽𝑒) ผู้ที่ทางานที่ ไม่ตรงกับความคาดหวังมีความน่าจะเป็ นในการลาออก
เพิ่ มขึน้ 0.1124 เมื่อเที ย บกับ ผู้ที่ ท างานที่ ตรงกับ ความคาดหวัง และผู้ที่ ไ ม่มีความคาดหวัง ต่อ งาน ในด้ าน
ความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน (𝑅𝑐) พบว่า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงานแบบแข่งขันสูง และต่างคนต่าง
ทางานมีความน่าจะเป็ นในการลาออกเพิ่มขึน้ 0.1045 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ กับ เพื่อนร่ วมงานแบบ
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน ตรงกับผลการศึกษาของวรรณวิสา ดารงสกุลวงศ์ (2557) ที่พบว่า ผู้ที่ได้ รับเงินเดือนน้ อยกว่า
ปริ มาณงานมีความน่าจะเป็ นในการลาออกเพิ่มขึ ้น 0.0970 เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้ รับเงินเดือนเหมาะสมหรื อมากกว่า
ปริ มาณงาน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของธาณัชตรา สมัครจิตร และคณะ (2554)
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ผลการศึกษาในครั ง้ นีช้ ีใ้ ห้ เห็นว่า ตัวแปรส่วนบุคคลในด้ านความคาดหวังต่องาน (𝐽𝑒) และตัวแปรด้ าน
องค์กรที่คานึงถึงช่วงเวลาในการทางาน (𝑊ℎ) มีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจลาออกของพนักงานใน
เจเนอเรชันวายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ยังไม่เคยปรากฏในงานวิจยั ใดมาก่อน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา พบว่า ด้ านรู ปแบบของงานเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลสูงที่สดุ ต่อการตัดสินใจลาออกของ
พนักงานในกลุ่มเจเนอเรชันวาย รองลงมา คือ ช่วงเวลาในการทางาน ความเอาใจใส่ขององค์กร ความคาดหวัง
ต่องาน ความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน และความเหมาะสมของเงินเดือนต่อปริ มาณงานตามลาดับ ซึ่งนาไปสู่
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ปัญหาดังนี ้
พนักงานที่ สมัครงานโดยที่ รับรู้ และยอมรั บรู ปแบบของงานตัง้ แต่แรกจะนามาสู่ความเต็มใจในการ
ทางานนัน้ ๆ แม้ วา่ จะเป็ นงานที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะของพนักงานได้ ดังนันองค์
้ กรควรกาหนดรายละเอียดของ
ลักษณะงานที่เปิ ดรับสมัครให้ ชดั เจน และสอดคล้ องกับเนื ้อหาของงานอย่างแท้ จริ ง โดยเมื่อตกลงรับพนักงานเข้ า
มาทางานแล้ ว องค์กรมีหน้ าที่จดั แจงให้ พนักงานทางานตามรายละเอียดรับสมัครงานตามจริ ง หากปรับเปลี่ยน
ควรชี ้แจงเหตุผลให้ พนักงานทราบ จึงจะสามารถปั ญหางานที่ไม่พฒ
ั นาความสามารถ และการทางานที่ไม่ตรงกับ
ความคาดหวังของพนักงานได้ ในขณะเดียวกันองค์กรควรส่งเสริ มความรู้ ให้ แก่พนักงานด้ วยการจัดอบรมความรู้
ใหม่ ๆ ที่ทนั สมัยให้ แก่พนักงาน เพื่อให้ พนักงานที่ทางานที่มีรูปแบบงานที่ไม่สามารถพัฒนาทักษะ สามารถเก็บ
เกี่ยวความรู้ จากการอบรมได้ อีกทัง้ หากองค์กรที่สามารถปรับช่วงเวลาในการทางานให้ มีความยืดหยุ่นได้ จาก
การนับชั่วโมงการทางานรวมต่อสัปดาห์ ให้ ครบตามกาหนด หรื อการวัดผลสัมฤทธิ์ ของผลงานที่มอบหมายให้
พนักงานในแต่ละสัปดาห์ แทนการกาหนดช่วงเวลาในการทางานที่ตายตัว จะช่วยดึงดูดให้ พนักงานคงอยู่มากขึ ้น
รวมถึง การกระจายปริ มาณงานให้ มีความเหมาะสมจะสามารถลดการท างานล่วงเวลาของพนัก งานลงได้
นอกจากนี ้การทางานหนัก แต่ได้ รับผลตอบแทนน้ อยกว่าที่ควรจะเป็ น จะส่งผลให้ พนักงานขาดแรงจูงใจในการคง
อยู่ ดังนันการก
้
าหนดผลตอบแทนของพนักงานแต่ละคนจากการประเมินประสิทธิผลในการทางานของพนักงาน
จากดัช นี ชี ว้ ัดผลงาน หรื อความส าเร็ จของงานที่ สามารถสะท้ อนความทุ่มเทในการทางาน และผลงานของ
พนัก งานได้ อย่ างเที่ ย งตรงจะช่ วยให้ พนัก งานพอใจกับ ผลตอบแทนมากขึน้ รวมถึง การลดปริ มาณงานของ
พนักงานลงผ่านการแบ่งส่วนงานที่ชดั เจนเพื่อลดความซ ้าซ้ อนในการทางาน ด้ านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
พบว่า ผู้ที่ทางานในสังคมที่ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันมีแนวโน้ มคงอยู่เป็ นส่วนมาก ดังนันองค์
้ กรควรมีการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานอย่างสม่าเสมอ เช่น กิ จกรรมอาสาสร้ างโรงเรี ยนให้ พืน้ ที่
ห่างไกล กิจกรรมปลูกป่ า ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มความมีส่วนร่ วมในองค์กร และการปลูกฝั งวัฒนธรรมในการช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน นอกจากนี ้การวัดความสาเร็ จของพนักงานผ่านความสาเร็ จในรู ปแบบทีม จะนาไปสู่การร่ วมมือในการ
ทางานร่ วมกัน และลดการทางานแบบแข่งขันกันในองค์กรได้ มากยิ่งขึ ้น
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการเกิ ดหนี น้ อกระบบกับปั จจัยส่วนบุคคล และ
พฤติกรรม ซึง่ ได้ แก่ พฤติกรรมการบริ โภค และการวางแผนทางการเงิน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา คือ ประชาชน
ที่เป็ นหนี ้นอกระบบและในระบบในเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และทดสอบปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครด้ วยวิธีการทาง
สถิ ติ ได้ แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ด้ วย Chi-Square และทํ าการวิเคราะห์ Binary Logistic
Regression เพื่อหาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ที่มีผลต่อการเกิดหนีน้ อกระบบ ได้ แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและ
การเดินทาง หลักทรัพย์คํ ้าประกันและการวางแผนทางการเงิน

ABSTRACT
This research’s purpose is to investigate the relationship between informal debts and, individual and
behavior factors. This research focus on the consumption behavior and financial planning. In this study, 400
samples from Bangkok, which is categorized into two groups: formal debtors and informal debtors, are
observed. The data is collected from the samples using questionnaires. After that, the data is analyzed by chisquare to test the independence of two variables. The binary logistic regression is applied to analyze the data
to find sizes and directions of the independent variables and dependent variables. The result indicates that the
factors affecting informal debt are; age, education, occupation, expenses beyond consumption and
transportation, and financial planning.

Keywords: Informal Debts, Chi-Square, Binary Logistic Regression
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บทนา
สภาวะเศรษฐกิจไทยในปั จจุบัน การบริ โภคภาคเอกชนมีการขยายตัว แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก
เนื่องจากหนีค้ รั วเรื อนในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยจากข้ อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 ครั วเรื อนใน
กรุ งเทพมหานคร มีหนี ้สินร้ อยละ 39.2 โดยมีจานวนหนี ้สินเฉลี่ย 219,505 บาทต่อครัวเรื อน หรื อประมาณ 5.2 เท่าของ
รายได้ ซึ่งร้ อยละ 93.4 เป็ นการก่อหนี ้เพื่อใช้ จ่ายในครั วเรื อน สาหรับครั วเรื อนที่มีหนีส้ ินนอกระบบ โดยร้ อยละ 50.1
เป็ นการกู้ยืมเพื่อใช้ จ่ายในการทาธุรกิจ รองลงมาคือการกู้ยืมเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริ โภค เพื่อใช้ ในการซือ้ บ้ านและที่ดิน
และเพื่อใช้ จ่ายทางการศึกษา ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบครัวเรื อนที่มีหนี ้พบว่า ครัวเรื อนมีหนี ้เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 36.3
ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นร้ อยละ 39.2 ในปี พ.ศ. 2560 ประกอบกับรายได้ ของครัวเรื อนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้ รับ
ผลกระทบจากการจ้ างงานที่ลดลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ส่งผลให้ ประชาชนมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
จึงนาไปสูก่ ารกู้ยืมเงินและเกิดปั ญหาหนี ้นอกระบบ ซึง่ ตลาดสินเชื่อนอกระบบนันไม่
้ มีบทบัญญัติที่เป็ นตัวบทกฎหมาย
กาหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ จึงทาให้ เงื่อนไขและข้ อตกลงถูกกาหนดขึน้ ตามความพึงพอใจของผู้ให้ ก้ ู ดังนัน้ จึงมีความ
เป็ นไปได้ ที่ผ้ กู ้ จู ะถูกเอาโดยผู้ให้ ก้ ู (วนิศา โชคปลอด, 2554) อีกทังมี
้ การคิดดอกเบี ้ยการกู้ยืมเงินในอัตราสูง ก่อให้ เกิด
ความไม่เป็ นธรรมตลอดจนเกิดปั ญหาการติดตามทวงถามหนี ้ที่ใช้ ความรุ นแรง การข่มขู่ การคุกคาม และการประจาน
ให้ เกิดความอับอาย จนกลายเป็ นปั ญหาสังคมและปั ญหาอาชญากรรมตามมา (พรรณนภา เพชรรัตน์, 2558)
ปั ญหาหนีน้ อกระบบจึงถือเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า เพศ และ
ระดับการศึกษา มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบ โดยผู้ที่เป็ นหนี ้นอกระบบเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และเป็ นผู้ที่มี
ระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้ น (อุษา อมรรัชยาวิจารณ์ , 2560) รวมทังการที
้
่ผ้ กู ้ เู ป็ นผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติที่
จะเข้ าสู่การกู้ยืมเงิ นในระบบ เนื่องจากไม่มีหลักทรั พย์ คา้ ประกันหรื อไม่สามารถหาผู้คา้ ประกันได้ (สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558 ; สุกญ
ั ญา บุญศิริ, 2555; ปิ ยะลักษณ์ พุทธวงศ์และคณะ, 2559) และมี
ปั จจัยอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ ทาการศึกษาในงานวิจยั ที่ผ่านมา ได้ แก่ การมีค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและ
การเดินทางและค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิ น พฤติกรรมบริ โภคนิยม พฤติกรรมอบายมุข และพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
เป็ นต้ น
จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าการศึกษาความสัมพันธ์ ของปั จจัยส่วนบุคคล และความสัมพันธ์ ของ
พฤติ กรรม ที่ มี ผลต่ อการเกิ ดหนี น้ อกระบบและการเกิ ดหนี ใ้ นระบบของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จึ งมี
ความสาคัญและจาเป็ นในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาจะนาไปสู่แนวทางในการลดจานวนประชาชนผู้ที่เป็ นหนีน้ อก
ระบบในเขตกรุ งเทพมหานคร และลดปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากหนี ้นอกระบบ ทาให้ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครมีชีวิต
ความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น รวมถึงเป็ นข้ อมูลให้ ทางภาครัฐนาไปแก้ ไขปั ญหาหนี ้นอกระบบต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การเกิ ด หนี น้ อกระบบของประชาชนในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ต่อคนต่อเดือน ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการ
อุปโภค บริ โภคและการเดินทาง ค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินที่เคยประสบ และการมีหลักทรัพย์ ค ้าประกัน และปั จจัยพฤติกรรม
ได้ แก่ การมีพฤติกรรมอบายมุข การมีพฤติกรรมบริ โภคนิยม และการมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน
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การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีการเป็ นหนี ้ที่ได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ า เพื่อนามาใช้ ในงานวิจยั ได้ แก่ ทฤษฏีอปุ สงค์ต่อการถือ
เงิ น ทฤษฎี การบริ โภคข้ ามช่ วงเวลา และทฤษฎี แรงจูงใจของ Maslow โดยทฤษฏี อุปสงค์ ต่อการถื อเงิ น ของ John
Maynard Keynes (วิชญ์ พล พาณิชย์กลไพศาล, 2558) นามาใช้ อธิบายว่ามนุษย์จะมีความต้ องการถือเงินเพื่อใช้ จ่าย
ในชีวิตประจาวัน และใช้ ในยามฉุกเฉิน ซึง่ บางคนนันมี
้ รายได้ ไม่มากพอต่อความต้ องการข้ างต้ น จึงหาเงินมาถือไว้ โดย
วิธีการกู้ยืมเงิน ทฤษฎีการบริ โภคข้ ามช่วงเวลาของ Irving Fisher และ Roy Harrod (เบญจมาภรณ์ อมรเลิศพานิช,
2551) ใช้ อธิบายถึงความสาคัญของตัวแปรการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากต้ องมีการจัดสรรการบริ โภคในช่วงเวลา
ต่างๆ เพื่อให้ เกิดความพอใจสูงสุด ซึ่งหากความต้ องการบริ โภคมากกว่ารายได้ ที่มีในปั จจุบันก็จะต้ องนารายได้ ใน
อนาคตมาใช้ บริ โภคก่อน โดยผ่านการกู้ยืมโดยใช้ สินเชื่อในรู ปแบบต่างๆ และทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow (ฐานิตา มีลา
, 2556) นามาใช้ อธิบายว่ามนุษย์มีความต้ องการขันพื
้ ้นฐานในการดารงชีวิตเพื่อความอยู่รอด แต่บางคนกลับไม่มีเงิน
หรื อกาลังทรัพย์มากพอที่จะได้ มาซึง่ ความต้ องการเหล่านัน้ จึงทาให้ เกิดการกู้ยืมเงิน
งานวิจยั ที่อธิบายสาเหตุของการเป็ นหนี ้ที่เพิ่มสูงขึ ้นของประชากรไทย คือ การขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี
เนื่องจากประชาชนบางส่วนมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย (กิจติพร สิทธิพนั ธุ์, 2552; ฐานิตา มีลา, 2556; ปิ ยะลักษณ์
พุทธวงศ์และคณะ, 2559) และพฤติกรรมอุปโภคบริ โภคสินค้ าฟุ่ มเฟื อยของประชาชนที่เพิ่มขึ ้น เนื่องมาจากยุคปั จจุบนั
ประเภทสินค้ าและบริ การมีความหลากหลายมากขึ ้น (วนิศา โชคปลอด, 2554; สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) อีกทังยั
้ ง
พบว่าปั จจัยที่สง่ ผลให้ ผ้ กู ้ ูบางส่วนไม่สามารถเข้ าถึงการกู้ยืมเงินในระบบได้ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน (อุษา อมรรั ชยาวิจารณ์ , 2560) การที่ ผ้ ูก้ ูมีคุณสมบัติไม่เพี ยงพอต่อการกู้ยืมจากสถาบันการเงิ น
เนื่ องจากไม่มีหลักทรั พย์ คา้ ประกันหรื อไม่สามารถหาผู้คา้ ประกันได้ (สานักวิชาการ ส านักงานเลขาธิ การสภา
ผู้แทนราษฎร, 2558; สุกญ
ั ญา บุญศิริ, 2555; ปิ ยะลักษณ์ พุทธวงศ์และคณะ,2559) และการมีพฤติกรรมอบายมุข
(สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557)
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ ึงได้ ทาการศึกษาทางด้ านปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเกิดหนี ้
นอกระบบต่างกันหรื อไม่ เพื่ อสนับสนุนผลการศึกษาและศึกษาเพิ่ มเติมจากงานวิจัยที่ ผ่ านมา คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างหนีน้ อกระบบกับพฤติกรรมการบริ โภคนิยม พฤติกรรมอบายมุข และการวางแผนทางการเงิน ซึ่งยังไม่เคยมี
การศึกษา อีกทัง้ งานวิจัยที่ ผ่ านมาได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยที่ มีผลต่อปริ มาณหนี น้ อกระบบ แต่ไม่มี
การศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบ นอกจากนี ้ในงานวิจยั นี ้ยังมีการเก็บข้ อมูลคนที่มีหนี ้
ในระบบและนอกระบบ เพื่อเปรี ยบเทียบหาสาเหตุของการเป็ นหนี ้ในระบบและนอกระบบ และใช้ การวิเคราะห์ Binary
Logistic Regression ทดสอบทิศทางความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ กับการเกิดหนี ้นอกระบบอีกด้ วย

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในงานวิจยั นี ้ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยกาหนดกลุ่มประชากร คือ ประชาชนที่เป็ นหนี ้นอกระบบและในระบบ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ จากการทาแบบสอบถามและกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธี
W.G.Cochran (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2549) เนื่องจากไม่ทราบสัดส่วนของประชากรที่เป็ นหนี ้นอกระบบและในระบบ
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โดยกาหนดระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 มีความคาดเคลื่อนไม่เกินร้ อยละ 5 ซึง่ จากการคานวณต้ องใช้ ขนาดตัวอย่าง
อย่างน้ อย 385 คน ดังนันในงานวิ
้
จยั นี ้จึงใช้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด
้
400 ตัวอย่าง เนื่องจากมีความครอบคลุมกับ
ขนาดตัวอย่ างที่ ได้ คานวณไว้ จากนัน้ จึงท าการสุ่มตัวอย่ างแบบไม่อาศัยหลักความน่ าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) เนื่องจากไม่ทราบรายชื่อและจานวนประชากรที่แน่นอนในการสุ่มตัวอย่าง และทาการเลือกตัวอย่างตาม
ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลของบุคคลที่เป็ นหนีท้ งั ้ หมด และทาการ
แบ่งเป็ น หนี ้นอกระบบและในนอกระบบ โดยพิจารณาจากแหล่งที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามทาส่วนการกู้ยืมที่มากที่สดุ และ
ได้ ทาการกาหนดปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี ้นอกระบบและในระบบ ดังนี ้ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้
ต่อคนต่อเดือน ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง เช่น ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อบ้ าน รถ และ
สิ นค้ าเงิ นผ่ อน เช่ น เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และสิ นค้ าอิ เล็ กทรอนิ กส์ ค่ าใช้ จ่ ายฉุ กเฉิ นที่ เคยประสบสู งที่ สุ ด เช่ น ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าครองชีพในเวลาที่เงินขาดมือ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยยานพาหนะ และค่าใช่จ่ายในการจ่ายหนี ้สินเดิม
การมีหลักทรัพย์ค ้าประกัน การมีพฤติกรรมอบายมุข เช่น การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นการพนัน (สลากกินแบ่ง
รัฐบาล หวยใต้ ดิน พนันบอล) หรื อการสูบบุหรี่ การมีพฤติกรรมบริ โภคนิยม ซึง่ มีคาถามที่ใช้ ในการวัดการมีพฤติกรรม
บริ โภคนิยม เช่น การเลือกซื ้อสินค้ าจากสินค้ าที่เป็ นที่นิยมในขณะนัน้ และการเลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์เนมที่มีลกั ษณะ
แตกต่างจากสินค้ าอื่นและมีราคาสูงกว่าสินค้ าทัว่ ไป เป็ นต้ น และการมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน ซึง่ มีคาถามที่
ใช้ ในการวัดการมีพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน เช่น มีการออมเงินในแต่ละเดือนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 ของรายได้
ต่อเดือน และมีการหารายได้ เพิ่มหรื อลดค่าใช้ จ่าย เมื่อมีรายได้ ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เป็ นต้ น
การตัง้ สมมติฐาน
กาหนดให้ ผ้ ูเป็ นหนี ้นอกระบบมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ เป็ นเพศหญิง (ปิ ยะลักษณ์ พุทธวงศ์และคณะ, 2559)
ระดับอายุ 46 - 60 ปี เนื่องจากเป็ นกลุ่มอายุที่มาลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมากที่สุด
(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อต่ากว่า เนื่องจากคนที่มีระดับการศึกษาที่
สูงจะมีรายได้ และหน้ าที่การงานมัน่ คงกว่า อาชีพ รับจ้ างทัว่ ไป ธุรกิจส่วนตัว และนักเรี ยนนักศึกษา เนื่องจากเป็ นผู้ที่มี
รายได้ ไม่แน่นอน ระดับรายได้ ต่อคนต่อเดือนต่ากว่า 7,000 บาท เนื่องจากรายได้ ขนต
ั ้ ่าในการสมัครบัตรกดเงินสด คือ
7,000 บาท มีค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภค และการเดินทาง เนื่องจากการผ่อนชาระสินค้ าคงทน
สถาบันการเงินให้ สิทธิลกู หนี ้ในการค้ างผ่อนชาระสูงสุด 3 เดือน ดังนันผู
้ ้ ที่มีค่าใช้ จ่ายนี ้จึงมีแนวโน้ มที่จะเกิดหนี ้นอก
ระบบ มีค่าใช้ จ่ายฉุกเฉินที่เคยประสบ เพื่อเป็ นค่าครองชีพในเวลาที่เงินขาดมือ และกู้ยืมเพื่อจ่ายหนีส้ ินเดิม (หน่วย
วิเคราะห์ เศรษฐกิจฐานราก ส่วนเศรษฐกิจฐานราก ศูนย์ วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน
, 2561) ไม่มีหลักทรัพย์ ค ้าประกัน มีพฤติกรรมอบายมุข ศูนย์วิจยั สังคมจุฬา (2557) มีพฤติกรรมการบริ โภคนิยม
เนื่องจากสถาบันการเงินไม่มีวตั ถุประสงค์ให้ ก้ ยู ืมเพื่ออุปโภคบริ โภค และขาดการวางแผนทางการเงิน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในงานวิจยั นี ้ได้ ประยุกต์แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม ทาให้ พบปั จจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดหนีส้ ิน
ส่วนบุคคลนอกระบบ และได้ นามาใช้ ในการศึกษาพร้ อมกับแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการเป็ นหนี ้นอกระบบของคนในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อลดจานวนผู้ที่เป็ นหนี ้นอกระบบ โดยทาการวิเคราะห์
ผลด้ วย Chi-Square เพื่อทดสอบความเป็ นอิสระต่อกันของตัวแปร 2 ตัว ซึง่ เป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพโดย หากพบว่าตัว
แปรทัง้ 2 ตัว มีความสัมพันธ์อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติจากนันจึ
้ งใช้ Binary Logistic Regression เพื่อหาทิศทาง
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ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เมื่อได้ ตวั แปรที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ แล้ วจึงจะนามาใช้ เป็ น
ตัวแปรในแบบจาลอง Binary Logit ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ในรู ป Log Ratio ดังนี ้
ln[

โดย

(=)
] = β0 + β1FEMALEi+ β2AGEi + β3EDUi + β4FREEOBi + β5INCOMEi + β6OTHERi + β7EXPi
(=)
+ β8COLi + β9ADDi + β10CONSUMEi + β11NOPLANi+ i

P(y=0)

คือ ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนี ้ในระบบ

คือ ความน่าจะเป็ นของการเกิดหนี ้นอกระบบ
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ค่าความคาดเคลื่อนของสัดส่วนประชากรผู้เป็ นหนี ้นอกระบบ
i
i
คือ ตัวอย่างที่ 1, 2, 3, …, 400
FEMALE คือ เพศ โดย 1 คือ เพศหญิง 0 คือ เพศชาย
AGE
คือ อายุ โดย 1 คือ อายุ 46 - 60 ปี 0 คือ ตังแต่
้ 46 ปี ลงไปและ 60 ปี ขึ ้นไป
EDU
คือ ระดับการศึกษา โดย 1 คือ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 หรื อต่ากว่า 0 คือ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ขึ ้นไป
FREEOB คือ อาชีพ โดย 1 คือ ธุรกิจส่วนตัว รับจ้ างทัว่ ไป และนักเรี ยนนักศึกษา 0 คือ อาชีพอื่นๆ
INCOME คือ ระดับรายได้ ตอ่ คนต่อเดือน โดย 1 คือ รายได้ ต่ากว่า 7, 000 0 คือ ตังแต่
้ 7,000 ขึ ้นไป
OTHER คือ ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง
โดย 1 คือ มีคา่ ใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการ เดินทาง
0 คือ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง
EXP
คือ ค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิน โดย 1 คือ มีคา่ ใช้ จ่ายฉุกเฉิน 0 คือ ไม่มีคา่ ใช้ จ่ายฉุกเฉิน
COL
คือ หลักทรัพย์ค ้าประกัน โดย 1 คือ ไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน 0 คือ มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน
ADD
คือ พฤติกรรมอบายมุข โดย 1 คือ มีพฤติกรรมอบายมุข 0 คือ ไม่มีพฤติกรรมอบายมุข
CONSUME คือ พฤติกรรมการบริ โภคนิยม โดยกาหนดให้ 1 คือ มีพฤติกรรมการบริ โภคนิยม
0 คือ ไม่มีพฤติกรรมการบริ โภคนิยม
NOPLAN คือ การวางแผนทางการเงิน โดยกาหนดให้ 1 คือ ไม่มีการวางแผนทางการเงิน
0 คือ มีการวางแผนทางการเงิน
จากแบบจาลอง Binary Logit ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบส่วนเพิ่ม หรื อ Marginal Effect นัน้ พิจารณาค่า
อนุพันธ์ บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยู่นนั ้ จะส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการเกิดหนีน้ อก
ระบบเพิ่มขึ ้นหรื อลดลง
P(y=1)
β0
β1 –β6

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่ างการเกิดหนีใ้ นระบบและนอกระบบ กับปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรม
ผลการทดสอบด้ วยสถิติ Chi-Square พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ต่อการเป็ นหนีใ้ นระบบและ
นอกระบบของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้ แก่ ระดับการศึกษา และที่ระดับนัยสาคัญ
0.01 ได้ แก่ อายุ อาชีพ หลักทรัพย์ค ้าประกัน ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง อีกทังพบว่
้ า
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ปั จจัยด้ านพฤติกรรม คือ การวางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์ ต่อการเป็ นหนี ้ในระบบและนอกระบบของผู้ที่อาศัย
อยู่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในขณะที่ เพศ ค่าใช้ จ่ายฉุกเฉิน พฤติกรรมอบายมุข และพฤติกรรม
การบริ โภคนิยม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็ นหนี ้ในระบบและนอกระบบ และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวโน้ มที่
จะเป็ นหนี น้ อกระบบมักจะมีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีระดับการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 มีอาชี พนักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาเป็ นหลัก มี ระดับรายได้ ต่ อคนต่ อเดื อนต่ ากว่ า 7,000 บาท ไม่ มี หลักทรั พย์ ค า้ ประกัน มี ค่ าใช้ จ่ ายที่
นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง และไม่มีการวางแผนทางการเงิน
จากผลการทดสอบด้ วยสถิติ Chi-Square สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ผ่านมาของฐานิตา มีลา (2556) และอุษา
อมรรัชยาวิจารณ์ (2560) ที่พบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ต่อคนต่อเดือน เป็ นปั จจัยที่สมั พันธ์ กบั
การเกิดหนี ้นอกระบบ และไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของอุษา อมรรัชยาวิจารณ์ (2560) ที่พบว่า เพศมีความสัมพันธ์
กับการเป็ นหนี ้นอกระบบ นอกจากนี ้ ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง การวางแผนทาง
การเงิน และการมีหลักทรัพย์ค ้าประกันที่มีความสัมพันธ์ กบั การเป็ นหนี ้นอกระบบ ยังไม่มีการศึกษาในงานวิจยั ที่ผ่าน
มา (Table 1)
Table 1 Chi-Square Results
Individual factors

(n=400)
Formal debts
Number
Percent

Gender

Male
47
Female
197
Age (Year)
Less than 31
58
31 - 45
98
46 - 60
80
More than 60
8
Education
Less than senior high school
1
Senior high school
9
Diploma
19
Bachelor's degree
150
Higher than a bachelor's degree
65
Occupation
Government officer
28
Private officer
75
State enterprise officer
68
Private business owner
35
Freelancer
17
Student
21
Income per person per month (BTH)
Less than 7,000
14
7,000 - 15,000
28
15,001 - 35,000
99
More than 35,000
103
The highest expense beyond consumption and transportation expenses
Buy
216
Not buy
28
The highest emergency expense
Medical treatment expense
53
The cost of living when lacking of money
60
To pay old debts
22
Repairing expense of housing and vehicles
50
Overhead
21
don't have
38
Collateral
have
233
don't have
21
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Informal debts
Number
Percent

Number

Total

2

𝝌

Percent

(p-value)

58.02
61.76

34
122

41.98
38.24

81
319

20.25
79.75

1.4563
(0.5387)

43.94
65.33
73.39
88.89

74
52
29
1

56.06
34.67
26.61
11.11

132
150
109
9

33
37.5
27.25
2.25

27.3149
(0.0000)

***

50
40.91
50
59.76
74.71

1
13
19
101
22

50
59.09
50
40.24
25.29

2
22
38
251
87

0.5
5.5
9.5
62.75
21.75

12.8057
(0.0123)

**

71.79
60.98
79.07
55.56
48.57
38.89

11
48
18
28
18
33

28.21
39.02
20.93
44.44
51.43
61.11

39
123
86
63
35
54

9.75
30.75
21.5
15.75
8.75
13.5

27.8687
(0.0000)

***

33.33
40.58
66
74.1

28
41
51
36

66.67
59.42
34
25.9

42
69
150
139

10.5
17.25
37.5
34.75

37.212
(0.0000)

***

64.86
41.79

117
39

35.14
58.21

333
67

83.25
16.75

12.4826
(0.0004)

***

55.79
61.86
56.41
68.49
60
62.3

42
37
17
23
14
23

44.21
38.14
43.59
31.51
40
37.7

95
97
39
73
35
61

23.75
24.25
9.75
18.25
8.75
15.25

3.2400
(0.6630)

65.78
34.43

116
40

34.22
65.57

339
61

84.75
15.25

21.365
(0.000)

***
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Table 1 Chi-Square Results (Continued)
Behavior factors

(n=400)
Formal debts
Number
Percent

The highest cost of bad behavior
Drinking, gambling, smoking
No
Consumerism behavior
have
don't have
Financial planning behavior
have
don't have
Total

Informal debts
Number
Percent

Total
Number

Percent

𝝌2
(p-value)

37
207

57.81
61.61

27
129

42.19
38.39

64
336

16
84

0.3254
(0.5684)

64
180

57.14
62.5

48
108

42.86
37.5

112
288

28
72

0.9728
(0.3240)

174
70
244

65.91
51.47
61

90
66
156

34.09
48.53
39

264
136
400

66
34
100

7.8656
(0.0050)

***

*** Significance at 0.01
** Significance at 0.05

ผลการประมาณค่ าแบบจาลอง Binary Logit
เนื่องจากผลการทดสอบ Chi-square ทาให้ เห็นถึงแนวโน้ มทิศทางความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ส่งผลเกิดหนี ้
นอกระบบ จึงได้ กาหนดเปลี่ยน Dummy Variable ใหม่ ได้ แก่ อายุ (AGE) เปลี่ยนเป็ นอายุต่ากว่า 31 ปี ระดับ
การศึกษา (EDU) เปลี่ยนเป็ นต่ากว่าปริ ญญาตรี อาชีพ (FREEOB) เปลี่ยนเป็ นอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปและธุรกิจส่วนตัว
เนื่องจากนักเรี ยนและนักศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรหลักทรัพย์ค ้าประกัน จึงเกิดปั ญหา Multicollinearity
ผลการประมาณค่าแบบจาลอง Binary Logit พบว่า ค่าร้ อยละความถูกต้ องในการพยากรณ์ หนี ้นอกระบบ
(P=1) ของแบบจาลองที่ 2 ที่มีค่าเท่ากับร้ อยละ 51.92 มีค่าสูงกว่าค่าของแบบจาลองที่ 1 ที่มีค่าเท่ากับร้ อยละ 45.51
ดังนันแบบจ
้
าลองที่ 2 จึงมีความสามารถในการพยากรณ์ การเกิดหนีใ้ นระบบและนอกระบบได้ ดีกว่าแบบจาลองที่ 1
และพบว่าค่า R-Squared มีคา่ เท่ากับ 0.0995 ซึง่ หมายความว่า ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษาอธิบายความน่าจะเป็ น
ที่จะเกิดหนี ้นอกระบบ ได้ ร้อยละ 9.95 ส่วนที่เหลืออีกร้ อยละ 90.05 เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปร
อิสระข้ างต้ น จากผลการศึกษาในแบบจาลอง 2 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็ นหนี ้นอกระบบ ที่ระดับนัยสาคัญ
0.10 ได้ แก่ ระดับการศึกษา (EDU) และหลักทรัพย์ค ้าประกัน (COL) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ได้ แก่ อายุ (AGE) และ
อาชีพ (FREEOB) และที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง
(OTHER) และการวางแผนทางการเงิน (NOPLAN)
ผลจากการประมาณค่า Marginal Effect จากแบบจาลองที่ 2 ด้ านปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมพบว่าผู้ที่มี
ค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง มีความน่าจะเป็ นในการเป็ นหนี ้นอกระบบเพิ่มขึ ้น 0.1932
เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง เนื่องจากผู้ที่มีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น
การซื ้อสินค้ าคงทนหรื อที่อยู่อาศัยโดยการผ่อนชาระ หากผิดนัดชาระตังแต่
้ 3 งวดขึ ้นไป ทรั พย์ สินนัน้ จะถูกยึดโดย
สถาบันการเงินจึงมีแนวโน้ มที่จะกู้เงินนอกระบบมาเพื่อผ่อนชาระ ผู้ที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินมีความน่าจะเป็ นใน
การเป็ นหนี ้นอกระบบเพิ่มขึ ้น 0.1501 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน เนื่องจากผู้ที่มีการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีจะไม่ใช้ จ่ายเกิ นรายได้ ที่มีอยู่ ผู้ที่ไม่มีหลักทรั พย์ คา้ ประกัน มีความน่าจะเป็ นในการเป็ นหนี น้ อกระบบเพิ่ มขึน้
0.1713 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 31 ปี มีความน่าจะเป็ นในการเป็ นหนีน้ อกระบบ
เพิ่มขึ ้น 0.1516 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 31 ปี ผู้ที่มีอาชีพรับจ้ างทัว่ ไปและธุรกิจส่วนตัวมีความน่าจะเป็ นในการ
เป็ นหนี ้นอกระบบเพิ่มขึ ้น 0.1571 เมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีความน่าจะ
เป็ นในการเป็ นหนี ้นอกระบบเพิ่มขึ ้น 0.1087 เมื่อเทียบกับผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี เนื่องจากผู้ที่มีอายุ
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น้ อย ผู้ที่มีอาชีพที่มีรับจ้ างทัว่ ไปกับธุรกิจส่วนตัว และผู้ที่มีระดับการศึกษาต่า มักจะมีรายได้ น้อยหรื อมีรายได้ ไม่มนั่ คง
ทาให้ ขาดหลักทรัพย์ค ้าประกันไม่สามารถกู้ยืมในระบบหรื อมีโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบน้ อย (Table 2)
Table 2 Binary Logistic Regression Results
Variables
CONSTANT
FEMALE
AGE
EDU
FREEOB
INCOME
OTHER
EXP
COL
ADD
CONSUME
NOPLAN
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Correct Prediction (P = 1) (%)
*** Significance at 0.01
** Significance at 0.05
*
Significance at 0.10

Model 1
Coefficient
-1.6617
-0.1786
0.4337
0.4434
0.4970
0.7404
0.7999
0.1318
0.2983
-0.0192
0.2436
0.5526

***

*
**
***

*
0.1121
0.0672
45.51

Std. Error
0.3899
0.2940
0.2977
0.2959
0.2703
0.3142
0.2979
0.2253
0.4037
0.3219
0.2603
0.2372

Coefficient
-1.6842
0.6337
0.4802
0.6503
0.7925
0.7025
0.6278

***
**
*
**
***
*

***

Model 2
Std. Error
0.2851
0.2807
0.2898
0.2562
0.2940
0.3597
0.2325
0.0995
0.0733
51.92

Marginal Effect
0.1516
0.1087
0.1571
0.1932
0.1713
0.1501

สรุปและข้ อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 31 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีอาชีพ
รั บจ้ างทั่วไปและธุรกิจส่วนตัว มีค่าใช้ จ่ายที่นอกเหนือจากการอุปโภค บริ โภคและการเดินทาง ไม่มีหลักทรั พย์ คา้
ประกัน และไม่มีการวางแผนทางการเงิน ส่งผลต่อความน่าจะเป็ นในการเกิดหนีน้ อกระบบเพิ่มขึน้ ดังนัน้ จึงนาไปสู่
ข้ อเสนอแนะที่มีตอ่ ภาครัฐและประชาชนดังนี ้
ภาครัฐควรมีการจัดตังโครงการสิ
้
นเชื่อเพื่อพัฒนาผู้ที่มีรายได้ ไม่แน่นอนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึง่ สัง่ การให้
ดาเนินนโยบายผ่านธนาคารออมสินหรื อธนาคารกรุ งไทย โดยให้ ผ้ ทู ี่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเช่น พ่อค้ า/แม่ค้า หรื อผู้ที่มี
อาชีพรับจ้ างทัว่ ไป ซึง่ เป็ นผู้ที่มีรายได้ ไม่แน่นอนและเป็ นผู้มีรายได้ น้อยสามารถนาสัญญาการเช่าที่ดินที่ใช้ ในการเปิ ด
ร้ านขายสินค้ า และสินค้ าที่ตนเองผลิตหรื อจาหน่ายมาเป็ นหลักทรัพย์ ค ้าประกันได้ เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ ไม่แน่นอน
มักจะไม่มีหลักทรั พย์ ค า้ ประกัน ทาให้ มีโอกาสในการเข้ าถึงแหล่งเงิ นกู้ยืมในระบบน้ อยกว่าผู้ที่ มีรายได้ แน่ นอน
นอกจากนี ้นักเรี ยนและนักศึกษาก็มีแนวโน้ มที่จะเกิดหนี ้นอกระบบสูง จากการที่มีค่าใช้ จ่ายทางการศึกษา แต่มีรายได้
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายดังกล่าว จึงต้ องทาการกู้ยืม ซึง่ รัฐบาลได้ ทาการจัดตังกองทุ
้
นเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เพื่ อช่วยเหลือนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่ มีปัญหาด้ านค่าใช้ จ่ายทางการศึกษา แต่กองทุนดังกล่าวประสบปั ญหาการ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการผิดนัดชาระหนี ้จานวนมาก ซึง่ ส่งผลต่อโอกาสในการกู้ยืมของผู้ก้ ูรายใหม่ ดังนัน้
รัฐบาลควรมีการปฏิรูปการบริ หารกองทุน โดยจัดให้ มีระบบการติดตามการชาระหนี ้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการหัก
หนี ้จากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ อีกทังควรมี
้
การจัดทาฐานข้ อมูลส่วนกลางเกี่ยวกับรายชื่อและข้ อมูลของผู้ที่ผิดนัดชาระ
หนี ้ เพื่ อให้ หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครั ฐและเอกชนสามารถเข้ าถึงและตรวจสอบข้ อมูลของบุคคลดังกล่าว เพื่ อใช้
ประกอบการตัดสินใจจ้ างงาน
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บุคคลควรมีการวางแผนทางการเงินอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนการเก็บออมเงินอย่างสม่าเสมอ โดยมีการ
เก็บออมอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของรายได้ ในแต่ละเดือน เพื่อให้ มีการเก็บออมไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ บุคคลควรมีการ
หารายได้ เพิ่มโดยการหาอาชีพเสริ ม หรื อลดค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นเมื่อมีรายได้ ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เพื่อลดโอกาสที่จะ
เกิดหนี ้นอกระบบ
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บทคัดย่ อ

ปั จจุบัน อินเทอร์ เน็ ตได้ เข้ ามามีบทบาทในชี วิตมากขึน้ พฤติก รรมการรั บชมภาพยนตร์ ของผู้บริ โภค
เปลี่ยนแปลงไปโดยเลือกรั บชมภาพยนตร์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตมากขึน้ ในขณะเดียวกัน การทําซํ ้าและเผยแพร่
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์บนช่องทางออนไลน์สามารถกระทําได้ ง่ายและรวดเร็ วมากขึ ้น ซึง่ การละเมิดลิขสิทธิ์เป็ น
ปั ญหาที่ ประเทศไทยให้ ค วามสําคัญ เนื่ องจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิ จและภาพลัก ษณ์ ของประเทศไทย
ดังนัน้ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตของ
กรุ งเทพมหานคร (Bangkok Online Movie Piracy) โดยทํ าการเก็ บข้ อมูล จากผู้รั บชมภาพยนตร์ ออนไลน์ ใ น
กรุ งเทพมหานคร ช่วงเดือนตุลาคม 2561 จํานวน 400 ตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ แบบจําลองการถดถอย
เชิงพหุ ผลการศึกษา พบว่า ต้ นทุนในการรั บชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ต พฤติกรรมที่สะท้ อนถึง
ความใส่ใจทางจริ ยธรรม จํานวนปี ที่เข้ ารับการศึกษา และรายได้ ของผู้บริ โภค ส่งผลในทิศทางตรงกันข้ ามกับการ
รับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต

ABSTRACT
The internet has played an important role in human life these days, increasing online movie
consumption, causing changes in movie-consuming behavior and making it easier to pirate and faster
to republish those movies online. The phenomenon is now being considered as a serious problem in
Thailand since it has been ruining the country’s image and reputation. As a result, this research aims
at understanding the determinants of Bangkok online movie piracy rate. By conducting a survey, we
have collected 400 observations during October 2018 from Bangkokians who have lately consumed
online movies over the past month, and subsequently used multiple regression for data analysis and
parameter calibration. The result shows that Subscribing Cost, Ethical Behavior, Education and Income
are statistically significant, delivering negative impacts toward Bangkok online movie piracy.
Key Words: Movie piracy, Online Movie, Movie
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บทนา
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น อินเทอร์ เน็ต ได้ มีการพัฒนาและมีบทบาทต่อการดาเนินชี วิต
มากขึน้ เมื่อเปรี ยบเทียบจากในอดีต จึงทาให้ รูปแบบการใช้ ชีวิตของผู้บริ โภคในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปและยัง
ส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ด้วยเช่นกัน โดยผู้บริ โภคเลือกที่จะรับชมภาพยนตร์ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ มาก
ขึน้ จากผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยปี 2561 พบว่า การดูหนัง/ดูทีวี/ฟั งเพลงผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ มี จ านวนการใช้ ง านสูง ถึง ร้ อยละ 60.7 (ETDA, 2561) เป็ น เหตุใ ห้ ผ้ ู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์ จ าเป็ น ต้ องปรั บ ตัวให้ เข้ ากับ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โภค ในขณะเดีย วกัน เทคโนโลยี ที่พัฒ นาขึน้ นี ย้ ัง
ก่อให้ เกิดผลเสียคือการทาซ ้าและเผยแพร่ ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์บนช่องทางออนไลน์สามารถกระทาได้ ง่าย
และรวดเร็ วมากขึ ้น
การละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นปั ญหาที่ประเทศไทยให้ ความสาคัญ เห็นได้ จากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2537 ที่ได้ มีการกาหนดมาตราต่าง ๆ ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่นสามารถคัดลอกและ/หรื อดัดแปลงงานที่เกิด
จากความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ของผู้สร้ างสรรค์งานต้ นฉบับ จากข้ อมูลสถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญารายปี ของสานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมศุลกากร พบว่าในปี 2560 มีการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาได้ 7,548 คดี โดยเป็ นคดีการละเมิดตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์จานวน 1,844
คดี เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 340 คดี และจากสถิติในช่วงมกราคม-สิงหาคมในปี 2561 พบการละเมิดตามพ.ร.บ.
ลิขสิทธิ์ 1,238 คดี เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.7 เปรี ยบเทียบกับยอดการปราบปรามเฉลี่ย 8 เดือนในปี 2560
ที่ ผ่ า นมามี ก ารศึก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่ อการรั บ ชมภาพยนตร์ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ได้ แ ก่ ความมี
จริ ยธรรม ศึ ก ษาโดย Marcel Pop et al. (2017) พบว่ า จริ ยธรรมของผู้ บริ โภคกั บ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ มี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ าม และรายได้ ของผู้บริ โภคในการศึกษาของ Luigi Proserpio et al. (2005) พบว่า
รายได้ เฉลี่ยต่อหัวมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกับอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ และการกระจายรายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ กบั การละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลงและซอฟต์แวร์ นอกจากนี ้ ระดับการศึกษาที่
ท าการศึ ก ษาโดย Luigi Proserpio et al. (2005) และ Francisco Martínez-Sánchez และ Andrés Romeu
(2018) ให้ ผลการศึกษาที่ตรงกัน กล่าวคือ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับการละเมิดลิขสิทธิ์ในทิศทางตรง
ข้ ามทัง้ ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพลงและซอฟต์แวร์ และการบังคับใช้ กฎหมาย ที่ศึกษาโดย Joe Cox และ
Alan Collins (2014) พบว่าการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา และการเพิ่มความตระหนักใน
กฎหมายมีความสัมพันธ์ กับการละเมิดลิขสิทธิ์ ในภาพยนตร์ และเพลงในทิศทางตรงข้ าม แต่ในงานศึกษานีไ้ ม่
สามารถใช้ ก ารบัง คับ ใช้ ก ฎหมายเป็ น สาเหตุใ นการรั บ ชมภาพยนตร์ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ไ ด้ เนื่ องจากการรั บ ชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ถือว่าไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทย แต่ถือเป็ นการสนับสนุนผู้กระทาผิดอย่างผู้ที่นามา
เผยแพร่ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของลิขสิทธิ์ ทางอ้ อมให้ มีการกระทาผิดต่อไป ดังนัน้ ในงานศึกษานีจ้ ึงนา
ความเข้ าใจในกฎหมายมาเป็ นปั จจัยที่คาดว่าจะส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์แทนการบังคับใช้
กฎหมายที่ ไ ม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริ โภคโดยตรง ซึ่งความเข้ าใจในกฎหมายของผู้บริ โภคสามารถบ่ งบอกถึง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบังคับ ใช้ ก ฎหมายของประเทศไทยได้ หากว่าการบัง คับ ใช้ ก ฎหมายในประเทศไทยมี
ประสิทธิภาพจะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเข้ าใจในกฎหมายและเลิกสนับสนุนสินค้ าละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ที่
ผ่ านมางานศึก ษาที่ เกี่ ย วข้ องกับ การละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ภ าพยนตร์ ใ นสัง คมไทยนัน้ มี จ านวนน้ อยและเกิ ด ขึน้ ใน
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ช่วงเวลาที่อินเทอร์ เน็ตยังเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันไม่มากนัก ปั จจุบนั การรับชมภาพยนตร์ อ อนไลน์ที่ถกู
ลิขสิทธิ์สามารถทาได้ ง่ายกว่าในอดีตผ่านทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิเช่น NETFLIX ประเทศไทย IFLIX เป็ นต้ น โดย
เว็บไซต์เหล่านี ้เป็ นช่องทางการรับชมภาพยนตร์ ออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั และเข้ าถึงได้ ง่าย แต่ภาพยนตร์
บนเว็บไซต์ถูกลิขสิทธิ์ โดยมากไม่มีเสียงพากย์ภาษาไทย และต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเพื่อรับชม งานศึกษานีจ้ ึงได้ นา
ปั จจัยด้ านความสามารถทางภาษาอังกฤษและปั จจัยต้ นทุนในการรับชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์มาทาการศึกษาว่า
มีผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์หรื อไม่นอกเหนือจากปั จจัยข้ างต้ น
ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษาถึงปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการรั บชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ และหาแนวทาง
เพื่อลดปั ญหาการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ จะช่วยให้ เจ้ าของผลงานลิขสิทธิ์ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาพยนตร์ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้ เกิดการบริ โภคภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ แนวทางในการป้องกัน และมีความมั่นใจที่ จะสร้ างสรรค์ ผลงาน รวมถึงเป็ นข้ อมูลในการวาง
นโยบายของภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อาทิ เช่น อุตสาหกรรมเพลงและซอฟต์แวร์ เป็ นต้ น ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มภาพลักษณ์ เศรษฐกิ จและชื่ อเสียงของ
ประเทศไทย

วัตถุประสงค์
ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการรั บชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ต ประกอบด้ วย รายได้ ของ
ผู้บริ โภค จานวนปี ที่เข้ ารั บการศึกษา ต้ นทุนในการรั บชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ต พฤติกรรมที่
สะท้ อนถึงความใส่ใจทางจริ ยธรรม ความเข้ าใจในกฎหมาย และความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ

แนวคิดและทฤษฎี
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ มีลกั ษณะเป็ นสินค้ าด้ อยตามกฎอุปสงค์ กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภคมีรายได้ เพิ่ม
สูงขึน้ จะทาให้ มีความต้ องการบริ โภคภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ตลดลงและรั บชมภาพยนตร์ ถูก
ลิขสิทธิ์ซงึ่ เป็ นสินค้ าปกติเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ การรับชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตนัน้ ผู้บริ โภคจาเป็ น
จะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการรั บชม ดังนัน้ เมื่อเปรี ยบเที ยบกันแล้ ว ผู้บริ โภคที่ มีต้นทุนเหมาจ่ายเพื่ อการรั บชม
ภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ตที่สูง จะมีแนวโน้ มรั บชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ตมากกว่า
ผู้บริ โภคที่มีต้นทุนเหมาจ่ายที่ต่ากว่า เพื่อทาให้ ต้นทุนเฉลี่ยต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ ซึ่งจะทาให้ ผ้ ูบริ โภครู้ สึก
คุ้มค่ากับค่าใช้ จ่ายที่เสียไป เป็ นผลให้ อตั ราการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตลดลง เป็ นไปตาม
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ธุรกรรมของเทเลอร์ ที่กล่าวไว้ ว่า เมื่อผู้บริ โภคได้ เหมาจ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าและบริ การอย่างไม่
จากัดจานวน ผู้บริ โภคจะพยายามทาให้ ต้นทุนเฉลี่ยที่ เหมาจ่ายต่าที่ สุด โดยการบริ โภคสิ นค้ าและบริ การใน
ปริ มาณมากที่สุดเพื่อทาให้ ตนเองรู้ สึกคุ้มค่ากับค่าใช้ จ่ายที่เสียไป นอกจากนี ้ ภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์และละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ตมีคุณสมบัติที่คล้ ายคลึงกันเป็ นอย่างมาก และในบางครั ง้ อาจมีลกั ษณะเหมือนกันทุก
ประการ จึงสามารถทดแทนซึง่ กันและกันได้ ซึง่ ตรงกับกฎอุปสงค์ในเรื่ องสินค้ าทดแทนกันที่กล่าวว่า เมื่อสินค้ า
หรื อบริ การใดมีลกั ษณะ คุณสมบัติและสามารถสร้ างอรรถประโยชน์ให้ กบั ผู้บริ โภคได้ ใกล้ เคียงกัน การตัดสินใจ
บริ โภคสิ น ค้ าหรื อบริ ก ารดังกล่ า วจะขึน้ อยู่กับ ปั จ จัย ต่า ง ๆ เช่ น ต้ น ทุน เหมาจ่ ายที่ จ่ ายช าระเพื่ อ กา รรั บ ชม
ภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ จริ ยธรรมของผู้บริ โภค เป็ นต้ น ดังนัน้ การมีต้นทุนเหมาจ่ายที่ จ่ายชาระเพื่ อการรั บ ชม
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ภาพยนตร์ ถกู ลิขสิทธิ์สงู จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกรับชมภาพยนตร์ ถกู ลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ ้นและลดการรับชมภาพยนตร์
ละเมิดลิขสิทธิ์ ลง รวมถึงการที่ ผ้ ูบริ โภคมีจริ ยธรรมสูง จะทาให้ ผ้ ูบริ โภครั บรู้ ถึงผลกระทบที่ จะเกิดขึน้ จากการ
บริ โภคภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ส่งผลให้ มีการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตลดลง และเมื่อ
บุคคลมีระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น การเรี ยนรู้ ในด้ านสมอง จิต และทักษะจากการศึกษาที่ มากขึ ้น จะทาให้ การรับชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตลดลงเป็ นไปตามแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม

การทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ได้ แก่ ความใส่ใจทาง
จริ ยธรรม รายได้ ของผู้บริ โภค การบังคับใช้ กฎหมาย และจานวนปี ที่เข้ ารั บการศึก ษา โดยที่ ผ่านมาพบว่ามี
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของแต่ละปั จจัยในหลายงานวิจัย เช่น การศึกษาของ Peggy E. Chaudhry et al.
(2014) และ Marcel Pop et al. (2017) แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ที่ มี ค วามใส่ ใ จในจริ ย ธรรมจะท าให้ มี ก ารรั บ ชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตลดลง ในทานองเดียวกันกับการศึกษาของ Joe Cox และ Alan Collins
(2014) ที่ค้นพบว่าการบังคับใช้ กฎหมายที่เข้ มงวดจะทาให้ มีการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต
ลดลง และจานวนปี การศึกษาและรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นจะทาให้ มีการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต
ลดลงเช่ นเดีย วกัน (Francisco Martínez-Sánchez et al., 2018, Luigi Proserpio et al., 2005) อย่ างไรก็ ตาม
การศึกษาของ W. D. Walls (2008) ให้ ผลที่ขดั แย้ งกันในปั จจัยทางด้ านรายได้ เนื่องจากพบว่ารายได้ ไม่มีผลต่อ
การละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โดยงานวิจยั ส่วนใหญ่ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงพหุและใช้ วิธีการ Structural
Equations Modeling (SEM) เพื่อหาทิศทางความสัมพันธ์ของแต่ละปั จจัย
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็ นข้ อมูลทุติยภูมิที่ศกึ ษาในระดับมหภาคในบริ บทของสังคม
ต่างประเทศ แต่ยังไม่มีการศึกษาปั จจัยข้ างต้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลในบริ บทของสังคมไทย รวมถึงยังไม่มี
การศึกษาปั จจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ ต้ นทุนใน
การรับชมภาพยนตร์ ถกู ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต และความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ โดยกลุ่มประชากรคือ ประชาชนในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 15-60
ปี ที่รับชมภาพยนตร์ ทางอิ นเทอร์ เน็ ตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เนื่ องจากกรุ งเทพมหานครเป็ น แหล่ง รวม
ประชากรจากทัว่ ภูมิภาคและเป็ นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก โดยได้
ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทาการสุม่ ตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะ
เป็ น แบบสุ่มตัวอย่างตามสะดวก โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึ่งใน
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับรายได้ จานวนปี ที่เข้ ารับการศึกษา ต้ นทุนในการรับชม
ภาพยนต์ถูกลิขสิทธิ์ และพฤติกรรมในการรั บชมภาพยนตร์ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งปริ มาณการรั บชมภาพยนตร์ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ ตต่อการรั บชมภาพยนตร์ ท างอิน เตอร์ เน็ ตทัง้ หมดในรู ปร้ อยละ ซึ่งเป็ นตัวแปรตามใน
งานวิจยั นี ้ รวมถึงคาถามปลายเปิ ดถึงปั จจัยที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามคาดว่าจะส่งผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต และได้ สร้ างแบบทดสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้ อนถึงความใส่ใจทางจริ ยธรรม ความ
เข้ าใจกฎหมาย และความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษเพื่อวัดผลเป็ นคะแนน โดยในการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
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ผู้วิจยั ได้ กาหนดระดับค่าความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนร้ อยละ 2.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ร้ อยละ 25 (กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2540, น.178-179) ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 385 ราย ผู้วิจยั จึงเก็บตัวอย่างรวม
ทัง้ สิ น้ 400 ราย และน าข้ อมูล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เคราะห์ ด้วยวิ ธี Ordinary Least Squares (OLS) ในการวิ เคราะห์ ก าร
ถดถอยเชิงพหุ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กาหนดแบบจาลองที่ใช้ ในการศึกษา ดังนี ้
Y = α+ βIncINCOMEi + βEduEDUi + βCostCOSTi + βEthETHi + βLawLAWi + βEngENGi + εi
โดยที่ Y คือ อัตราการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต (ร้ อยละ)
Income คือ รายได้ ตอ่ เดือน โดย : 0 หมายถึง รายได้ ตอ่ เดือนต่ากว่า 30,000 บาท
1 หมายถึง รายได้ ตอ่ เดือนตังแต่
้ 30,000 บาทขึ ้นไป
Edu คือ จานวนปี ที่เข้ ารับการศึกษา (ปี )
Cost คือ ต้ นทุนในการรับชมภาพยนตร์ ถกู ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต (บาท)
Eth
คือ พฤติกรรมที่สะท้ อนถึงความใส่ใจในจริ ยธรรม (คะแนน)
Law คือ ความเข้ าใจในกฎหมาย (คะแนน)
Eng คือ ความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ (คะแนน)
i
= 1, 2, 3, …, 400

ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 21-22 ปี มีระดับการศึกษาตัง้ แต่ปริ ญญาตรี ขึน้ ไป และมี
ระดับรายได้ โดยเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 1-10,000 บาท ผลการศึกษา พบว่า อัตราการรั บชมภาพยนตร์ ละเมิด
ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ดยเฉลี่ ย เท่ า กับ ร้ อยละ 38.8 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ ร้ อยละ 41.95 โดยมี อัต ราการรั บ ชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ สูงสุดและต่าสุดร้ อยละ 100 และ 0 ตามลาดับ จานวนปี ที่เข้ ารั บการศึกษาโดยเฉลี่ย
เท่ากับ 15.47 ปี จานวนปี ที่เข้ ารั บการศึกษาสูงสุดและต่าสุดคือ 28 และ 4 ปี ตามลาดับ ต้ นทุนในการรั บชม
ภาพยนตร์ ถกู ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตโดยเฉลี่ยเท่ากับ 176.86 บาท และต้ นทุนสูงสุดและต่าสุดได้ แก่ 1,200 และ
0 บาทตามลาดับ และคะแนนพฤติกรรมที่สะท้ อนถึงความใส่ใจในจริ ยธรรม คะแนนความเข้ าใจกฎหมาย และ
คะแนนความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1.9 1.83 และ 2.08 คะแนนตามลาดับ คะแนน
สูงสุด ได้ แก่ 3 3 และ 5 ตามลาดับ และคะแนนต่าสุดเท่ากับ 0 ทังหมดในทั
้
งสามปั
้
จจัย (Table 1)
Table 1 The analysis of variables by using mean, standard deviation, maximum and minimum
Variables
Mean
S.D
Max
Min
Movie Piracy rate (percent)
38.7960
41.9464
100
0
Income
Education (years)
15.465
2.8140
28
4
Subscribing Cost (baht)
176.86
202.8863
1200
0
Ethical Behavior (scores)
1.9
1.0807
3
0
Law Literacy (scores)
1.825
0.8980
3
0
English Proficiency (scores)
2.0825
1.0409
5
0
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ในการประมาณค่าแบบจาลองการถดถอยเชิ งพหุ พบว่า แบบจ าลองนี ไ้ ม่พบปั ญหาทางเศรษฐมิติทัง้
Heteroskedasticity และ Multicollinearity โดยผลการประมาณค่า พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้ แก่ ต้ นทุนในการรับชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทาง
อินเทอร์ เน็ต (Cost) พฤติกรรมที่สะท้ อนถึงความใส่ใจทางจริ ยธรรม (Eth) มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ได้ แก่ จานวนปี ที่
เข้ ารั บการศึกษา (Edu) และที่ ระดับ 0.10 ได้ แก่ รายได้ ของผู้บริ โภค (Income) โดยปั จจัยเหล่านี ส้ ามารถอธิ บาย
อิทธิพลต่อการตัดสินใจรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตของผู้บริ โภคได้ ร้อยละ 43.66 และอีกร้ อยละ
56.34 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ นามาศึกษา ในขณะที่ความเข้ าใจในกฎหมาย (Law) และความสามารถ
ทางด้ านภาษาอังกฤษ (Eng) ไม่มีผลต่อการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
ผลการประมาณค่าแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ โภคที่มีรายได้ ต่ากว่า 30,000 บาทจะส่งผลให้ มีอัตราการรั บชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตสูงกว่าผู้บริ โภคที่มีรายได้ สงู กว่า 30,000 บาทอยู่ร้อยละ 6.9953 ซึง่ ให้ ผล
สอดคล้ องกับกฎอุปสงค์ ในเรื่ องอุปสงค์ ต่อรายได้ และผลการศึกษาของ Luigi Proserpio et al. (2005) และเมื่อ
พิจารณาถึงค่าความยืดหยุ่นของแต่ละปั จจัยที่มีต่ออัตราการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ต พบว่า
คะแนนพฤติกรรมที่สะท้ อนถึงความใส่ใจในจริ ยธรรมและจานวนปี ที่เข้ ารับการศึกษาเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1 อัตราการรับชม
ภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ตจะลดลงร้ อยละ 1.1379 และ 0.6046 ตามลาดับ ซึ่งทัง้ สองปั จจัยให้ ผล
สอดคล้ องกับกฎอุปสงค์เรื่ องสินค้ าทดแทนกันและแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูมและให้ ผลที่ตรงกันกับการศึกษาที่
ผ่านมาของ Marcel Pop et al. (2017) และ Francisco Martínez-Sánchez et al. (2018) ตามลาดับ และในส่วนของ
ต้ นทุนในการรั บชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทางอินเทอร์ เน็ต พบว่า เมื่อต้ นทุนที่จ่ายชาระเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1 อัตราการ
รับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ทางอินเทอร์ เน็ตจะลดลงร้ อยละ 0.1185 ซึง่ ตรงกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ว่า ต้ นทุนเหมา
จ่ายที่ต้องจ่ายชาระเพื่อการรับชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ที่มากขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์
ทางอินเทอร์ เน็ตลดลง ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฎีอรรถประโยชน์ธุรกรรมและกฎอุปสงค์เรื่ องสินค้ าทดแทนกัน
Table 2 Estimation results
Variables
Model1
Std
Elasticity
C
112.00***
10.1122
Income
-6.9553*
4.0503
-0.1793
Cost
-0.026***
0.0084
-0.1185
Eth
-23.2357***
1.4859
-1.1379
Edu
-1.5168**
0.6168
-0.6046
English
1.906
1.5636
Law
-1.9727
1.8855
R-squared
0.436591
Akaike criterion
3907.764
Adjusted R-squared
0.427989
Schwarz criterion
3935.704
F-statistic
66.78036
Hannan-Quinn
3918.829
Note : ***, ** and * indicate statistical significance at 1%, 5% and 10% levels, respectively
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สรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการรั บชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมที่ สะท้ อนถึงความใส่ใจทางจริ ยธรรมส่งผลกระทบมากที่ สุด
รองลงมาเป็ นจานวนปี ที่เข้ ารับการศึกษา รายได้ ของผู้บริ โภค และต้ นทุนในการรับชมภาพยนตร์ ถูกลิขสิทธิ์ ทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมี ผ ลในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ ามต่ อ การรั บ ชมภาพยนตร์ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ท างอิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
กรุ งเทพมหานคร ซึง่ จากผลการศึกษาดังกล่าวได้ นาไปสูข่ ้ อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
และภาครัฐ ดังนี ้
1. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ควรเข้ ามามีส่วนร่ วมสนับสนุนให้ ผ้ รู ับชมภาพยนตร์ ตระหนัก
ถึงผลกระทบที่ตามมาหากไม่มีความใส่ใจในจริ ยธรรม โดยอาจร่ วมมือกับทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องใน
การรณรงค์ เชิ ญชวนนักเรี ยน นิ สิตนักศึกษา และภาคประชาชนในฐานะผู้บริ โภคเข้ าร่ วมกิ จกรรมสร้ างสรรค์
ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการรับชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ผ่านโครงการต่าง ๆ
เช่น โครงการประกวดภาพยนตร์ สนที
ั ้ ่ส ะท้ อนให้ เห็นถึงผลกระทบของการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น โดยโครงการ
ดังกล่าวจะช่วยให้ ประชาชนที่สนใจเข้ าร่ วมและประชาชนทัว่ ไปที่ได้ เห็นผลงานที่ถูกนามาเผยแพร่ มีความตื่นตัว
และใส่ใจในจริ ยธรรมเพิ่มมากขึ ้น ซึง่ จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตที่
ถูกลิขสิทธิ์สงู ขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาในงานวิจยั นี ้
2. รัฐบาลควรใช้ นโยบายส่งเสริ มการศึกษาเพื่อให้ ประชาชนมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยที่สงู ขึ ้น เช่น การ
เปิ ดระบบการเรี ยนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกระดับชันการศึ
้
กษาโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ประชาชน
สามารถเลือกศึกษาหลักสูตรที่ตรงตามความสนใจในการเพิ่มความรู้ ให้ แก่ตนเองหรื อเสียค่าใช้ จ่ายเพียงเล็กน้ อย
ในการเข้ าสอบเพื่อรับใบรั บรองหรื อวุฒิบัตรเพื่อเป็ นหลักฐาน เป็ นต้ น ซึ่งการที่ประชาชนมีระดับการศึกษาโดย
เฉลี่ยเพิ่ มขึน้ จะทาให้ ประชาชนมีรายได้ เพิ่ มสูงขึน้ และจะทาให้ การรั บชมภาพยนตร์ ละเมิดลิขสิทธิ์ ผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ตลดลง นอกจากนี ้ รั ฐบาล สถานศึกษาและทุกภาคส่วนควรร่ วมมือกันในการปลูกฝั งและสร้ างเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรมและทัศนคติที่ดีให้ แก่นกั เรี ยน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เช่น การอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับประชาชนทัว่ ไปโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย การเพิ่มรายวิชาเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการมีจริ ยธรรม
เบื ้องต้ นในสถานศึกษา เป็ นต้ น
สาหรับงานวิจยั ครัง้ ต่อไป เพื่อให้ ผลการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่
กว้ างขึน้ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ ทาการศึกษาปั จจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมจากคาตอบที่ได้ จากคาถามปลายเปิ ดใน
แบบสอบถาม เช่น ปั จจัยด้ านการถื อบัตรเครดิต ปั จจัยด้ านระยะเวลาในการนาภาพยนตร์ มาเผยแพร่ ลงใน
เว็บไซต์ที่ถกู ลิขสิทธิ์ ปั จจัยด้ านความเหมาะสมของเนื ้อหาภาพยนตร์ เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ม้ ี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การพัฒ นาทัก ษะการวางแผนและท างาน
ให้ ส าเร็ จ โดยการพัฒ นาทัก ษะดัง กล่ า วเป็ นปั จ จัย ที่ ส าคัญ ในการเข้ า สู่ต ลาดแรงงาน เนื่ อ งจากจะท าให้
สามารถวางแผนการทางานให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ และยังเป็ นทักษะพื ้นฐานที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
ด้ านอื่นต่อไป โดยทาการเก็บข้ อมูลจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนปี
ั ้ ที่ 4 จานวน 420 ตัวอย่าง ด้ วยการ
สุม่ ตัวอย่างแบบโควตาตามสัดส่วนของคณะ และทาการหาความสัมพันธ์ ร ะหว่างการพัฒนาทักษะการวางแผน
และทางานให้ สาเร็ จกับปั จจัยต่างๆ ด้ วยสถิติ Chi-square ประมาณค่าแบบจาลองถดถอยแบบโลจิสติกส์และ
คานวณหาค่าผลกระทบส่วนเพิ่ม ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการวางแผนและการ
ทางานให้ สาเร็ จ ได้ แก่ การมี เป้าหมายในชีวิต การเห็ นคุณค่าในตัวเอง การมองว่าการพัฒนาตนเองมี ความ
จาเป็ น การมีบคุ คลต้ นแบบ และ เพศชาย

ABSTRACT
This research aims to study the factors that successfully impact on the development of
planning and working skills. The development of the skills stated above is essential factors within the
labor market as they are fundamental skills required in the development of other skills. A survey was
conducted from 420 fourth-year students studying at Kasetsart University using quota sampling by
proportions of each faculty to find the relationship between the successful development of planning
and working skills, and other factors using Chi-square statistics and logistic regression simulation
then calculating for additional influence. Results show that the main factors that affect the successful
development of planning and working skills as follows: are having life goals, self-appreciation,
acknowledgement of the necessity in self-development, having a role model and males.
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บทนา
ในปั จ จุบัน ทรั พ ยากรมนุษ ย์ มี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพในการท างานไม่ เท่ า ทัน กับ การแข่ง ขันที่ เ พิ่ ม ขึน้
ส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตไม่ทนั กับการเติบโตที่รวดเร็ วของเศรษฐกิจโลก พิจารณาได้ จาก
ดัชนีชี ้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่มีอนั ดับลดลงมา 3 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปี 2560
เป็ นอันดับที่ 30 ในปี 2561 (IMD, 2561) อันเป็ นผลมาจากทรัพยากรมนุษย์ที่พฒ
ั นาไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ทรัพยากรมนุษย์เป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การมีทกั ษะไม่เพียงพอ
ย่ อ มเป็ นปั ญ หาต่ อ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ อุต สาหกรรม ส่ ง ผลต่ อ ภาพรวมในด้ า นมูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และ
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศลดลง ดัง นัน้ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้ มี คุณ ภาพ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความขยันขันแข็ง มีคุณธรรมจริ ยธรรมตลอดจนมีวิจารณญาณในการปรั บเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้
สอดคล้ องกับสถานการณ์สามารถแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเจริ ญก้ าวหน้ าไปได้ อย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่พฒ
ั นาตนเอง
เพื่ อ เพิ่ ม ทัก ษะในการท างาน ดัง นัน้ แต่ล ะบุค คลจ าเป็ นต้ อ งพัฒ นาตนให้ มี ค วามพร้ อมต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทักษะการวางแผนและการทางานให้ สาเร็ จเป็ นทักษะ
ที่มีความสาคัญ เนื่ องจากช่วยในการวิเคราะห์ วางแผนการทางานได้ อย่างเป็ นระบบเพื่ อให้ บรรลุเป้าหมาย
และสามารถต่อยอดไปใช้ ในการทางานได้ โดยนิสิตปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 4 เป็ นบุคคลที่จะเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
ในอนาคตอันใกล้ จึงควรมี ก ารพัฒ นาดังกล่า ว และเลือ กเก็ บ กลุ่ม ตัว อย่า งจากมหาวิ ทยาลัย เกษตรศาสตร์
เนื่ อ งจากเป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต นิ สิ ต เข้ า สู่ต ลาดแรงงานเป็ นจ านวนมาก อี ก ทัง้ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา
พบเพียงการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยเพศ คณะและกลุ่มสาขา กับทักษะทางด้ านการเรี ยนรู้ และด้ าน
ภาษา (วิโรชน์ หมื่นเทพ, 2556) แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ใดที่ศกึ ษาปั จจัยการมีเป้าหมายในชีวิต การมองว่าการพัฒนา
มีความจาเป็ น บุคคลต้ นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความอดทนในการทางานที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนา
หรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและการทางานให้ สาเร็ จ
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
จะเป็ นประโยชน์ตอ่ นิสิตปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิแก่บคุ คลให้ มีการพัฒนาตนเอง นาไปสูข่ ้ อเสนอแนะที่จาเป็ นต่อการเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน ทาให้ สถาบันธุรกิจ
ได้ รับประโยชน์จากการมีบคุ ลากรที่มีประสิทธิภาพซึง่ จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป

วัตถุประสงค์
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎี
การที่ บุคคลจะเลือกพัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานให้ สาเร็ จ เกี่ ยวข้ องกับแนวคิดต้ นทุน
ค่าเสียโอกาส ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง และทฤษฎีแรงจูงใจ โดยการพัฒนาทักษะต่างๆ
มีต้นทุนค่าเสียโอกาสเข้ ามาเกี่ยวข้ อง กล่าวคือ การพัฒนาทักษะของนิสิตจาเป็ นต้ องใช้ เวลา จึงต้ องจัดสรรเวลา
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เนื่ อ งจากเวลาในแต่ ล ะวัน มี อ ยู่อ ย่ า งจ ากั ด เพราะฉะนัน้ เมื่ อ บุ ค คลพัฒ นาทัก ษะข้ า งต้ น จะท าให้ มี เ วลา
ในการทากิ จกรรมอื่ นๆลดลง ดังนัน้ ควรเลือกทาสิ่งที่ สาคัญ ที่ สุดก่ อนโดยคานึงถึ งอรรถประโยชน์ ที่จะได้ รับ
จากเวลาที่สญ
ู เสียไป จึงนาไปสู่ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ที่กล่าวว่าการพัฒนาทักษะต่างๆของตนเอง จะทาให้ เกิด
ความความพึงพอใจ ซึ่งถือเป็ นอรรถประโยชน์ที่ผ้ พู ฒ
ั นาตนเองได้ รับ นิสิตที่พฒ
ั นาทักษะเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ในการเข้ า สู่ต ลาดแรงงานจะมี ค วามเต็ ม ใจที่ จ ะเสี ย สละเวลาในการพัก ผ่ อ น เพื่ อ น าเวลาไปพัฒ นาทัก ษะ
ในด้ านต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับความพึงพอใจของตน ทาให้ ระดับการพัฒนาทักษะในแต่ละด้ านของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกัน โดยที่ระดับความพึงพอใจแตกต่างกันจากการมีเป้าหมายในชีวิต และการเห็นคุณค่า
ในตนเองที่ แตกต่างกัน อย่างไรก็ ตาม การมี เป้าหมายในชี วิต การเห็นคุณค่าในตนเอง การมี บุคคลต้ นแบบ
ความอดทน ความขยันในการหาความรู้ และการตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาล้ วนส่งผลต่อการพัฒนา
ทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ ต่า งจากการนาเวลาไปทากิ จกรรมอื่ น ซึ่งอาจทาให้ เกิ ดความสนุก
เพลิดเพลินหรื อได้ พกั ผ่อน แต่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะดังกล่าว และเนื่องจากปั จจุบนั ตลาดแรงงานมีการ
แข่งขันที่สงู ขึ ้น การพัฒนาทักษะดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นต่อนิสิต เพื่อเตรี ยมพร้ อมในการเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
นิสิตจึงต้ องมี การเรี ยนรู้ กาหนดเป้าหมาย และเพิ่มความอดทนของตนเอง นาไปสู่ทฤษฎี การพัฒนาตนเอง
(Megginson & Pedler, 1992) และทฤษฎีแรงจูงใจ (McClelland’s Motivation Theory, 1961) ที่จะมีการ
กาหนดแนวทางความต้ องการในพัฒนาตนเองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยการที่บคุ คลหนึ่งจะมีการพัฒนา
ทักษะดังกล่าวนั้นจะเกิดจากแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ซึง่ สิง่ ที่ทาให้ เกิดแรงจูงในใฝ่ สัมฤทธิ์มีหลายประการ ได้ แก่ การมี
เป้าหมายในชีวิต การมีบุคคลต้ นแบบ การมองว่าการพัฒนามีความจาเป็ น การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงใน
การเข้ าร่วมกิจกรรมด้ วย และสิง่ ต่างๆดังกล่าวจะนาไปสูค่ วามสาเร็ จในชีวิตให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ตอ่ ไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่ผ่านมาชี ้ให้ เห็นว่าปั จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
ของนักศึกษา คือ เพศ (อุษณีย์ พรหมศรี ยา, 2555) โดยเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมและ
พัฒนาที่แตกต่างกัน ซึง่ พบว่า เพศหญิงมีการเตรี ยมพร้ อมและพัฒนามากกว่าเพศชาย ส่วนปั จจัยในด้ านคณะ
และกลุ่มสาขา (วิโรชน์ หมื่นเทพ, 2556) ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมและการพัฒนาที่
แตกต่างกัน ในทักษะด้ านการเรี ยนรู้ ด้ านภาษา โดยใช้ วิธีการศึกษาด้ วยสถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจง
ความถี่และร้ อยละ และทาการทดสอบสมมติฐานในกรณีปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้ สถิติ Chi-Square เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ ของเพศและคณะกับทักษะดังที่กล่าวมา ในขณะที่งานวิจยั นี ้ มีผลการศึกษา คือ เพศและคณะ
ต่างกันไม่มีความสัมพันธ์ กบั ทักษะการวางแผนและทักษะทางาน ให้ สาเร็ จ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน
ประเด็นที่ตา่ งออกไปจากงานวิจยั ดังกล่าวเพิ่มเติม ในเรื่ องของปั จจัยที่มีผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้ าสู่
ตลาดแรงงาน ได้ แก่ เป้าหมายในชีวิต ความจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้ นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง
ความอดทนในการทางาน ความขยันในการอ่านหนังสือ และการเข้ าร่ วมกิจกรรม เพื่อศึกษาอิทธิพลของปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานให้ สาเร็ จตามสมมติฐาน ดังที่ได้ กล่าวถึงในงานวิจยั นี ้

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั ฉบับนี ้ได้ มีการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม โดยศึกษาประชากรจากนิสิตชันปี
้ ที่
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้ วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
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โควตา (Quota Sampling) โดยกาหนดขนาดตัวอย่างที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ทางสถิติร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนของการสุม่ ตัวอย่าง 0.05 ได้ จานวนตัวอย่างเท่ากับ 385
ตัวอย่าง (Cochran,1977) ผู้วิจยั จึงได้ ทาการเก็บแบบสอบถามตามจริ งจานวน 420 ชุด ด้ วยการสัมภาษณ์
ประกอบด้ วย 1) ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ และคณะ 2) ข้ อมูลเกี่ยวกับระดับการ
พัฒนาทักษะ การวางแผนและทางานให้ สาเร็ จและ 3)
ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวบุคคล เช่น การมี
เป้าหมายในชีวิต ระดับของความอดทน และการมีบคุ คลต้ นแบบ เป็ นต้ น
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ท าการทดสอบความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาทัก ษะ
การวางแผนและทางานให้ สาเร็ จของนิสิตชันปี
้ ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จกับปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ เป้าหมายในชีวิต
ความจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้ นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง ความอดทนในการทางาน ความขยัน
ในการอ่านหนังสือ การเข้ าร่ วมกิ จกรรม เพศ และคณะ ด้ วยสถิติ Chi-square และ การประมาณค่าแบบจาลอง
Binary choice model ด้ วยวิธี Maximum Likelihood เพื่อศึกษาปั จจัยดังกล่าวที่สง่ ผลต่อความน่าจะเป็ นที่จะ
เกิดการพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ โดยแสดงความสัมพันธ์ของแบบจาลอง ดังนี ้
[

โดย

]

p(Y=0)
p(Y=1)
ถึง

i
Target
Necessary
Role model
Self esteem
Tolerance
Diligence

คือ โอกาสที่จะเกิดการพัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
คือ โอกาสที่จะไม่เกิดการพัฒนาทักษะ การวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
คือ ค่าสัมประสิทธิ์
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของสัดส่วนประชากรผู้ที่พฒ
ั นาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะ
การวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
คือ ตัวอย่างที่ 1,2,3, ..., 420
คือ เป้าหมายในชีวิต
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
คือ ความจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
คือ บุคคลต้ นแบบ
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
คือ การเห็นคุณค่าในตนเอง
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
คือ ความอดทนในการทางาน
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
คือ ความขยันในการอ่านหนังสือ
กาหนดให้ 1 = มี
0 = ไม่มี
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Activity

คือ การเข้ าร่วมกิจกรรม
0 = ไม่เคย
กาหนดให้ 1 = เคย
Gender
คือ เพศ
กาหนดให้ 1 = เพศชาย
0 = เพศหญิง
Faculty
คือ คณะ
กาหนดให้ 1 = คณะบริ หาร, วิศวกรรมศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ,สถาปั ตยกรรมศาสตร์
และสังคมศาสตร์
0 = คณะอื่นๆ
จากแบบจาลอง Binary Logistic Regression ในการวิเคราะห์ถึงผลกระทบส่วนเพิ่มหรื อ Marginal
Effect นัน้ พิจารณาค่าอนุพนั ธ์บางส่วนของความน่าจะเป็ นว่าปั จจัยที่ทาการพิจารณาอยูน่ นั ้ จะส่งผลต่อความ
น่าจะเป็ นในการพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จตามแบบสมการ
[

]

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบทางสถิติ
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
กั บ ปั จ จั ย เป้ าหมายในชี วิ ต ความจ าเป็ นในการพัฒ นาตนเอง บุ ค คลต้ น แบบ การเห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง
ความอดทนในการทางาน ความขยันในการอ่านหนังสือ การเข้ าร่ วมกิ จกรรมอื่ นๆ เพศ และคณะ ด้ วยสถิ ติ
Chi-square พบว่า เป้าหมายในชีวิต ความจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้ นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง
มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 และ
ความอดทนในการทางาน ความขยันในการอ่านหนังสือและการเข้ าร่ วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์ กบั การพัฒนา
หรื อ ไม่พัฒ นาทัก ษะการวางแผนและท างานให้ สาเร็ จที่ ระดับนัย สาคัญ 0.05
ในขณะที่ เพศ และคณะ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาหรื อไม่พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ ดังตารางที่ 1 (Table 1)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดงั กล่าว พบว่า ผู้ที่มีการพัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
มีแนวโน้ มที่จะเป็ นผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิต มองว่าการพัฒนาจาเป็ น มีบคุ คลต้ นแบบ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความ
อดทน มีความขยัน และมีการเข้ าร่วมกิจกรรม
Table 1: Chi-Square Test Results
Developed skills

Undeveloped skills

Number
322

Percent
76.7

Number Percent
98
23.3

have

247

82.3

53

don’t have

75

62.5

have

280

don’t have

Variables

Target
Necessary
Role model

Total

Chi-Square
(p-value)

Number
420

Percent
100

17.7

300

100

18.8478 ***

45

37.5

120

100

(0.0000)

80.0

70

20.0

350

100

13.0435 ***

42

60.0

28

40.0

70

100

(0.0003)

have

216

82.4

46

17.6

262

100

12.989 ***

don’t have

106

67.1

52

32.9

158

100

(0.0003)
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Table 1: Chi-Square Test Results (Continued)
Developed skills

Undeveloped skills

Number
322

Percent
76.7

Number
98

Percent
23.3

Number
420

Percent
100

have

211

82.7

44

17.3

255

100

13.4062 ***

don’t have

111

67.3

54

32.7

165

100

(0.0002)

have

204

81.0

48

19.0

252

100

6.4685 **

don’t have

118

70.2

50

29.8

168

100

(0.0110)

have

170

81.3

39

18.7

209

100

5.0784 **

don’t have

152

72.0

59

28.0

211

100

(0.0242)

ever

249

79.6

64

20.4

313

100

5.7205 **

never

73

68.2

34

31.8

107

100

(0.0168)

male

112

72.7

42

27.3

154

100

2.1094

female

210

78.9

56

21.1

266

100

(0.1464)

have skills

154

77.4

45

22.6

199

100

0.1097

other

168

76.0

53

24.0

221

100

(0.7405)

Variables

Self esteem
Tolerance
Diligence
Activity
Gender
Faculty

Total

Chi-Square
(p-value)

Note: * Significant at the 0.1, ** Significant at the 0.05, *** Significant at the 0.01

การประมาณค่ าแบบจาลอง Binary
ผลการประมาณค่าแบบจาลอง พบว่า Adjusted R-squared มีค่าเท่ากับ 0.0728 ซึง่ หมายความว่า
ตัวแปรอิสระที่ใช้ ในการศึกษาสามารถอธิบายความน่าจะเป็ นที่จะเกิดตัวแปรตามได้ ร้อยละ 7.28 ส่วนที่เหลือ
อีกร้ อยละ 92.72 เป็ นผลมาจากปั จจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระข้ างต้ น นอกจากนี ้ยังมีความสามารถ
ในการพยากรณ์ร้อยละ 77.4 ซึ่งมีค่าร้ อยละของความถูกต้ องในการพยากรณ์ทกั ษะการวางแผนและทางาน
ให้ สาเร็ จของค่าตัวแปร 0 และ 1 เท่ากับ 16.33 และ 95.96 ตามลาดับ ดัง Table 2 เมื่อพิจารณาถึง
ระดับนัยสาคัญทางสถิติของตัวแปรอิสระ พบว่า เป้าหมายในชีวิต มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 ความจาเป็ น
ในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้ นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง มี ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และ เพศ
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.1
เนื่องจากแบบจาลอง Binary Logistic Regression เป็ นสมการที่ไม่ได้ อยู่ในรูปเชิงเส้ น จึงไม่สามารถ
วัดผลกระทบที่มีตอ่ ตัวแปรตามได้ จาก Coefficient ดังนันจึ
้ งต้ องคานวณหาค่า Marginal Effect แทนเพื่อแสดง
ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยแต่ละตัวที่ส่งผลต่ อการพัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานให้
สาเร็ จว่ามีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาทักษะการวางแผนและการทางานให้ สาเร็ จเท่าไร
ภายหลังนาตัวแปรอิสระที่มีนยั สาคัญทางสถิติไปคานวณค่า Marginal Effect สามารถอธิบายได้ ว่า
ผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิตมีความน่าจะเป็ นที่จะเป็ นผู้พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ มากกว่าผู้ที่ไม่มี
เป้าหมายในชีวิต เท่ากับ 0.1698 เนื่องจากการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนจะทาให้ สามารถวางแผนเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ให้ สาเร็ จได้ ตามทฤษฎีแรงจูงใจ ผู้ที่มองว่าการพัฒนาตนเองมีความจาเป็ นมีความน่าจะ
เป็ นที่จะเป็ นผู้พัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จมากกว่าผู้ที่มองว่าการพัฒนาตนเองไม่มีความ
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จาเป็ น เท่ากับ 0.1477 เนื่องจากการพัฒนาตนเองนันจ
้ าเป็ นต้ องมีการวางแผนเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายได้
ตามทฤษฎี การพัฒนาตนเอง ผู้ที่มีบุคคลต้ นแบบมี ความน่าจะเป็ นที่ จะเป็ นผู้พัฒนาทักษะการวางแผนและ
ทางานให้ สาเร็ จมากกว่าผู้ที่ไม่มีบคุ คลต้ นแบบ เท่ากับ 0.1028 เนื่องจากบุคคลต้ นแบบนันจะเป็
้
นแบบอย่าง มี
วิสยั ทัศน์ที่ดี ที่ช่วยให้ เห็นแนวทางการทางานที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปปรับใช้ และต่ อยอดการวางแผนการ
ทางานให้ ประสบความสาเร็ จในแต่ละบุคคลได้ ผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองมีความน่าจะเป็ นที่จะเป็ นผู้พฒ
ั นาทักษะ
การวางแผนและทางานให้ สาเร็ จมากกว่าผู้ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง เท่ากับ 0.1135 เนื่องจากการวางแผน
และท างานให้ สาเร็ จ นัน้ เป็ นปั จ จัยที่ ช่ ว ยให้ บุคคลเห็นถึ งความสามารถและคุณ ค่า ของตนที่ ป รากฏออกมา
ในรูปแบบของผลงานที่ประสบความสาเร็ จทาให้ เกิดความมัน่ ใจในตนเอง การยอมรับนับถือตนเอง เกิดความกล้ า
ที่จะสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ๆ เพศชายมีความน่าจะเป็ นที่จะเป็ นผู้พฒ
ั นาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
น้ อยกว่าเพศหญิ ง เท่ากับ 0.0588 เนื่ องจากเพศหญิ งเป็ นเพศที่มีความละเอี ยดและมี ความอ่อนไหว
ทาให้ ตระหนักถึงสิ่งต่างๆรอบตัวมากกว่าเพศชาย เพศหญิ งจึงมีทักษะการวางแผนในการทางานที่รอบคอบ
ส่งผลให้ มีแนวโน้ มการพัฒนาทักษะมากกว่าเพศชายซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจยั ที่พบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การเตรี ยมความพร้ อมและการพัฒนาที่แตกต่างกัน
Table 2 : Binary logistic regression
Variables

Coefficient

Std. Error

- 1.0295 **

0.4058

Target

0.8923 ***

0.2641

0.1698

Necessary

0.6721 **

0.3061

0.1477

Role model

0.5601 **

0.2522

0.1028

Self esteem

0.5974 **

0.2519

0.1135

Tolerance

0.1789

0.2615

Diligence

0.1760

0.2597

Activity

0.4415

0.2772

C

Gender
Faculty
McFadden R-squared

- 0.4284 *

0.2588

0.2119

Marginal Effect

- 0.0588

0.2509

0.0991

Adjusted R-squared

0.0728

Akaike criterion

423.1462

Schwarz criterion

447.3877

Hannan-Quinn

443.7276

All correct prediction (%)

77.4%

Note: * Significant at the 0.1, ** Significant at the 0.05, *** Significant at the 0.01

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ผู้ที่มีเป้าหมายในชีวิต เห็นคุณค่าในตนเอง มองว่าการพัฒนาตนเองมี
ความจาเป็ น มีบคุ คลต้ นแบบ และ เพศชาย มีความน่าจะเป็ นที่จะพัฒนาทักษะการวางแผนและทางานให้ สาเร็ จ
มากกว่าผู้ที่ไม่มีสิ่งต่างๆ ดังกล่าว ดังนันจึ
้ งนาไปสูข่ ้ อเสนอแนะที่มีตอ่ นิสิตและมหาวิทยาลัย ดังนี ้ เป้าหมายใน

ชีวิต ความจาเป็นในการพัฒนาตนเอง บุคคลต้นแบบ การเห็นคุณค่าในตนเอง เพศ
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ข้ อเสนอแนะแก่นิสิต
1. นิ สิ ต ควรเลื อ กท ากิ จ กรรมนอกห้ อ งเรี ย นที่ ต นเองสนใจ เช่ น กิ จ กรรมการแข่ ง ขัน วิ ช าการ หรื อ
การแข่งขันตอบปั ญหา โดยจะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยขยายขอบข่ายของความคิด ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะ ซึ่งจะ
ช่วยให้ เห็นเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่ ตงไว้
ั ้ ได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้นิสิตควรเลือกทากิจกรรมเพื่อสังคม
เช่น ค่ายอาสา จะทาให้ เห็นถึงคุณค่าในตนเองพร้ อมกับตระหนักถึงความจาเป็ นในการพัฒนาตนเอง
2. นิสิตควรเลือกบุคคลที่ประสบความสาเร็ จมาเป็ นต้ นแบบและแนวทางการปฏิบตั ิโดยมองที่ระบบการ
วางแผนงานที่สง่ ผลทาให้ บคุ คลนันประสบความส
้
าเร็ จ
ข้ อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย
1. มหาวิทยาลัยควรมีการเชิญวิทยากรหรื อศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็ จในสายงานที่เกี่ยวข้ องในแต่ละ
คณะมาบรรยายแนะแนวให้ แก่นิสิต โดยเริ่ มจัดกิจกรรมตังแต่
้ วนั ปฐมนิเทศหรื อจัดเป็ นงานสัมมนาในช่วงระหว่าง
การศึกษา เป็ นการช่วยให้ นิสิตมีบุคคลต้ นแบบและสามารถวางแผนเตรี ยมความพร้ อมเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามที่หวังไว้
2. มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมให้ นิสิตเปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ แสดงความคิดเห็นถึงความถนัดของตนเอง
ความสามารถของตนเอง โดยการรู้ จั ก ตนเองจะท าให้ เ ห็ น คุณ ค่ า ในตนเอง ความส าคัญ ของตนเองต่ อ
ตลาดแรงงาน นอกจากนันยั
้ งเห็นถึงข้ อบกพร่ องในตนเองและพร้ อมที่จะปรับปรุง เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการทางานในอนาคตได้ สามารถเผชิญกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตได้
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้ นํา้ ดื่มเกษตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Factor Influencing Purchase Decision for Bottled
Kaset Water in Kasetsart University
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ั น์ ทวีวชิรพัฒน์1
Wadwilai Limkul1*, Papat Sujitrattanun1 , Suchada Thaweesub1 , Thachawadee Athronwatanakit1 ,
Nuttravadee Thongtho1 , Phattra Koedsomnuek1 and Puttiphat Thaweevachiraphat1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติ
ต่อผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํา้ ดื่มบรรจุขวดตราเกษตรของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถามกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 420 ชุด งานวิจยั
นี ้ได้ ทําการทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อนํ ้าดื่ม ด้ วย
สถิติ Chi-square และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญ ในด้ านปั จจัยส่วนผสมทาง
การตลาด และทัศ นคติ ต่อผลิ ต ภัณ ฑ์ ม หาวิ ท ยาลัย ระหว่างนิ สิ ต ที่ ตัด สิ น ใจเลื อกซื อ้ นํ า้ ดื่ ม เกษตรกับ นิ สิ ต ที่
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ นํ า้ ดื่ ม บรรจุ ยี่ ห้ ออื่ น ด้ ว ยสถิ ติ T-test รวมถึ ง ใช้ ป ระมาณค่ า แบบจํ า ลอง Binary logistic
regression เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยถึงทิศทางและความสัมพันธ์ ของปั จจัยทังหมดที
้
่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
ซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร ผลการศึกษาพบว่า คณะ รสชาติของนํ ้า การโฆษณาทางสื่อ ความคุ้มค่าของราคา และการให้
ความสําคัญกับสินค้ าของมหาวิทยาลัย ทําให้ สามารถอธิบายถึงความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่ม
บรรจุขวดตราเกษตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ABSTRACT
The objective of this quantitative research was to study demographic factors, marketing mix
factors and attitude toward products of Kasetsart university that affected decisions in buying Kaset
bottled water of Kasetsart University students. The primary data was collected by using questionnaires
from 420 samples of Kasetsart University students, Relativity of demographic factors that affected the
decision has tested with Chi-square test, Difference in average scores has tested with T-test statistics.
Direction and relation of the data was analyzed by using estimators from Binary logistic regression
model. It was find out that factors including faculty, taste of water, advertising, price worthiness and
giving priority to Kasetsart University’s products be able to describe possibility of decision in buying
Kaset bottled water of Kasetsart university’s students with statistically significant.
Key words: Affected, Bottled water, Value for money
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บทนํา

“นํ ้า” เป็ นสิ่งจําเป็ นต่อการดํารงชีพของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ เพราะแต่ละวันมนุษย์ต้องดื่มนํา้ ให้ เพียงพอ
เพื่ อเติมออกซิเจนให้ แก่อวัยวะต่าง ๆ รวมทัง้ พฤติกรรมการดําเนินชี วิตของผู้คนในปั จจุบันเปลี่ยนไป มีความ
ต้ องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ ้น ซึง่ นํ ้าดื่มบรรจุขวดเป็ นสินค้ าที่หาซื ้อได้ ง่าย และพกพาสะดวก จึงสามารถ
ตอบโจทย์คนในปั จจุบนั ได้ ทําให้ คนหันมาดื่มนํ ้าดื่มบรรจุขวดมากขึ ้น ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับนํ ้าดื่ม
บรรจุขวดเร่ งพัฒนาสินค้ า เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ แก่ผ้ ซู ื ้อนํ ้าดื่มบรรจุขวด จึงมีผ้ ูผลิตนํ ้าดื่มออกจําหน่าย
มากขึน้ ในปั จจุบนั โดยเฉพาะธุรกิจนํ ้าดื่มที่ผลิตขายเฉพาะพื ้นที่ เช่น นํ ้าดื่มที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในมหาวิทยาลัย
เป็ นต้ น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้ ผลิตนํ ้าดื่มออกจําหน่ายเอง คือ นํ ้าดื่มเกษตร
โดยที่ตลาดนํ ้าดื่มเกษตรมีความแตกต่างจากตลาดนํ ้าดื่มของธุรกิจอื่น ๆ เพราะนํ ้าดื่มเกษตรมีการจําหน่ายเพียง
เขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านัน้ กลุ่มลูกค้ า คือ บุคลากรและนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผล
การสํารวจ ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ร้ านค้ าในมหาวิทยาลัยมีนํ ้าดื่มยี่ห้ออื่นขายในปริ มาณที่มากกว่านํ ้า
ดื่มเกษตร และนํ ้าดื่มเกษตรมียอดขายเฉลี่ยต่อวันน้ อยกว่านํ ้าดื่มยี่ห้ออื่น
อย่างไรก็ดี มีงานวิจยั ที่ผ่านมาได้ ศกึ ษาว่าปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุขวดของผู้บริ โภค โดย
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่ม เช่น ปั จจัยช่องทางการจัดจําหน่าย ซึง่ มีผลเชิงบวก
ต่อการตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มคริ สตัลของผู้ซื ้อในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล (วันวิสาข์ รักพงษ์ ไพบูลย์, 2556) อีกทัง้
ยังมีปัจจัยด้ านเพศ รายได้ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเนสเล่
ของผู้ซื ้อในเขตนนทบุรี (ลักขณา ศิริรัตน์, 2559) แต่งานวิจยั ที่ผ่านมาเป็ นการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุขวดที่มีขายในตลาดเท่านัน้ ยังไม่มีการศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุ
ขวดในสถานศึ ก ษา โดยเฉพาะมหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ซึ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย เป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น พบว่า นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของนํ ้าดื่มเกษตร มี
การเลือกซือ้ นํา้ ดื่มยี่ห้ออื่นมากกว่านํา้ ดื่มเกษตร ทําให้ การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื ้อนํา้ ดื่มของนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์ ด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและด้ านทัศนคติ
ของนิ สิต ที่ มีต่อผลิ ตภัณฑ์ ของมหาวิท ยาลัย ช่ วยให้ ทราบถึงปั จ จัยที่ ทําให้ นิสิตเลื อกซือ้ นํ า้ ดื่มเกษตรมากขึน้
สามารถนําไปกําหนดกลยุทธ์และแนวทางอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มนํ ้าดื่มเกษตรในอนาคต

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยของนิสิต ที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจในเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี ม้ ีแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อง คือ ทฤษฎี อุปสงค์ ทฤษฏี ความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ ยวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติของ
ผู้บริ โภคจากทฤษฏีอปุ สงค์ (เสาวลักษณ์ กู้เจริ ญประสิทธิ์, 2557) ความต้ องการซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร ถูกกําหนดโดย
ราคาของนํา้ ดื่ม รายได้ และปั จจัยอื่นๆ เช่น เพศ คณะ ซึ่งปั จจัยเหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยจากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ
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ประชากรศาสตร์ และจากทฤษฏีความพึงพอใจ อธิบายได้ วา่ ผู้ที่เลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรหรื อยี่ห้ออื่น อาจมีความพึง
พอใจที่ แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่เลือกซือ้ นํา้ ดื่มยี่ ห้ออื่น อาจมีความพึงพอใจในการซือ้ จากการดูรูปลักษณ์ ความ
สวยงามของบรรจุภัณ ฑ์ ซึ่ง ปั จ จัย ที่ ไ ด้ จ ากทฤษฏี ส่วนประสมทางการตลาดที่ ศึก ษาเฉพาะด้ านผู้บ ริ โภค ที่
ประกอบไปด้ วย ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ (Product) รวมไปถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอื่น ๆ เช่น ปั จจัยด้ าน
ราคา (Price) ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) และปั จจัยด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด (Promotion)
ซึง่ ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร (จันฑิสา ศิริสนุ ทร, 2559) และสําหรับผู้เลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร อาจ
มีความพึงพอใจจากการเลือกซือ้ นํ า้ ดื่มเกษตรแล้ วทํ าให้ เกิ ดความภาคภูมิใจที่ ได้ ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นปั จจัยด้ านทัศนคติของนิสิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากทัศนคติที่แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อที่แตกต่างกันได้ ตามแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการศึกษาทัศนคติของผู้บริ โภค (มิ่ง
ขวัญ ศรี ทอง, 2558)
งานวิจยั ที่ผ่านมาได้ ศกึ ษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุขวดหลากหลายยี่ห้อ เช่น นํ ้า
ดื่มคริ สตัลในกลุม่ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล นํ ้าดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ ในกลุ่มผู้บริ โภคจังหวัด
นนทบุรี โดยพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในซื ้อนํ ้าดื่ม คือ ปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ และ
รายได้ รวมถึงปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการเลือก
ซื ้อนํา้ ดื่มเนสเล่ในกลุ่มผู้บริ โภคจังหวัดนนทบุรี (ลักขณา ศิริรัตน์, 2559) อีกทัง้ ยังมีปัจจัยด้ านช่องทางการจัด
จําหน่าย ที่สง่ ผลทางบวกต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่มคริ สตัลในกลุม่ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล(วัน
วิสาข์ รักพงษ์ ไพบูลย์, 2559) แต่ยงั มีปัจจัยด้ านรายได้ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริ ม
การตลาด ที่ยงั มีข้อขัดแย้ ง กล่าวคือ ปั จจัยด้ านรายได้ ไม่ส่งผลต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเชิงดอยในกลุ่มผู้บริ โภคใน
จังหวัดพะเยา (เลิศลักษณ์ จันดาพรหม, 2557) และจากผลการศึกษาของวันวิสาข์ รั กพงษ์ ไพบูลย์ (2559) ที่
พบว่าปั จจัยปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้ านกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดเหล่านี ้ไม่ส่งผลต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่ม
คริ สตัลในกลุม่ ผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล (รวิกร สยามิภกั ดิ์, 2559) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่
ผ่านมายังไม่ได้ ศกึ ษาถึงถึงทิศทางและความสัมพันธ์ของปั จจัยดังกล่าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่ม รวมถึงยัง
ไม่มีการศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อการเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร
ดังนัน้ งานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาถึงปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ รายได้ ต่อเดือน และปั จจัยส่วน
ประสมการตลาด ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้ านการ
ส่งเสริ มทางการตลาด เช่นเดียวกันกับงานวิจยั ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี ้ ศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
นํ ้าดื่มเกษตร ซึง่ ตลาดของนํา้ ดื่มเกษตรมีกลุ่มลูกค้ าส่วนใหญ่ คือ นิสิตเท่านัน้ ทําให้ ผ้ ูวิจัยต้ องการศึกษาปั จจัย
อื่น ๆ เพิ่มเติม คือ คณะ และทัศนคติของนิสิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการศึกษามีความ
เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นํามาสู่การศึกษาถึงขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ ของปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มตราเกษตร เพื่อนําไปกําหนดกลยุทธ์ และหาแนวทางอื่น ๆ ในการทําให้ นิสิตหันมา
เลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรมากขึ ้น

วิธีการศึกษา
งานวิ จั ย นี ใ้ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล แบบ ปฐมภู มิ โดยปร ะชากรที่ ใช้ ในกา รศึ ก ษา คื อ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เนื่ องจากผู้ที่ดื่มนํา้ ดื่มเกษตรส่วนใหญ่ เป็ นนิสิตเกษตร และใช้
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วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา ตามสัดส่วนของจํานวนนิสิตแต่
ละคณะ และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ในการกําหนดขนาดตัวอย่างเกี่ยวกับการ
ประมาณค่าสัดส่วนประชากร (W.G.cochran, 1977) กํ าหนดความเชื่ อมั่นทางสถิ ติ ร้ อยละ 95 ความคลาด
เคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ทําให้ ได้ ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 384.16 คน แต่เก็บตัวอย่างเท่ากับ 420
คน โดยการใช้ แบบสอบถาม สอบถามลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ ระดับคะแนนการให้ ความสําคัญปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และทัศนคติตอ่ ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
การวิจยั นีใ้ ช้ สถิติเชิงอนุมาน โดยทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ คณะ และรายได้ ต่อเดือน ต่อการตัดสินใจในการเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร ด้ วยสถิติ Chi-square และทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยระดับคะแนนความสําคัญ ในด้ านปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด และทัศนคติต่อ
ผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย ระหว่างนิสิตที่ตดั สินใจเลือกซื ้อนํา้ ดื่มเกษตรกับนิสิตที่ตดั สินใจเลือกซื ้อนํา้ ดื่มยี่ห้ออื่น
ด้ วยสถิติ T-test รวมถึงประมาณค่าแบบจําลอง Binary logistic regression ด้ วยวิธี Maximum Likelihood เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่วนผสมทางการตลาด และทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ที่มี
ผลต่อความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรของนิสิต ซึง่ แสดงความสัมพันธ์ในรู ป Log Ratio ดังนี ้
ln {

p(y=1)

}

p(y=0)

=

β0 + β1 GENDi + β2 FACUi + β3 INCOi + β4 TASTi + β5 PACK i + β6 OPENi + β7 LABEi +

β8 QUALi + β9 APSIi + β10 APPR i + β11 FINDi + β12 OUTSi + β13 MEDIi + β14 SOCIi + β15 BILLi +
β16 PROUi + β17 IMPOi + β18 COMPi + β19 ADVIi + εi

โดยที่ p(y=1)
p(y=0)

คือ ความน่าจะเป็ นที่นิสิตจะเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร
คือ ความน่าจะเป็ นที่นิสิตจะเลือกซื ้อนํ ้าดื่มยี่ห้ออื่น
β0 , β1 , … , β19 คือ ค่าสัมประสิทธิ์
εi
คือ ค่าความคาดเคลื่อน
i
คือ ตัวอย่างที่ 1, 2, 3, ..., 420
GEND
คือ เพศ โดย GEND = 1 คือ นิสิตเพศหญิง และ GEND = 0 คือ นิสิตเพศชาย
FACU
คือ คณะโดย FACU = 1 คือ นิสิตคณะประมง, มนุษยศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ ,
เศรษฐศาสตร์ , สังคมศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ และ FACU = 0 คือ นิสิตคณะ
เกษตร, บริ หารธุรกิจ, วนศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , วิศวกรมศาสตร์ , สถาปั ตยกรรม,
อุตสาหกรรมเกษตร, เทคนิคการสัตวแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม
INCO
คือ รายได้ ของนิสิต โดย INCO = 1 คือ นิสิตที่มีรายได้ ตํ่ากว่า 5,000 บาท และ
INCO = 0 คือ นิสิตที่มีรายได้ มากกว่า 5,000 บาท
TAST
คือ ระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอ่ รสชาติของนํ ้าดื่ม (คะแนน)
PACK
คือ ระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอ่ รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ (คะแนน)
OPEN
คือ ระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอ่ ความยากง่ายในการเปิ ดฝาบรรจุภณ
ั ฑ์ (คะแนน)
LABE
คือ ระดับคะแนนความสําคัญที่มีตอ่ ความสวยงามของฉลากผลิตภัณฑ์ (คะแนน)
APQU
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ (คะแนน)
APSI
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อราคาที่เหมาะสมกับปริ มาณนํ ้าดื่ม (คะแนน)
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FIND
OUTS
MEDI
SOCI
BILL
PROU
IMPO
COMP
ADVI
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คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อความคุ้มค่าของราคานํ ้าดื่ม (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการจัดวางสินค้ าที่โดดเด่น (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อกิจกรรมส่งเสริ มการตลาดของนํ ้าดื่ม (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการโฆษณาทางสื่อโฆษณา (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการโฆษณาทาง Social Network (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการมีแผ่นป้ายโฆษณาในพื ้นที่ขาย (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อความภูมิใจในสินค้ าของมหาวิทยาลัย (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการเลือกซื ้อสินค้ าของมหาวิทยาลัยก่อน (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้ าของ
มหาวิทยาลัยกับสินค้ าอื่น (คะแนน)
คือ ระดับคะแนนความสําคัญต่อการแนะนําสินค้ าของมหาวิทยาลัยให้ กบั
บุคคลภายนอก (คะแนน)

ผลการศึกษา
ผลการทดสอบไคสแควร์
ผลจากการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ คณะ และรายได้ ต่อ
เดือน กับการตัดสินใจซื ้อนํา้ ดื่มเกษตรหรื อนํา้ ดื่มยี่ห้ออื่น ด้ วยสถิติไคสแควร์ (chi-square ) พบว่า คณะมี
ความสัมพันธ์ กบั การตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร หรื อ นํ ้าดื่มยี่ห้ออื่น อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ 0.01 ในขณะที่เพศ
และรายได้ ตอ่ เดือนไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร หรื อ นํ ้าดื่มยี่ห้ออื่น ๆ ดัง Table 1
Table 1 Chi-square results
Demographic factors
Gender
Faculty
Income per month

Buying decision between KU bottled water and others brand.
P-value
𝑋2
0.5419
37.8068
0.1353

0.462
0.001***
0.935

Note: *** Significant at the 1% level

ผลการทดสอบ T-test
ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญต่อด้ านปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดระหว่างนิสิตที่
ตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรกับนิสิตที่ตดั สินใจซื ้อนํ ้าดื่มยี่ห้ออื่น พบว่ามีเพียงด้ านความคุ้มค่าของราคาเท่านันที
้ ่มี
คะแนนเฉลี่ยการให้ ความสําคัญของนิสิตที่ตดั สินใจเลือกบริ โภคนํ ้าดื่มเกษตร กับ นิสิตที่ตดั สินใจเลือกบริ โภคนํ ้า
ดื่มบรรจุยี่ห้ออื่น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 โดยค่าเฉลี่ยของระดับ
คะแนนความสําคัญด้ านความคุ้มค่าของราคานํา้ ดื่มของนิสิตที่ดื่มนํา้ ดื่มเกษตรเท่ากับ 4.32 คะแนนและนิสิต
เกษตรที่ดื่มนํ ้ายี่ห้ออื่น ๆ เท่ากับ 4.07
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ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยระดับคะแนนความสําคัญด้ านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยระหว่างนิสิตที่
ตัดสินใจซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร กับ กลุ่มนิสิตที่ตดั สินใจซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุยี่ห้ออื่น แตกต่างกัน โดยนิสิตที่ตดั สินใจซื ้อนํา้
ดื่มเกษตรให้ ระดับความสําคัญกับด้ านความภูมิใจในสินค้ าเกษตร ด้ านการเลือกซื ้อสินค้ าของมหาวิทยาลัยก่อน
ด้ านความสามารถในการแข่งขันกับสินค้ าอื่น ด้ านการแนะนําสินค้ าของมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก เท่ากับ
3.88 3.41 3.58 และ 3.36 คะแนน ตามลําดับ มากกว่า นิสิตที่ตดั สินใจซื ้อนํ ้าดื่มบรรจุยี่ห้ออื่น ที่เท่ากับ 3.35
2.61 2.93 และ 2.62 ตามลําดับ ซึ่งพบว่า ระดับคะแนนความสําคัญด้ านทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างนิ สิตที่ ตัดสินใจซือ้ นํ า้ ดื่มเกษตร กับ กลุ่มนิ สิต ที่ ตัดสินใจซือ้ นํ า้ ดื่มบรรจุยี่ ห้ออื่น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ดัง Table 2
Table 2 T-test results
Variable
Product
1. Taste of water
2. Design of packaging
3. Easy to open
4. The beauty of product label
Price
1. Appropriate price to quality
2. Appropriate price to quantity
3. Value pricing
Place
1. Easy to buy
2. A Prominence place in the store
Promotion
1. Outdoor TV Commercials
2. Social Network advertising Ex.
Facebook, Line, Instagram
3. Board in the sales area.
Attitude to University
1. Pride of the products of KU.
2. Purchase of products of KU before
other brands
3. Ability to compete with other products
4. Obtaining of advice about university’s
product.

KU bottled water
S.D.
𝑋2

3.76
3.39
3.38
3.14

1.3973
1.2897
1.3755
1.3041

4.30
4.23
4.32

Other bottled water band
S.D.
𝑋2

t

P-value

3.90
3.34
3.46
3.21

1.0617
1.1711
1.2798
1.2132

-1.07
0.38
-0.54
-0.50

0.28
0.71
0.59
0.63

0.9403
0.9432
0.8933

4.11
4.1
4.07

1.0423
1.0157
1.0147

0.941
1.157
2.257

0.347
0.248
0.025**

4.20
3.36

0.9942
1.093

4.05
3.15

1.1206
1.2967

1.24
1.511

0.22
0.13

2.03

1.3334

2.17

1.2611

-1.013

0.31

2.10

1.3296

2.21

1.3301

-0.678

0.50

2.08

1.3351

2.15

1.2760

-0.48

0.63

3.88

0.9167

3.35

1.1309

4.324

0.000**

3.41

0.9874

2.61

1.0632

6.794

0.000**

3.58

0.9586

2.93

1.1477

5.21

0.000**

3.36

1.1018

2.62

1.211

5.59

0.000**

Note: ** Significant at the 5% level

ผลการประมาณค่ าแบบจําลอง Binary Logit Regression
ผลการศึกษาพบว่าในแบบจําลองที่ 2 ค่า Adjust R-squared สามารถอธิบายการตัดสินใจการเลือก
ซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรของนิสิตสูงกว่าแบบจําลองที่ 1 โดยเท่ากับร้ อยละ 14.57 ส่วนอีกร้ อยละ 85.43 เป็ นอิทธิพลจาก
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ตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้ อยู่ในแบบจําลองที่นอกเหนือจากตัวแปรอิสระข้ างต้ น ค่าตัวชี ้วัด Akaike criterion Schwarz
criterion และ Hannan-Quinn ตํ่ากว่าแบบจําลองที่ 1 ที่เท่ากับ 403.5187 และ 429.0690 ตามลําดับ ทําให้ ผล
จากการประมาณค่าแบบจําลอง Binary Logit Regression แบบจําลองที่ 2 มีความเหมาะสมในการพยากรณ์
และการนําไปใช้ ได้ มากกว่า โดยจากผลการศึกษา ปั จจัยด้ านรสชาติของนํา้ ดื่ม ความคุ้มค่าของราคามีผลต่อ
ความน่าจะเป็ นของการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 และปั จจัยด้ านคณะ การโฆษณา
ทางสื่อโฆษณา การให้ ความสําคัญกับการเลือกซื ้อสินค้ าของมหาวิทยาลัยก่อนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํา้
ดื่มเกษตรที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากแบบลําลองที่ 2 ในการประมาณค่า Marginal Effect สามารถอธิบายได้ ดังนี ้ นิสิตคณะประมง,
มนุษยศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , สังคมศาสตร์ และสัตวแพทย์ ศาสตร์ มีความน่าจะเป็ นในการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื อ้ นํ า้ ดื่ ม เกษตร มากกว่า นิ สิ ต คณะเกษตร, บริ ห ารธุ ร กิ จ , วนศาสตร์ , วิ ท ยาศาสตร์ ,
วิศวกรรมศาสตร์ , สถาปั ตยกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมเกษตร, เทคนิคการสัตวแพทย์ และสิ่งแวดล้ อม เท่ากับ
0.1954 นิสิตที่มีระดับคะแนนความสําคัญต่อการเลือกซื ้อสินค้ าของมหาวิทยาลัยก่อนเพิ่มขึน้ 1 คะแนนความ
น่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรจะเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 0.1136 ซึง่ ปั จจัยด้ านคณะ และด้ านทัศนคติต่อ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลัย เป็ น ปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั บ งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา ในขณะที่ นิ สิ ต ที่ มี ร ะดับ คะแนน
ความสําคัญด้ านความคุ้มค่าของราคาเพิ่มขึ ้น 1 คะแนนความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรจะ
เพิ่มขึน้ เท่ากับ 0.0776 ซึ่งให้ ผลเช่นเดียวกับการศึกษาของ รวิกร สยามิภักดิ์ (2559) ในเรื่ องความคุ้มค่าของ
ราคามีผลต่อการตัดสินใจซื ้อนํ า้ ดื่ม และนิสิตที่มีระดับคะแนนความสําคัญด้ านการโฆษณาทางสื่อโฆษณา
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรจะลดลง เท่ากับ 0.0722 ซึง่ ไม่สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ เลิศลักษณ์ จันดาพรหม (2557) นิสิตที่ให้ ระดับคะแนนความสําคัญด้ านรสชาติของนํ ้าดื่ม
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน จะมีความน่าจะเป็ นในการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรลดลง เท่ากับ 0.0324 สอดคล้ องกับ
ผลการศึกษาของ จันฑิสา ศิริสนุ ทร (2559) ดัง Table 3
Table 3 Estimation results from Binary Regression Model
Variable
Cont.
GEND
FACU
INCO
TAST
PACK
OPEN
LABE
APQU
APSI
APPR
FIND
OUTS
MEDI

Model 1
Coefficient
Std. Error
-4.44 ***
0.93
-0.17
0.28
1.20 ***
0.27
-0.05
0.30
-0.23 *
0.13
0.17
0.15
-1.19
0.12
-0.07
0.15
-013
0.24
-0.27
0.28
0.51 *
0.28
0.09
0.15
0.13
0.14
-0.48 ***
0.17
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Coefficient
-4.43 ***
-0.17
1.12 ***
-0.22 *
0.17
-0.19
-0.06
-0.13
-0.27
0.52 *
0.09
0.13
-0.48 ***

Model 2
Std. Error
0.90
0.28
0.27
0.12
0.15
0.12
0.14
0.23
0.27
0.27
0.15
0.13
0.13

Marginal Effect
-0.0257
0.1954
-0.0324
0.0256
-0.0280
-0.0096
-0.0188
-0.0408
0.0776
0.0134
0.0199
-0.0722
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Table 3 (Continued)
SOCI
BILL
PROU
IMPO
COMP
ADVI
McFadden R-squared
Adjusted R-squared
Akaike criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
All correct prediction (%)

-0.00
-0.00
-0.00
0.76 ***
0.22
0.21

0.18
0.17
0.18
0.20
0.17
0.17

0.76 ***
0.22
0.21

0.2137
0.1289
411.4895
492.2946
443.4274
82.4000%

0.19
0.17
0.16

0.1136
0.0334
0.0313

0.2135
0.1457
403.5187
468.1628
429.0609
82.4000%

Note: * Significant at the 10% level, *** Significant at the 1% level

สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตร พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื ้อนํ ้าดื่มเกษตรของนิสิต ได้ แก่ การให้ ความสําคัญกับสินค้ าของมหาวิทยาลัย คณะ การโฆษณาทางสื่อ
โฆษณา ความคุ้มค่าของราคา และรสชาติของนํ ้าดื่ม นําไปสูข่ ้ อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
1. ศูน ย์ ผ ลิต ภัณฑ์ น ม มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรมี การดํ าเนิ น การส่ง เสริ ม ทางการตลาดเพื่ อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์นํ ้าดื่มเกษตรเพิ่มขึ ้น ด้ วยการจัดทําสื่อโฆษณาภายในมหาวิทยาลัย เช่น สื่อกลางแจ้ งบริ เวณ
ตึกศูนย์ การเรี ยนรวม 1-4, บริ เวณโรงอาหารของมหาวิทยาลัย และบริ เวณสนามกีฬาอินทรี จันทรสถิตย์ ของ
มหาวิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย โดยมี เ นื อ้ หาในสื่ อ ว่ า รายได้ จ ากการขายนํ า้ ดื่ ม เกษตรจะนํ า มาช่ ว ยพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยในด้ านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ สื่อโฆษณานํ ้าดื่มเกษตรภายในมหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจ
และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าจากการซื ้อนํา้ ดื่มเกษตรให้ แก่ผ้ ูที่เลือกซื ้อนํา้ ดื่มเกษตร นอกจากนีศ้ ูนย์ ผลิตภัณฑ์ นม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรเพิ่มจุดขายนํา้ และเพิ่ มบริ การส่งนํ า้ ดื่มเกษตรแก่ร้านค้ าภายในบริ เวณคณะ
ดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ คณะเกษตร, คณะบริ หารธุรกิจ, คณะวนศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,
คณะสถาปั ตยกรรม, คณะอุตสาหกรรมเกษตร, คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะสิ่งแวดล้ อม เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่าคณะเหล่านี ้มีโอกาสซื ้อนํ ้าดืม่ เกษตรน้ อยกว่าคณะอื่นๆเพราะจุดขายนํ ้าดื่มเกษตรมีไม่เพียงพอ
2. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการปลูกฝั งทัศนคติของนิ สิตให้ เห็นความสําคัญต่อผลิตภัณฑ์ ของ
มหาวิทยาลัยมากขึ ้น ซึง่ แนวทางในการปลูกฝั งทัศนคติที่ดีให้ แก่นิสิต เช่น เพิ่มเนื ้อหาในหลักสูตรวิชาศาสตร์ แห่ง
แผ่นดิน โดยการเพิ่มเนื ้อหาในเรื่ องทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย การทําให้ นิสิตรู้ จกั ผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาก

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้ าที่
ประชุมวิชาการ ขอขอบคุณ อ. ดร. พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่
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การวิเคราะห์ เนือ้ หาวิดีโอเพื่อการสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่ อการตอบสนองต่ อวิดีโอโพสต์
บนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง
The Video Content Analysis for Marketing Communication Influences Response to Video Post
on Facebook Cosmetics Brand Fanpage
นันท์ นภัส ภู่ทรัพย์ 1*
Nannaphas Phusap1*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของเนื ้อหาวิดีโอ อารมณ์เชิงบวก และอารมณ์เชิงลบ ต่อ
การตอบสนองของผู้บริ โภคบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง โดยเลือกใช้ เทคนิคการเก็บข้ อมูลด้ วย
แบบบัน ทึก ข้ อ มูล จากวิดี โอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสิน ค้ าเครื่ องสํ าอางที่ มีอัต ราการมี ส่วนร่ วมตามเกณฑ์ ที่
กํ าหนด จํ านวน 100 วิดี โอ อาศัย การวิเคราะห์ เส้ น ทางอิท ธิ พ ล ผลการวิจัยพบว่า อารมณ์ เชิ งบวกมี อิท ธิ พ ล
ทางตรงเป็ นบวกต่อการตอบสนองวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง โดยปั จจัยเนื ้อหาวิดีโอที่
มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตอบสนองวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง ผ่านอารมณ์ เชิงบวก
ได้ แก่ การเล่าเรื่ อง การสาธิต ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลทัว่ ไป บุคคลที่มีชื่อเสียง และเสียงประกอบ ตามลําดับ

ABSTRACT
This research aimed to study the influences of video content, positive emotions and
negative emotions to consumer response to video post on Facebook cosmetic brand fanpage.
Moreover, the major using method is the data collection method from the coding sheet to collect 100
posted videos on Facebook cosmetic brand fanpage. The data were analyzed by path analysis.
However, the results show that positive emotions had higher direct positive influence on consumers
response to video post on Facebook cosmetic brand fanpage at a statistical significance. Video
content which were Storytelling, Demonstration, Expert, Common Man, Celebrities and Sound effect
had the statistically significant influence on consumers response to video post on Facebook cosmetic
brand fanpage by positive emotions.

Key Words: Video Content, Marketing Communication, Facebook Fanpage
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คํานํา

สภาพธุรกิจการค้ าเครื่ องสําอาง จากรายงานของศูนย์ วิจัยกสิกรไทย (2561) พบว่ามีอตั ราการเติบโต
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2556-2560) ร้ อยละ 7.6 ต่อปี มี
มูลค่าตลาดประมาน 1.68 แสนล้ านบาท เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ให้ ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ
และความสวยงามมากขึน้ ในทุกเพศและทุกช่วงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ มลพิ ษที่ เพิ่ ม ขึน้ อัน
ก่อให้ เกิดปั ญหาทางผิวหนัง หรื อแม้ แต่การก้ าวสู่สงั คมเมือง ส่งผลทําให้ ผลิตภัณฑ์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความ
งามมีการแข่งขันสูงเพื่อการสร้ างกําไรให้ เติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ มากขึ ้น ซึง่ ในภาวะการแข่งขันสูงสิ่ง
สําคัญนอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยังต้ องในความสําคัญกับการสื่อสารการตลาดอันเป็ นกิจกรรมทาง
การตลาดของธุรกิจในการกระตุ้นหรื อจูงใจผู้บริ โภคให้ เกิดความสนใจ การจดจํา ความเชื่อมัน่ หรื อความต้ องการ
ซื ้อ ทัง้ นี ้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ถือเป็ นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่ได้ รับความนิยมมาก
ที่สดุ โดยปั จจุบนั เฟสบุ๊คมีผ้ ใู ช้ งานอยู่ 2.23 พันล้ านรายจากทัว่ โลก ประเทศไทยเป็ นลําดับที่ 8 ของโลกมีจํานวน
ผู้ใช้ งานกว่า 52 ล้ านราย เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้ อยละ 6 (we are social, 2561)
อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มีหลากหลายรู ปแบบและมีปริ มาณมาก แต่สําหรับวิดีโอ
สามารถแสดงข้ อมูลได้ มากกว่าตัวอักษร เสียง และภาพ ทําให้ สื่อสารได้ อย่างครอบคลุมและประสิทธิภาพ โดย
จากรายงานการสํารวจของ Animoto (2017) เรื่ อง The State of Social Video 2017 : Marketing in a VideoFirst World พบว่าพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่ให้ ความสนใจกับวีดีโอมากขึ ้นถึง 4 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็ นร้ อยละ 54
ของระยะเวลาที่อยู่กบั หน้ าจอทังหมด
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้บริ โภคไม่สามารถรับข้ อมูลทุกอย่างที่ผ่านเข้ ามาได้ ทงหมด
ั้
โดยจะ
เลือกสรรที่จะเปิ ดรั บ และรับรู้ เพี ยงบางส่วนที่คิดว่ามีประโยชน์ หรื ออยู่ในความสนใจของตนเองเท่านัน้ จึงเป็ น
ความท้ าทายสําหรับนักการตลาดต้ องออกแบบสารให้ น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ ูบริ โภคเปิ ดรับข้ อมูลจนถึงเกิดการ
ตอบสนอง เพื่อเพิ่มโอกาสที่บคุ คลอื่นจะสามารถเห็นวิดีโอของตราสินค้ ามากขึ ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการออกแบบสารรู ปแบบวิดีโอ พบว่าอารมณ์ เกี่ยวข้ องกับ
การตีความจากความเคยชิน ความพึงพอใจ หรื อความสัมพันธ์ ต่อสถานการณ์ นนั ้ ๆ ส่งผลให้ เกิดการตอบสนอง
ทางอารมณ์ (Gross, R. and Thompson, K. 2007: 499) งานวิจัยของ Michiko Izawa (2010) ทํ าการศึก ษา
อารมณ์ ที่มีผลต่อแนวโน้ มในการแบ่งปั นวิดีโอ รวมถึงเนื อ้ หาวิดีโอที่ มีผลต่อการแบ่งปั นวิดีโอ แม้ งานวิจัยนีจ้ ะ
พบว่า วิดีโอที่ทําให้ เกิดอารมณ์ ประหลาดใจ ตลก กลัว มีความสุข และน่ารํ าคาญ จะมีแนวโน้ มที่จะแบ่งปั นวิดีโอ
สูง และวิดี โอที่ มีเนื อ้ หาที่ เป็ นสุข เนื อ้ หาเข้ มข้ น และมี ข้อมูลที่ น่าสนใจ จะมีแนวโน้ มจะแบ่งปั น วิดี โอสูง ทัง้ นี ้
ผลการวิ จัย ไม่ได้ ค รอบคลุม ถึ งการสร้ างสรรค์ วิดี โอสํ าหรั บ การสื่ อสารการตลาดเพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่อ ธุ รกิ จ
ประกอบกับ ไม่มีก ารศึกษาการตอบสนองรู ปแบบอื่นนอกเหนื อจากการแบ่งปั น (Share) ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ เห็นถึง
ความสําคัญของการตอบสนองผ่านการถูกใจ (Like) และการแสดงความคิดเห็น (Comment)ด้ วย เนื่องจากหาก
ผู้บริ โภคมีการตอบสนองกับเนื ้อหาลักษณะใดมาก เฟสบุ๊คจะจัดการให้ ผ้ ใู ช้ งานได้ เห็นเนื ้อหาประเภทนัน้ จากที่
โพสต์ บ่อยขึน้ และบางอย่างน้ อยลง ทํ าให้ มีโอกาสที่จะผลักดันเนือ้ หาจากตราสินค้ าไปสู่หน้ ากระดานข่าวของ
ผู้ใช้ งาน (News Feed) (ณงลักษณ์ จารุ วฒ
ั น์, 2559)
ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นีจ้ ึงทําการสังเกตร่ วมจากวิดีโอที่ประสบความสําเร็ จในเชิงการตลาดและวิเคราะห์
เนื ้อหาที่ปรากฏในวิดีโอเพื่อให้ ทราบถึงลักษณะเนื ้อหาของวิดีโอ จากนันใช้
้ กระบวนการเก็บข้ อมูลจากแหล่งทุติย
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ภูมิ โดยสกัดเนื ้อหาวิดีโอและการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อโพสต์วิดีโอ และวิเคราะห์เส้ นทางอิทธิพล เพื่อเข้ าใจ
องค์ ป ระกอบในการสร้ างวิดี โอทัง้ ด้ านที่ มีผ ลต่ออารมณ์ เชิ งบวกและต่ออารมณ์ เชิ งลบ และทราบถึงอารมณ์
รู ปแบบใดที่สามารถทําให้ เกิดการตอบสนองต่อวิดีโอได้ ดีกว่า เพื่อประโยชน์ แก่เจ้ าของตราสินค้ า นักการตลาด
และนักโฆษณานําผลการศึกษาไปวางแผนพัฒนารู ปแบบวิดีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจตราสินค้ าเครื่ องสําอาง รวมทัง้
เป็ นแหล่งข้ อมูลในการจัดทําวิดีโอ ดังกล่าวต่อไปด้ วย

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จากคุณสมบัติที่สงั เกตได้ จากวิดีโอที่ศกึ ษา จึงได้ ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับลักษณะเนื ้อหาของวิดีโอ มีดงั นี ้
ความยาวของวิดีโอ (Video Length) งานวิจัยของ Jiang, et al (2014) ได้ ให้ ข้อสรุ ปว่า ความยาว
ของวิดีโอเป็ นปั จจัยที่ ทําให้ วิดีโอมีการแพร่ กระจายออกเป็ นจํานวนมาก โดยมีความยาวที่ 122.6-154.6 วินาที
โดย IAB; Tremor Video; & Millward Brown (2016) อธิ บายสาเหตุมาจากระยะความสนใจ (Attention Span)
ของกลุม่ คนรุ่ นใหม่ที่สนลง
ั ้ ปั จจุบนั ความสนใจที่มีตอ่ บางสิ่งมีระยะสันลง
้ ประกอบกับการถูกรบกวนจากการแจ้ ง
เตือนต่างๆบนโทรศัพท์มอื ถือ ส่งผลให้ ไม่มีสมาธิและมีความอดทนตํ่า ไม่สามารถรอคอยอะไรเป็ นเวลานานได้
การเล่ าเรื่ อง (Storytelling) มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ การใช้ ตราสินค้ าด้ วยลักษณะทาง
จิตวิทยาบางประการที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ ได้ รับความสนใจและการมีส่วนร่ วมในอารมณ์ โดยมี
การเชื่อมโยงเรื่ องราวกับความทรงจําหรื อชีวิตส่วนตัว (Escalas, 1998) งานวิจยั ของ รัชกฤต ไตรศุภโชค (2558)
พบว่า การสื่อสารการตลาดผ่านการเล่าเรื่ องช่วยให้ ชื่อตราแพร่ กระจาย ทังพู
้ ดต่อแบบปากต่อปากและการส่งต่อ
ผ่านออนไลน์ ทังนี
้ ้การเล่าเรื่ องในบริ บทผลิตภัณฑ์ผ้ ูหญิงมีทงให้
ั ้ อารมณ์ ในเชิงบวกและเชิงลบ ซึง่ ส่งผลต่อความ
คิดเห็นของผู้รับชม มีสว่ นช่วยให้ เกิดการรับรู้ ประโยชน์เชิงอารมณ์นําไปสูก่ ระบวนการตัดสินใจซื ้อต่อไป
เสี ยงเพลงประกอบ (Background music) ปิ ยกุล เลาวัณ ย์ ศิริ (2530) กล่าวว่า เสียงเพลงช่วยเร้ า
อารมณ์ที่สมจริ งให้ ยิ่งเร้ าใจมากขึ ้น จากจังหวะดนตรี ที่สอดคล้ องกับอารมณ์ที่ต้องการนําเสนอ ไม่วา่ จะเป็ นความ
สดใส ความซาบซึ ้ง หรื อความเศร้ า เช่นเดียวกับ ขวัญลักษณ์ แซ่ตงั ้ (2557) พบว่าเสียงเพลงประกอบเป็ นปั จจัย
หนึ่งที่มีผลต่อความสําเร็ จของกลยุทธ์ การทําการตลาดแบบไวรัส เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อจิตใจ สามารถสร้ าง
อารมณ์ หรื ออาจสร้ างให้ เกิดจินตนาการได้
เสี ย งประกอบ (Sound effect) มี พื น้ ฐานจาก ทฤษฎี การเร้ าอารมณ์ (Arousal theory) ทํ าให้ เกิ ด
ความเพลิดเพลิน เพิ่มระดับความตื่นเต้ นทางอารมณ์ และกระตุ้นความสนใจในเนื ้อหาที่นําเสนอมากขึ ้น (Mayer,
2009) รั ชกฤต ไตรศุภ โชค (2558) พบว่า เสีย งประกอบนอกจากช่วยสร้ างอารมณ์ ร่วม สามารถทํ าให้ เข้ าใจ
ความหมายซ่อนเร้ นเพื่อเปรี ยบเทียบความหมายหรื อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร เช่นเดียวกับ เพ็ญประภา
เกื ้อชาติ และคณะ (2560) พบว่า เสียงประกอบเป็ นหนึ่งในปั จจัยที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความสําคัญในระดับสูง โดยพบว่า
ดนตรี แนวสดใส ฟั งสบาย และเน้ นเสียงที่ชดั เจนมากกว่าเพลงประกอบ เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่ช่วยเร้ าอารมณ์
เสี ย งพู ด (Dialogue) เป็ น ช่ อ งทางในการบอกข้ อมูล ช่ วยกระตุ้น ให้ เกิ ด อารมณ์ ต่อสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้น ซึง่ จะบ่งบอกอารมณ์ ได้ ชัดเจนจากนํ ้าเสียง จังหวะการพูด ความเร็ ว ระดับเสียง และความดัง ทําให้ รับรู้
อารมณ์ ต่างกัน (เสาวลักษณ์ อัศวเทววิช, 2543) อุไรวรรณ รัตนพันธ์ (2552) ให้ ข้อสรุ ปว่า องค์ประกอบของวัจ
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นภาษาประเภทออกเสียง สื่อได้ ทงั ้ ความหมายตรงและความแฝง ในประเภทเสียงบรรยายมีอิทธิพลในลักษณะ
การโน้ มน้ าวโดยใช้ เหตุผลและข้ อเท็จจริ ง ส่วนเสียงพูดของผู้แสดงมีอิทธิพลในลักษณะการโน้ มน้ าวโดยใช้ อารมณ์
บุคคลที่มีช่ ือเสียง (Celebrities) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) และบุคคลทั่วไป (Common Man) ปาณ
มุก บุญญพิเชษฐ (2554) พบว่า ผู้นําเสนอที่เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญได้ รับการตอบสนองมากที่สดุ
นอกจากนี ้ ขวัญลักษณ์ แซ่ตงั ้ (2557) พบว่า ปั จจัยความสําเร็ จของกลยุทธ์ การตลาดแบบไวรัสด้ านผู้มีอิทธิพล
นอกเหนือจากคนดัง/ดารา และผู้เชี่ยวชาญ การใช้ ผ้ นู ําเสนอสินค้ าที่ไม่เป็ นที่ร้ ู จักสามารถส่งผลต่อความสําเร็ จ
แคมเปญทางการตลาดไวรัลได้
การสาธิต (Demonstration) สิริลดา นาดี (2559) พบว่า การนําเสนอเนื ้อหาความงามในลักษณะการ
สาธิตของเฟสบุ๊สแฟนเพจ Merrezca มีผลต่อการตอบสนองจากผู้รับสาร สอดคล้ องกับแนวคิดของ Koekemoer;
& Bird (2004) การสาธิตถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้ อดี รวมถึงจุดแข็งที่เป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขัน เป็ นวิธีที่มี
ประสิทธิ ภาพมากในการโน้ มน้ าวใจผู้บริ โภค เพื่อให้ เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ สามารถกระทําได้ หลายรู ปแบบ
เช่น การสาธิตลักษณะเกินจริ ง การสาธิตแบบกราฟฟิ ก การสาธิตเชิงการทดลอง เป็ นต้ น
การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) เกี่ยวข้ องกับแนวคิดสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็ นได้ ทงสิ
ั ้ ่งจูงใจด้ าน
เหตุผลและอารมณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความน่าสนใจให้ วิดีโอ กระตุ้นความสนใจแก่ผ้ ูที่มารั บชม ปาณมุก
บุญญพิเชษฐ (2554) พบว่า วิดีโอการส่งเสริ มการขายมีการตอบสนองบนแฟนเพจมากที่สดุ ในรู ปแบบแรงจูงใจ
ลักษณะการจัดกิจกรรม การจัดประกวด การให้ รางวัล โดยการนําผลิตภัณฑ์เป็ นจุดจูงใจในการเข้ าร่ วมกิจกรรม

วิธีดาํ เนินการวิจัย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้ กระบวนการเก็บข้ อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data)
จากการสกัดเนื ้อหาวิดีโอและจากการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อโพสต์วิดีโอบนเฟสบุ๊ค แฟนเพจ ประชากรที่ผ้ วู ิจยั
ศึก ษาคือ โพสต์ ป ระเภทวิดี โอทัง้ หมดที่ เกิ ด ขึน้ บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสิน ค้ าเครื่ องสําอางที่ ทําการตลาดใน
ประเทศไทย คํานวณขนาดตัวอย่างตามแนวคิดตารางสําเร็ จรู ปของ ทาโร ยามาเน่ (ธีระวุฒิ เอกะกุล, 2543) ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ10 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจึงมีจํานวน 100 ตัวอย่าง ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างหลาย
ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างวิธีการเลือกแบบง่าย โดยจับฉลากจากเฟสบุ๊คแฟนเพจตราเครื่ องสําอางที่ทํา
การตลาดในประเทศไทย อ้ างอิงข้ อมูลการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Socialbakers (2017) ขันตอนที
้
่ 2 การสุ่มแบบ
เจาะจง พิจารณาโพสต์วิดีโอที่มีอตั ราการมีส่วนร่ วมจําแนกตามจํานวนผู้ติดตามตามเกณฑ์ของ Socialbakers
(2014) และมีการแสดงอารมณ์ผ่านสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (Reaction) ต่อวิดีโอ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงความรัก
(Love) การแสดงความสนุ ก สนาน (Haha) ความประหลาดใจ (Wow) ความผิ ด หวัง (Sad) หรื อ ความโกรธ
(Angry) อย่างใดอย่างหนึง่
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลสําหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ คือแบบบันทึกข้ อมูล (Coding Sheet) ใน
การสร้ างแบบบันทึกข้ อมูลจะเริ่ มต้ นจาก การสังเกตร่ วม โดยมีผ้ ูร่วมสังเกตจํ านวน 3 คน จากวิดีโอบนเฟสบุ๊ค
แฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอางที่ประสบความสําเร็ จในเชิงการตลาด จํานวน 10 วิดีโอ โดยใช้ เกณฑ์ของ Feed
Company (2008) เพื่ อให้ ท ราบถึงลักษณะเนื อ้ หาของวิดี โอ สําหรั บ การวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis)
หน่ วยที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ เนื อ้ หา (Unit of Analysis) คื อการวิเคราะห์ ส าระ (Theme) โดยพิ จ ารณาจากสิ่ งที่
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ปรากฏในวิดีโอตามลักษณะที่ได้ จากการสังเกต 10 องค์ประกอบ โดยระบุจํานวนจากการปรากฏ (Appearance)
ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลทั่วไป การวิเคราะห์ระยะเวลาและพืน้ ที่ (Time/Space) พิจารณา
จํานวนวินาที ของวิดีโอ การเล่าเรื่ อง เสียงเพลงประกอบ การสาธิ ต และการส่งเสริ มการขาย รวมถึงวิเคราะห์
ความถี่ (Frequency) พิจารณาจากจํานวนครัง้ ที่ใช้ เสียงประกอบ จากนันสกั
้ ดรายการข้ อมูลการแสดงสัญลักษณ์
ทางอารมณ์ และการตอบสนองต่อวิดีโอ โดยข้ อมูลจากโพสต์ของเฟสบุ๊คแฟนเพจ 1 โพสต์ที่สร้ างโดยเจ้ าของแฟน
เพจ เทียบเท่ากับแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้ วยจํานวนการแสดงสัญลักษณ์ ทางอารมณ์ เชิงบวก ได้ แก่รักเลย
(Love) ว้ าว (Wow) ฮ่าๆ (Haha) และสัญ ลักษณ์ ทางอารมณ์ เชิ งลบ ได้ แก่ เศร้ า (Sad) โกรธ (Angry) รวมถึง
จํานวนของการตอบสนองได้ แก่จํานวนการถูกใจ (Like) จํานวนแสดงความคิดเห็น (Comment) และจํานวนการ
แบ่งปั น (Share) ทุก ตัวแปรใช้ การวัด ข้ อมูล แบบอัตราส่วน (Ratio Scale) มี เพี ย งเสียงพูดใช้ การวัด แบบนาม
บัญ ญั ติ (Nominal Scale) การตรวจสอบความน่าเชื่ อถื อ (Reliability) ของหน่วยวิเคราะห์ เนื อ้ หา ผู้วิจัยได้ นํ า
แบบบันทึกข้ อมูลมาทดสอบกับผู้ลงรหัส บันทึกข้ อมูลชุดเดียวกัน เพื่อทดสอบว่าผลของการวิเคราะห์ของผู้วิจัย
และผู้ล งรหัส ตรงกัน หรื อไม่ นํ ามาคํ านวณหาค่าความเชื่ อมั่น โดยอาศัย หลัก การคํานวณโดยวิธี Intercoder
Reliability ตามหลักการของ Holsti (1969) ผลการทดสอบพบว่า ค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.80 ซึ่งมากกว่า
0.75 จึงจะถือว่ามีความน่าเชื่อถือได้

ผลการวิจัยและวิจารณ์
1. จากผลการวิจยั พบว่า วิดีโอส่วนใหญ่มีความยาวของวิดีโอโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 112 วินาที มีการเล่าเรื่ อง
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 63 วินาที มีการใช้ เสียงเพลงประกอบเฉลี่ย 88 วินาที มีการใส่เสียงประกอบเฉลี่ยเท่ากับ 8 ครัง้
มีเสียงพูด มีการปรากฏของบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยเฉลี่ย 1 คน ไม่มีการปรากฏของผู้เชี่ยวชาญ มีการปรากฏบุคคล
ทั่วไปเฉลี่ ย 1 คน มี ก ารใช้ ก ารสาธิ ต เฉลี่ ยเท่ ากับ 29 วิน าที และมี ก ารส่งเสริ ม การขายเฉลี่ ยเท่ ากับ 3 วิน าที
2. การประเมินแบบจําลองการวัดแบบสะท้ อน เพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ ความตรงเชิงลู่เข้ า และความ
ตรงเชิงจําแนก พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Outer loading) อยู่ระหว่าง 0.76-0.95 ซึง่ มากกว่า 0.7 ค่าความ
เชื่อมัน่ รวม (CR) เท่ากับ 0.83 และ0.85 ซึง่ มากกว่า 0.5 ค่า Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.70 และ0.67 ซึง่ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้ ค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ เฉลี่ย (AVE) เท่ากับ 0.62 และ0.74 ซึง่ มากกว่า 0.5 และค่ารากที่
สองของค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ เฉลี่ย (SQRT AVE) สูงกว่าค่าความสัมพันธ์ กบั องค์ประกอบอื่น แบบจําลอง
จึงมีความตรงเชิงจําแนก (Fornell and Larker, 1981) และสามารถนําไปวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง
ได้ สําหรับการประเมินแบบจําลองวัดแบบรวมคัว เพื่อทดสอบภาวะร่ วมเส้ นตรงพหุขององค์ประกอบ พบว่า ค่า
ปั จจัยการขยายตัวของความแปรปรวน (VIF) อยู่ระหว่าง 1.02-1.48 ซึ่งตํ่ากว่า 5 สอดคล้ องกับเกณฑ์ ที่กําหนด
(Hair et al., 2011)
3. อารมณ์เชิงบวกมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง มีค่าสัมประสิทธ์ เส้ นทางเท่ากับ 1.15 หรื อเท่ากับ 1 ในขณะที่อารมณ์ เชิงลบไม่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง อาจเนื่องมาจาก อารมณ์เกิด
จากการประเมินทางความคิดของแต่ละบุคคล (Gross and Thompson, 2007) จึงมีบทบาทสําคัญในขัน้ ตอน
การตอบสนองต่อสิ่งเร้ า ทําให้ เนื ้อหาที่ให้ อารมณ์ เชิงลบจะกระทบต่ออารมณ์ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ในขณะที่
อารมณ์มีความสุข ผ่อนคลาย ประทับใจ สนุกสนาน อันเป็ นอารมณ์เชิงบวกสามารถรับรู้ ได้ โดยง่าย
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4. ตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ า
เครื่ องสําอางผ่านอารมณ์ เชิงบวก ได้ แก่ การเล่าเรื่ อง การสาธิต ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลทัว่ ไป บุคคลที่มีชื่อเสียง และ
เสียงประกอบ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.87 0.42 -0.09 -0.15 -0.17 และ-0.22 ตามลําดับ ในขณะที่ไม่มีตวั
แปรภายนอกใดที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโดยผ่านอารมณ์ เชิงลบ อย่างไรก็ตามทัง้ การเล่าเรื่ อง การ
สาธิ ต ผู้ เชี่ ย วชาญ บุ ค คลทั่วไป บุ ค คลที่ มี ชื่ อเสี ย ง และเสี ย งประกอบ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ ออารมณ์ เชิ ง ลบ
เช่นเดียวกัน อาจเนื่องมาจาก อารมณ์ เป็ นสิ่งซับซ้ อน สามารถเกิดอารมณ์ ที่แตกต่างกันรวมเข้ าด้ วยกันและเกิด
เป็ นอารมณ์ใหม่ได้ เช่น ความประหลาดใจและความเศร้ าทําให้ เกิดความผิดหวัง เป็ นต้ น (Plutchik, 1980)
Table 1 Direct effects, Indirect effects and Total effect of video content and emotions on the
consumers response to video post of Facebook Fanpage brand cosmetic
Endogenous Variable
Exogenous Variables
Video Length
Storytelling
Background music
Sound effect
Dialogue
Celebrities
Expert
Common Man
Demonstration
Sales Promotion
Positive Emotions
Negative Emotions
R2

Positive Emotions

Negative Emotions

Video Response

DE

IE

TE

DE

IE

TE

DE

IE

TE

0.42
(0.38)
0.87***
(0.08)
-0.82
(0.18)
-0.22**
(0.05)
0.05
(0.26)
-0.17***
(0.09)
-0.09**
(0.04)
-0.15**
(0.03)
0.42***
(0.10)
-0.01
(0.42)
-

-

0.42

-

-0.82

-

0.87

-

1.09

-

-

-0.82

-

0.18

-

-

-0.22

-

-0.17

-

-

0.05

-

0.03

-

-

-0.17

-

-0.15

-

-

-0.09

-

-0.08

-

-

-0.15

-

-0.22

-

-

0.42

-

0.27

-

-

-0.01

-

-0.03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0.28*
(0.00)
1.15
(0.13)

0.71
(0.31)
0.69**
(0.05)
-1.00
(0.14)
-0.20**
(0.04)
0.05
(0.26)
-0.15***
(0.06)
-0.08**
(0.05)
-0.11**
(0.02)
0.41***
(0.06)
-0.00
(0.47)
-

0.71

-

-0.82
(0.18)
1.09*
(0.00)
0.18
(0.40)
-0.17***
(0.06)
0.03
(0.37)
-0.15**
(0.05)
-0.08**
(0.04)
-0.22*
(0.00)
0.27***
(0.08)
-0.03
(0.26)
-

0.32

0.22

-

0.69
-1.00
-0.20
0.05
-0.15
-0.08
-0.11
0.41
-0.00
-0.28
1.15

0.92

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

การเล่าเรื่ องมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ในทิศทางบวกผ่าน
อารมณ์ เชิงบวก อาจเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ของการเล่าเรื่ องคือการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เล่าเรื่ องและ
ผู้ชม เพื่อโน้ มน้ าวใจ หรื อเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ ด้ วยการนําเสนอเรื่ องราวที่น่าสนใจอันมีความเกี่ยวข้ องโดยตรง
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หรื อโดยอ้ อมกับตราสินค้ าผ่านข้ อความ ความขัดแย้ ง ตัวละคร หรื อโครงเรื่ อง ทําให้ มีความน่าสนใจในการรับชม
เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเรื่ องราวที่นําเสนอ
การสาธิตมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ในทิศทางบวกผ่าน
อารมณ์ เชิงบวก อาจเนื่องมาจากสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้ อย่างชัดเจนและสร้ างสรรค์

ได้ หลากหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็ น การสาธิตเชิงเปรี ยบเทียบ การสาธิตลักษณะเกินจริ ง หรื อการสาธิตเชิง
การทดลอง ทําให้ เกิดความเช้ าใจในผลิตภัณฑ์ได้ โดยง่าย และมีความน่าสนใจ
ผู้เชี่ยวชาญ บุคคลทัว่ ไป และบุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บน
เฟสบุ๊คแฟนเพจ ในทิศทางลบผ่านอารมณ์ เชิงบวก เนื่องจากเป็ นบุคคลที่ถ่ายทอดข้ อมูลไปยังผู้บริ โภค ซึ่งหาก
วิดีโอมีผ้ สู ่งสารหลายคนในการบอกกล่าวข้ อมูลอาจทําให้ ผ้ รู ับสารเกิดความสับสน ประกอบกับมีความคุ้นชินกับ
ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียง จากความถี่ในการปรากฎตัวบนช่องทางการสื่อสารต่างๆ จึงอาจทําให้ ร้ ู สกึ เบื่อ
หน่าย
เสียงประกอบมีอิทธิพลทางอ้ อมการตอบสนองต่อวิดีโอโพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ในทิศทางตรงกันข้ าม
ผ่านอารมณ์ เชิงบวก เนื่องจากสิ่งเร้ าที่ดึงความสนใจได้ ขึน้ อยู่กับระดับความเข้ ม (Intensity) เป็ นองค์ประกอบ
(Fayyaz, et al, 2008) ซึง่ เสียงประกอบจัดอยู่ในสิ่งเร้ าที่มีความเข้ มสูง จากลักษณะของการใส่เสียงในเฉพาะส่วน
ที่ต้องการให้ เด่นชัดขึน้ จึงมีอํานาจในการผลักสารให้ ได้ รับความสนใจ อย่างไรก็ตาม การใส่เสียงประกอบใน
ระดับที่มากจะทําให้ เกิดจํานวนของเสียงรบกวนภายในวิดีโอ จึงมีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ าม

Figure 1 Factors influencing on the consumers response to video post of Facebook Fanpage brand
cosmetics
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัยพบว่า อารมณ์ เชิ งบวกมีอิทธิ พลทางตรงต่อการตอบสนองของผู้บริ โภคต่อวิดีโอ
โพสต์บนเฟสบุ๊คแฟนเพจ ตราสินค้ าเครื่ องสําอาง ดังนัน้ จึงควรสร้ างสรรค์วิดีโอที่มีเนือ้ หาที่สร้ างความสุข ความ
ประทับใจ ความภูมิใจ หรื อความสนุกสนาน เป็ นต้ น
2. การเล่าเรื่ อง ควรนําเสนอโครงเรื่ องที่จําลองเหตุการณ์ จริ งที่เกิดขึน้ กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่ อให้ เกิ ด
ความเชื่อมโยงกับประสบการณ์ โดยพิจารณาการนําเสนอรู ปแบบแนวรัก แนวตลก หรื อแนวแรงบัลดาลใจ
3. การสาธิต ควรมีการผสมผสานรู ปแบบของการสาธิต หรื อนําเสนอร่ วมกับการเล่าเรื่ อง เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ทงในแง่
ั้
ความเชื่อต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีความน่าสนใจสร้ างความสนุกสนาน
4. ควรพิจารณาถึงความจําเป็ นของการมีผ้ นู ําเสนอสินค้ า หากมีความจําเป็ นควรเลือกผู้เชี่ยวชาญเป็ น
ผู้นําเสนอ เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของผู้เชี่ยวชาญ บุคคลที่มีชื่อเสียง และบุคคลทัว่ ไปไม่แตกต่างกันมากนัก การ
เลือกใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ ดีกว่าบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็ นที่ร้ ู จักและมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
บุคคลทัว่ ไป
5. เสียงประกอบ ควรมีการใส่เสียงประกอบในเฉพาะบางช่วงที่เป็ นประเด็นหลักสําคัญเพื่อให้ มีความ
เด่นชัดขึ ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม หรื อช่วงที่ต้องการสื่อถึงอารมณ์เชิงบวกไม่วา่ จะเป็ น เสียงประกอบที่แสดงความ
สวยงาม เสียงโห่ร้องแสดงความสําเร็ จ หรื อเสียงปรบมือแสดงความยินดี

ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมี การศึกษารู ป แบบของการเล่าเรื่ องและการสาธิ ตเพิ่ ม เติม รวมถึงปั จจัยผู้เชี่ ยวชาญ
บุคคลที่มีชื่อเสียง และบุคคลทัว่ ไปเพื่อทราบถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมแก่การเลือกผู้นําเสนอสินค้ า

2. การศึกษาในครัง้ นี ้ได้ ทําการศึกษากับวิดีโอบนเฟสบุ๊คแฟนเพจตราสินค้ าเครื่ องสําอาง ผู้วิจยั เห็นว่า
ควรมีการศึกษาองค์ประกอบในด้ านอื่นๆ เช่น ชื่อวิดีโอ ข้ อความบรรยายวิดีโอ และอาจพิจารณาถึงข้ อความที่
แสดงความคิดเห็นต่อวิดีโอ เป็ นองค์ประกอบในการวัดการตอบสนองของผู้บริ โภคอีกด้ วย
3. พิจารณาการเพิ่มขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ใหญ่ขึ ้น
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพร้ อมเข้ าสู่สังคมไร้ เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting Readiness to Cashless Society of People in Bangkok
สมชาย เลิศวิเศษธีรกุล1* บดินทร์ รัศมีเทศ1 และ กมลพรรณ แสงมหาชัย1
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสังคมการใช้ เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร
ในมิติของความพร้ อมและปั จจัยที่ส่งผลต่อความพร้ อมในการใช้ และเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสด และเพื่อค้ นหาตัวแปร
ทํานายความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 400
คนที่มีอายุ 18-65 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1. ระดับความคิดเห็นต่อความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คม
ไร้ เงินสดของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการมองเทคโนโลยีในแง่ดี 2. ระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางจิตที่มีผลต่อความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดของประชาชน
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ าน ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ ทัศนคติ 3.ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและอุปกรณ์ ที่ใช้ สมาร์ ทโฟน ที่แตกต่างกัน มีความ
พร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดแตกต่างกัน 4. การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ทัศนคติ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ การรับรู้
เทคโนโลยี สามารถร่ วมกันทํานายความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ
29.2

ABSTRACT

The objective of this research were to study of the level of opinions on the cashless society of
people in Bangkok in terms of readiness and the factors that affect the readiness to use and enter the
cashless society and to find predicting variables of readiness to cashless society of people in Bangkok.
The samples were 400 Thai people aged 18-65 who live in Bangkok. It was found that 1. The level of
opinion on readiness to cashless society of people was at a moderate level and the highest mean was
the view of technology in terms of optimism 2. The level of opinion about the social factors and mental
factors affecting the readiness to cashless society of people was at a high level and the highest mean
were the knowledge of technology and attitudes. 4. Groups with different demography have different
readiness to cashless society. 5 The predictor variables which were subjective norms, attitudes,
knowledge of technology and perception of technology together were able to account for the readiness
to cashless society of people in the Bangkok of 29.2%.
Keywords: cash society, cashless society, readiness
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บทนํา
ในประเทศไทยมีการพยายามผลักดันให้ เกิดสังคมไร้ เงินสดมากขึ ้นโดยถือเป็ นเรื่ องระดับชาติซงึ่ รัฐบาลมี
นโยบายเรื่ อง National e-payment ด้ วยการเปิ ดบริ การจ่ายเงินด้ วย QR Code แบบมาตรฐานเดียวใช้ ทวั่ ประเทศ
ทังนี
้ ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน(Fin Tech) ถูกนําไปใช้ แล้ วในหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม
การเงินการธนาคาร การลงทุน อย่างเช่นการทําแอพพลิเคชัน่ ขึน้ มาช่วยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรม
ธนาคาร หรื อการซื อ้ -ขายหุ้น แต่ก็ ถื อ เป็ น เรื่ องใหม่ที่ ต้ องใช้ เวลาระยะหนึ่ง แม้ Visa บริ ษัท ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารด้ าน
เครื อข่ายการชําระเงินระดับโลก ได้ เปิ ดเผยผลสํารวจทัศนคติการชําระเงินของผู้บริ โภค พบว่า 9 ใน 10 ของคน
ไทยสนใจชําระเงินผ่าน Mobile Wallet หากพิสจู น์และยืนยันว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยน่าไว้ วางใจ และ
ถ้ ามีข้อเสนอที่จูงใจและบริ การเสริ ม จะยิ่งให้ ความสนใจมากขึ ้น 94% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้ มที่จะใช้
Mobile Wallet แทนเงิ น สดมากขึน้ หากการชํ าระเงิ น ผ่าน Mobile Wallet มี ข้อเสนอและรางวัลต่างๆ รวมถึง
ฟั งก์ ชันในตัว เช่น การสะสมแต้ ม การแจ้ งเตือนทันที เมื่อเกิ ดการสั่งซือ้ รวมถึงใบเสร็ จรั บเงิ นแบบดิจิทัลเพื่ อ
ติดตามค่าใช้ จ่าย สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคมีแนวโน้ มที่จะลองใช้ Mobile Wallet มากยิ่งขึ ้น (Matemate. 2017
สื บ ค้ น จาก https://brandinside.asia/research-viza-thai-use-mobile-wallet-more) นอกจากนี ม้ ี ผ ลการวิ จัย
จาก Roubini Thought Lab ร่ วมกับ Visa ชิ ้นหนึง่ (Visa, 2017) ชื่อว่า Cashless Cities: Realizing the Benefits
of Digital Payments 2017 ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาผลประโยชน์สทุ ธิที่เมืองต่างๆ เมื่อก้ าวไปสู่ “เมืองไร้ เงินสด
ในระดับที่เป็ นไปได้ ” พร้ อมจําแนกสิทธิ ประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้ รับทัง้ ภาคเอกชน รัฐบาล และผู้บริ โภค
พบว่า มหานครอย่ างกรุ ง เทพได้ เ ปลี่ ย นแปลงเข้ าสู่ยุค สัง คมไร้ เงิ น สดไปแล้ ว 41% โดยภาคธุ ร กิ จ จะได้ รั บ
ประโยชน์จากสังคมดิจิทลั นี ้คิดเป็ นมูลค่า 2.2 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐเนื่องจากการนําเอกสารภาษี อิเล็กทรอนิกส์
เข้ ามาปรับใช้ ทําให้ ลดเวลาในการบริ หารจัดการ รวมถึงการทํางานด้ านเอกสารลงได้ อย่างมาก ขณะที่ภาครัฐก็
จะสามารถดึงธุรกิจสีเทาให้ ขึน้ มาตรวจสอบแหล่งที่ มาของรายได้ ได้ สะดวกมากขึน้ และเมื่อสามารถติดตาม
ยอดขายได้ แล้ ว ก็ย่อมหมายความถึงภาษี ที่จะเก็บได้ มากขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้ การใช้ เงินสดน้ อยลงมีผลต่อ
สภาพสังคมโดยรวม คือ จะทําให้ เกิดปั ญหาอาชญากรรมน้ อยลงด้ วยนัน่ เอง โดยผู้บริ โภคพบว่าแม้ จะมีคา่ ใช้ จ่าย
อยู่บ้างในการเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดอยู่บ้าง แต่ผลดีท่ีจะเกิดกับผู้บริ โภคก็คือ ลดปั ญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิน ที่ อ าจถูกโจรผู้ร้ายจ้ องเล่นงานลงได้ ในอีกทางหนึ่ง พบว่า การที่ สามารถจ่ ายเงิ น ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ นัน้ จะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมในการชําระเงินล่าช้ าได้ ด้วย และ ผู้บริ โภคในเขตเมืองของ
กรุ งเทพมหานครจากที่ใช้ เวลาไปกับการเข้ าธนาคารเฉลี่ยเพียง 8 ชัว่ โมงต่อปี จากที่ใช้ เวลาอยู่ถึง 32 ชัว่ โมงต่อปี
(Visa,2015) แต่อย่างไรก็ดีคนไทยยังคงเห็นว่าการทําธุรกรรมการเงินผ่านทางแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือเป็ น
เรื่ องใหม่ ซึง่ อุปสรรคสําคัญของการใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ องกับการเงิน(Fin Tech) นันไม่
้ ได้ อยู่ที่การพัฒนาระบบ
แต่เป็ นที่ตวั บุคคลมากกว่า เพราะหลายคนยังคงระแวงและไม่มนั่ ใจในเรื่ องของความปลอดภัย จึงต้ องใช้ เวลา
เพื่อให้ คนไทยมัน่ ใจในระบบ นอกจากนี ้ยังมีคนไทยจํานวนมากที่ไม่มีความรู้ อย่างแท้ จริ งและไม่มีความพร้ อมใน
การใช้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไร้ เงินสดและยังไม่พบว่ามีงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวความพร้ อมเกี่ยวกับประเด็นนี ้ของ
คนไทยมากนัก
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การวิจยั ที่ผ่านมาชีใ้ ห้ เห็นว่ามีหลายปั จจัยที่มีผลต่อการไม่ใช้ เงินสดหรื อการใช้
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิคส์แทนการใช้ เงินสด ทําให้ การศึกษาความพร้ อมในการศึกษาเกี่ยวกับสังคมไร้ เงินสดนันไม่
้
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เพียงแต่เทคโนโลยีที่มีความสําคัญแต่ยงั ต้ องพิจารณาปั จจัยอื่นๆ เช่น ปั จจัยด้ านทัศนคติ ด้ านการรับรู้ ความเสี่ยง
ด้ านความเชื่อมัน่ ในออนไลน์ ด้ านการคล้ อยตามกลุ่ม การรั บรู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน แรงจูงใจด้ านอารมณ์
อิทธิพลของสังคม การรับรู้ ถึงประโยชน์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ งาน(พรชนก พลาบูลย์ .2558, จิญาดา
แก้ วแทน.2557) ดังนัน้ ในการศึกษาครั ง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสังคมการใช้ เงินสดของ
ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ในมิติของความพร้ อมและปั จจัยที่สง่ ผลต่อความพร้ อมในการใช้ และเข้ าสู่สงั คมไร้
เงินสด และเพื่อค้ นหาตัวแปรทํานายความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดของประชาชนในกรุ งเทพมหานคร เพื่อเสนอ
เป็ นแนวทางสํ า หรั บ การส่ ง เสริ มการพร้ อมที่ เ หมาะสมในการเข้ าสู่ สั ง คมไร้ เงิ น สดของคนไทยต่ อ ไป
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ให้ ความหมายของความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสด (Readiness cashless
society) ว่าหมายถึง ระดับความพร้ อมของการใช้ เทคโนโลยีในสังคมไร้ เงินสดของบุคคล 4 ด้ าน ได้ แก่ การมอง
เทคโนโลยีในแง่ดี (optimism) การชอบทดลองใช้ เทคโนโลยีใหม่ (innovativeness) การรู้ สกึ ว่าการใช้ เทคโนโลยี
เป็ นอุปสรรค (discomfort) และ การไม่มีความมัน่ ใจในความปลอดภัยจากการใช้ เทคโนโลยี (insecurity) ทัง้ นี ้
ผู้วิจยั ด้ ทําการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลโดยการรวบรวมจากแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาประมวลเป็ น
แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังต่อไปนี ้ แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ใช้ เงิ นสดและสังคมไร้ เงิ นสด แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (Theory of Reasoned
Action : TRA) ของ Icek Ajzen และ Martin Fishbein(1975) ที่ อ ธิ บ ายว่ า ปั จ จัย ที่ เ ป็ น ตัว กํ า หนดการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลโดยตรงมีปัจจัย 2 ประการ ได้ แก่ ทัศนคติต่อต่อพฤติกรรม (Attitude) และการ คล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้ อมและทฤษฎีความพร้ อมทางเทคโนโลยี
(Technology Readiness) ของ Parasuraman(2000) เพื่อวัดระดับความพร้ อมของการใช้ เทคโนโลยีของมนุษย์
4 ด้ านทัง้ ด้ านบวกและด้ านลบ คือ การมองเทคโนโลยี ในแง่ดี (optimism) การชอบทดลองใช้ เทคโนโลยี ใหม่
(innovativeness) การรู้ สึกว่าการใช้ เทคโนโลยี เป็ นอุปสรรค (discomfort) และ การไม่มีความมั่นใจในความ
ปลอดภัยจากการใช้ เทคโนโลยี (insecurity) และแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั
ดังแสดงใน Figure 1
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Social Factors
Readiness to Cashless Society
1. Optimism
2. Innovativeness
3. Discomfort
4. Insecurity

Perception of Technology
Knowledge of Technology
Subjective Norms

Control Variables

Mental Factors

1.Sex
2.Age
3.Education
4.Status
5.Occupation
6. Average monthly earnings

Motivate
Attitudes toward
Technology

Figure 1 Concept Framework of the study
จากกรอบแนวคิดการวิจยั และการทบทวนวรรณากรรม สามารถสรุ ปสมมติฐานการวิจยั ได้ ดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
และอุปกรณ์ที่ใช้ สมาร์ ทโฟน แตกต่างกัน มีความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสด แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยด้ านทางสังคมและทางจิตใจ สามารถทํานายความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดได้

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ในการศึ ก ษาค้ นคว้ าในครั ง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้ ที่ มี อ ายุ 18-65 ปี ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยขนาดตัวอย่างคํานวณจากที่สตู รไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนและกําหนดค่าความ
เชื่อมัน่ ที่ระดับร้ อยละ .95 (กัลยา วาณิยช์บญ
ั ชา, 2549) ได้ ขนาดตัวอย่าง 385 คนและเพื่อป้องกันความผิดพลาด
จากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจยั จึงสํารองกลุม่ ตัวอย่างเพิ่มอีก 15 คนรวมขนาดกลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น
400 คน
การสุ่ ม ตัว อย่ า งและการเก็บข้ อมู ล การศึกษาครั ง้ นีท้ ํ าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น
(Non-Probability Sampling) โดยอาศัยเทควิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผู้วิจัย
เก็บข้ อมูลด้ วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี จํานวน 29 คน อายุระหว่าง 27-35 ปี จํานวน
85 คน อายุร ะหว่าง 36-44 ปี จํ านวน 119 คน อายุร ะหว่าง 45-53 ปี จํ านวน 145 คนและอายุ 54 ปี ขึน้ ไป
จํานวน 22 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด(Closed-end Questionnaire) ที่ผ้ ูวิจัยสร้ าง
ขึน้ จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ผ่านการตรวจความตรงเชิงเนือ้ หา(Content
Validity) จากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน และตรวจสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ ค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์
แอลฟ่ าครอนบัคทังฉบั
้ บเท่ากับ .928
สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ สถิติพรรณา ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิ ติอนุมาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2 กลุ่ม ใช้ สถิติทดสอบค่าที )t-test และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (3
กลุ่ม ขึน้ ไปใช้ สถิ ติ ทดสอบค่าเอฟ )F-test) การวิเ คราะห์ ค่าสัม ประสิท ธิ์ สหสัมพันธ์ แ บบเพี ยร์ สัน (Pearson’s
product moment coefficient (และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู )Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ลักษณะด้ านประชากรศาสตร์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 4553 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชีพธุรกิจข้ าราชการ / พนักานรั ฐวิสาหกิจ รายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001-20.001 บาท ใช้ อินเตอร์ เน็ตบนสมาร์ ทโฟน และชําระสินค้ าและบริ การด้ วยเงินสด
ความคิดเห็นต่ อความพร้ อมเข้ าสู่สังคมไร้ เงินสดของประชาชนโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการมองเทคโนโลยีในแง่ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
รองลงมาเป็ นด้ านความไม่มนั่ ใจในความปลอดภัยจากการใช้ เทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 ด้ านการชอบ
ทดลองใช้ เทคโนโลยีใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 และด้ านการรู้ สกึ ว่าการใช้ เทคโนโลยีเป็ นอุปสรรค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.63 ตามลําดับ
ระดับความคิดเห็นปั จจัยทางสังคมต่ อความพร้ อมเข้ าสู่สังคมไร้ เงินสดโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ระดับความคิดเห็นปั จจัยทางจิตที่มีผลต่ อความพร้ อมเข้ าสู่สังคมไร้ เงินสด โดยรวมพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 โดยด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านทัศนคติ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนและอุปกรณ์ ที่ใช้ สมาร์ ทโฟนแตกต่างกัน มีความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้
เงินสดแตกต่างกันอย่างมียสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงใน Table 1 และ 2
สมมติ ฐ านที่ 2 การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิง ทัศ นคติ ความรู้ ด้ านเทคโนโลยี และ การรั บรู้ ทคโนโลยี
สามารถร่ วมกันทํานายความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ร้อยละ 29.2 โดย
พบว่ า การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง เป็ นตั ว แปรที่ ร่ ว มความพร้ อมเข้ าสู่ สัง คมไร้ เงิ น สดของประชาชนใน
กรุ งเทพมหานครได้ มากที่สดุ (Beta = .477, p < .01) รองลงมาคือ ทัศนคติ (Beta = -.442, p < .01) โดยสร้ าง
เป็ นสมการ ดังนี ้
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ Y = 1.982 + .362X1 -.464X2 + .193X3 + .220X4
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z r = .477Z1 -.442Z2 + .183Z3 + .224Z4
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ดังแสดงใน Table 3
Table 1 Comparative of the readiness to cashless society of people in Bangkok

Demography

Readiness
S.D.
X

Sex
male
female
* Statistical significance 0.05

2.62
3.19

.611
.671

t

Sig.

-7.79**

.000*

Table 2 Comparative of the readiness to cashless society of people in Bangkok

Demography

Readiness
S.D.
X

F

Sig.

Age
18-26 yrs.
27-35 yrs.
36-44 yrs.
45-53 yrs.
≥54 yrs.

2.66
2.53
3.13
3.27
3.31

.952
.596
.440
.731
.507

22.24

.000*

2.93
3.26
3.52

.758
.463
.029

10.78

.000*

4.38

.000

14..24

. 000*

3.20

.557

2.79
2.93
3.35

.936
.246
.337

3.35
2.77
2.94

.494
.601
.598

19.51

. 000*

Status
Single
Married / Living together
Widow / Divorced / Separated
Occupation
Student
Government Officials/State Enterprise
Employees
Private company
Personal Business / Housekeeper
Others
Average monthly earnings
≤10,000 baht
10,001 – 20,000 baht
20,001 – 30,000 baht
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Demography

Readiness
S.D.
X

30,001 – 40,000 baht
≥40,001 baht

3.04
3.56

.666
.798

Smartphone
Personal Computer
Others
* Statistical significance 0.05

3.12
2.65
3.07

.698
.602
.307

Devices

F

Sig.

15.03

.000*

Table 3 Analysis of The predictor variables of the readiness to cashless society
predictor variables
b
SE
Beta
Subjective Norms(x1)
.362
.041
.477
Attitudes(x2)
-.464
.063
-.442
knowledge of technology (x3)
.193
.049
.183
perception of technology (x4)
.220
.065
.224
Constant(a)
1.982
.222
R = .540 , R2 = .292 , R2 adj. = .285 , F = 40.686 , Sig of F = <.01

t
8.755
-7.418
3.912
3.390
8.922

P-value
.000
.000
.000
.001
.000

สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ อุปกรณ์ ที่ใช้
งานอินเตอร์ เน็ต วิธีการชํ าระค่าสินค้ าและบริ การแตกต่างกัน มีความพร้ อมเข้ าสู่สังคมไร้ เงิ นสดแตกต่างกัน
สอดคล้ องกับ ชวิศา พุ่มดนตรี )2559) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรั บการใช้ บริ การพร้ อมเพย์ (PromptPay)
ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ บริ การพร้ อมเพย์
(PromptPay) ของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน คือ ด้ านปั จจัยประชากรศาสตร์
อาจเนื่องจากระบบไร้ เงินสดเป็ นระบบที่กินความหมายกว้ างกว่าระบบพร้ อมเพย์ การใช้ ระบบไร้ เงินสดอาจช่วยผู้
ที่ ใช้ เวลาส่วนใหญ่ ในการประกอบอาชี พ ไม่มีเวลาไปธนาคาร การใช้ ร ะบบไร้ เงิ นสดจึงเป็ น ทางเลือกที่ ช่วย
ประหยัดทัง้ เวลาและค่าใช้ จ่าย เช่น การเดินทาง ค่าธรรมเนียม เป็ นต้ น นอกจากนีย้ ังพบว่า เพศหญิ งมีความ
พร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดมากกว่าเพศชาย อาจเป็ นเพราะในครอบครัวส่วนใหญ่เพศหญิงเป็ นผู้ที่ทําหน้ าที่ในการ
ดูแลด้ านการเงิน การใช้ จ่ายในครอบครัว ดังนันหากมี
้
แนวทางใหม่ๆหรื อวิธีการจัดการที่เกี่ยวกับการเงิน ผู้หญิงจึง
อาจให้ ความสนใจมากกว่าผู้ชายเพื่อประโยชน์ในครัวเรื อน ด้ านอายุ พบว่า กลุ่มที่มีอายุ 27-35 ปี มีความพร้ อม
เข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดน้ อยกว่ากลุม่ อื่นๆ เนื่องจากกลุม่ อายุดงั กล่าวเป็ นวัยที่กําลังเริ่ มมีความมัน่ คงทางการงาน เริ่ ม
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มีการวางแผนที่จดั การทางการเงินอย่างมีทิศทางมากขึ ้น เช่น การเก็บออมเพื่อสร้ างครอบครัว การวางแผนลงทุน
กล่าวคือ มีการจัดการทางการเงินที่ใช้ เงินจํานวนมากขึน้ ดังนัน้ การบริ หารการเงินด้ วยการมองเห็นการใช้ เงิ น
อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น ใช้ เงินสด จะช่วยสร้ างความเชื่อมัน่ และความปลอดภัยทางการเงินมากกว่าการใช้ เงินผ่าน
ทางเทคโนโลยีที่อาจสร้ างความผิดพลาดได้ ง่ายกว่าทังจากตั
้
วผู้ใช้ และเทคโนโลยี ขณะที่กลุม่ ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 36 ขึ ้น
ไปมีความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดมาก อาจเนื่องจากกลุ่มคนวัยดังกล่าวเป็ นที่เริ่ มมีการเงินที่ค่อนข้ างมัน่ คง มี
เงินเก็บเงิมออม เงินสดส่วนใหญ่มกั ถูกเก็บอยู่ในระบบ เช่น ธนาคาร ดังนัน้ การใช้ ระบบไร้ เงินสดจึงน่าจะทําได้
สะดวกมากกว่าการเดินทางไปที่ธนาคาร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 54-65 ปี มีความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดสูง
อาจเนื่องมากจากเป็ นวัยที่มีทํางานเก็บเงินจนมีฐานะ มีเงินของตัวเอง ประกอบการมีอายุมากขึ ้นอาจไม่อยากไป
ที่ธนาคารซึง่ ใช้ เวลานาน การให้ ความสนใจกับระบบไร้ เงินสดมากขึ ้น ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มที่มีสถานภาพโสด มี
ความพร้ อมเข้ าสูก่ ารใช้ ระบบสังคมไร้ เงินสดน้ อยกว่ากลุม่ ที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกันและกลุม่ ที่มีหม้ าย/หย่า
ร้ าง/ แยกกันอยู่ อาจเนื่องจากกลุม่ คนโสดสามารถใช้ เงินได้ อย่างเป็ นอิสระมากกว่ากลุ่มคนที่มีครอบครัว การเก็บ
เงินสดไว้ กบั ตัวเองหรื อการใช้ เงินสดมีความสะดวกสบายกว่าทําให้ อาจจะไม่ต้องใช้ ระบบไร้ เงินสดมากนัก กลุม่ ที่
มีอาชี พนักเรี ยน/นิสิต/ นักศึกษา มีความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดมากกว่ากลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่ม
เยาวชนส่วนใหญ่มกั มีปริ มาณเงินที่ใช้ ในชีวิตประจํ าวันจํากัดกว่าวัยอื่นๆ การถือเงินสดไว้ กับตัวจึงเป็ นเรื่ องที่
สะดวกสบายกว่าการใช้ เงินที่อยู่ในระบบ หากมีความต้ องการใช้ เงินสดเกินกว่าเงินสดที่ได้ รับในชีวิตประจําวัน
ความรู้ ความเข้ าใจด้ านระบบไร้ เงินสดเป็ นสิ่งจําเป็ นที่ต้องมี ดังนันกลุ
้ ่มเยาวชนที่เป็ นนักเรี ยนนักศึกษาอาจต้ อง
เตรี ยมพร้ อมให้ ตนมีความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวไว้ ด้วย กลุ่มที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / แม่บ้าน และกลุ่มที่มี
อาชีพอื่นๆ ความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดมากกว่ากลุม่ ที่มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน ห้ างร้ าน ทังนี
้ ้อาจเนื่อง
มากกลุ่มที่มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว / แม่บ้านเป็ นกลุ่มที่ใช้ เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ หรื อกลุ่ม
แม่บ้านใช้ เวลาส่วนใหญ่ ในการดูแลบ้ าน ทํ าให้ มีเวลาน้ อยที่ จะออกไปธนาคาร การใช้ ระบบไร้ เงิ นสดจึงเป็ น
ทางเลือกที่สามารถตอบสนองการใช้ ชีวิตประจําวันของทัง้ 2 อาชีพนี ้ได้ มาก นอกจากนี ้ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
การใช้ อปุ กรณ์สมาร์ ทโฟนในการที่ใช้ งานอินเตอร์ เน็ต มีความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดมากกว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มี
การใช้ อปุ กรณ์ คอมพิวเตอร์ ตงโต๊
ั ้ ะ เนื่องจากในปั จจุบนั สมาร์ ทโฟนถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิต
ของคนและอยู่ติดกับตัวทุกคน พกพาไปได้ ทุกที่ อีกทัง้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ลงในสมาร์ ทโฟนที่ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายมากขึ ้น การเพิ่มเทคโนโลยีที่ใช้ ในระบบไร้ เงินสดเข้ าไปในสมาร์ ทโฟนนันทํ
้ าให้ คนเข้ าถึงระบบ
ไร้ เงินสดได้ ง่ายและกว้ างขวางมากขึ ้น ทําให้ ผ้ ใู ช้ สมาร์ ทโฟนได้ เรี ยนรู้ และมีความพร้ อมที่จะใช้ เทคโนโลยีในระบบ
ไร้ เงินสดได้ มากขึ ้นด้ วย และจากการศึกษาพบว่า การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ทัศนคติ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ
การรับรู้ เทคโนโลยี สามารถร่ วมกันทํานายความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสดของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้ ร้ อยละ 29.2 สอดคล้ อ งกับ พรชนก พลาบูลย์ )2558ศึก ษาการยอมรั บนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้ (
เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริ โภคที่ส่งผลต่อความตังใจ
้ ของประชาชนในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
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ระบบพร้ อมเพย์ )PROMPTPAY) ของรั ฐบาลไทย พบว่า การรับรู้ ความง่ายต่อการใช้ งาน แรงจูงใจด้ านอารมณ์
อิทธิพลของสังคม การรับรู้ ถึงประโยชน์ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใช้ งาน ส่งผลต่อความตังใจของประชาชน
้
ในการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้ อมเพย์ ของรั ฐบาลไทย ร้ อยละ 69 และเป็ นไปตามทฤษฎีการ
กระทํ า ด้ วยเหตุ ผ ล(Theory of Reasoned Action: TRA) โดย Icek Ajzen และ Martin Fishbein ได้ อธิ บ าย
ความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ าง ความเชื่ อ และทัศ นคติ ต่อ พฤติ ก รรม ว่า การเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อจะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลโดยบุคคลจะคํานึงถึงเหตุผลก่อน ถ้ าบุคคลมีความเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ควรกระทํา
บุคคลจะแสดงพฤติกรรม ทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผลได้ อธิ บายว่าปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลโดยตรงคือ ทัศนคติตอ่ พฤติกรรม (Attitude) และการ คล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) โดย
ในเรื่ องความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดนัน้ ทัศนคติเป็ นตัวแปรสําคัญที่ร่วมทํานายความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงิน
สด เมื่อบุคคลจะประเมินภาพรวมของการเข้ าสู่สังคมไร้ เงิ นสดจากความเชื่ อถึงผลที่ น่าจะตามมา ดังนัน้ เมื่อ
บุคคลประเมินถึงประโยชน์หรื อโทษของการเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดแล้ วเกิดความรู้ สกึ ด้ านบวกหรื อลบ ก็จะทําไปสู่
การมีพฤติกรรมพร้ อมหรื อไม่พร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดต่อไป ในขณะที่การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงมีผลไม่มากนัก
เนื่องจากการรั บรู้ เกี่ยวกับสังคมไร้ เงินสดในสังคมไทยยังไม่แพร่ หลายมากนักจึงยังไม่มีกลุ่มอ้ างอิงที่ชัดเจนใน
เรื่ องดังกล่าวที่จะมีอิทธิพลต่อมีการพฤติกรรมพร้ อมหรื อไม่พร้ อมเข้ าสูก่ ารใช้ ระบบสังคมไร้ เงินสดไม่มากพอจาก
ผลการวิจัยผู้วิจัยเสนอแนะ ดังนี ้ จากการศึกษาที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเยาวชนและกลุ่มที่สูงอายุ มีความ
พร้ อมเข้ าสู่สงั คมไร้ เงินสดมาก ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มนีม้ ีความอ่อนไหวหลายประการ ผู้ดําเนินการควรปรั บปรุ งพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้ งานแก่วยั ต่างๆ นอกจากนีจ้ ากการศึกษาที่พบว่า การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
ทัศนคติ ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ การรับรู้ เทคโนโลยี มีผลต่ อความพร้ อมเข้ าสูส่ งั คมไร้ เงินสด ดังนัน้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รัฐบาล หรื อองค์กรทางการเงิน ควรจัดการเตรี ยมความพร้ อมแก่ผ้ ใู ช้ ในระดับต่างๆ เช่น จัดอบรม
ด้ านเทคโนโลยี ทํ าเอกสารการเรี ยนรู้ อย่างละเอียด การสร้ างทัศนคติที่ดีต่อระบบไร้ เงินสด และควรนําเสนอ
ความสําคัญเชิงนโยบายในการเตรี ยมความพร้ อมของประชาชนทังด้
้ านเทคโนโลยี ทัศนคติ สังคม วัฒนธรรมโดย
เฉพาะที่เกี่ยวข้ องด้ านเศรษฐกิจและการเงิน
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The Relationship between Quality of Work Life and Performance Efficiency of Employees
in Leading Companies in Construction Industry of Thailand.
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั ง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทํางานกับประสิทธิ ภาพการปฏิ บัติงานของ
พนักงานในบริ ษัทชัน้ นํ ากลุ่มอุตสาหกรรมรั บเหมาก่อสร้ างเรี ยงตามรายได้ ปี2560จํ านวน 10 อันดับแรกของ
ประเทศไทย โดยศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานปฏิบตั ิงานที่สํานักงานใหญ่จํานวน 406 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลคือ เชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน ผลวิจยั
พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานและระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก มี
ความสัมพันธ์ กนั ในทิศทางเดียวกันและเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่าปั จจัยด้ านขอบเขตของงานและชีวิต
ส่วนตัวมี ค วามสัมพัน ธ์ กับ ด้ านคุณ ภาพของงานมี ค วามสัมพัน ธ์ ใ น ระดับ สูง มี ข้ อเสนอแนะให้ มีก ารกํ าหนด
นโยบายและส่งเสริ มเรื่ องคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยอาจจะวางแผนและบรรจุเข้ าในแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทให้
ครบทุกด้ านและขยายผลไปถึงพนักงานที่ไม่ได้ อยู่ประจําสํานักงาน เช่นพนักงานก่อสร้ างประจําในโครงการต่างๆ

ABSTRACT
The purpose of study is to study in aspect of a Quality of Work Life and the level of Performance
Efficiency, which is include the relation of the Quality of Work Life versus a Level of Performance
Efficiency of Leading Companies in Construction Industry Top ten companies in Thailand. This study
performs randomly on 460 employees who work at Head Quarter, by gathering information which are
Questionnaire, Statistics Data Analysis; both Descriptive and Inferential statistics and research. The
Result study reveals the Quality of Work Life and Level of Performance Efficiency are at High level with
correlation at same direction. Furthermore, in a Detail Perspective, shown the factor of Job Description
and Personal Life has a high level of relation towards the Quality of Work. The Study Recommendation
is defining the Policy and promotes the Employee Quality Life by establish as a Strategic Management
of company. Moreover, gradually apply to employee who does not work in the Office such as
construction site employee.
Keyword: Quality of work life, Performance efficiency, Employees and Construction Industry
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คานา
คุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of work life) มีความสาคัญอย่างยิ่ง สาหรับการทางานในปั จจุบนั
เนื่องจากคนถือเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ และยังเป็ นต้ นทุนทางสังคมที่มีคณ
ุ ค่า คนส่วนใหญ่ต้องทางานเพื่อให้ ชีวิต
ดารงอยูไ่ ด้ และตอบสนองความต้ องการพื ้นฐาน และค่าครองชีพที่สูงขึ ้น เมื่อคนต้ องใช้ เวลาในที่ทางานเป็ นส่วน
ใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทาให้ เกิดความสุขทังร่้ างกายและจิตใจ มีความรู้สึก คุณภาพชีวิตการทางานมี
ผลต่อการทางานมาก (ทิพวรรณ ศิริคณ
ู , 2542) นอกจากนันยั
้ งเป็ นส่วนสาคัญต่อผลการดาเนินงานขององค์ก ร
เพราะหากคนหรื อพนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการทางานที่ดีแล้ ว จะเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงชีวิตการ
ทางานให้ ดีขึ ้น ซึง่ ย่อมทาให้ ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานดีขึ ้นได้ ด้วย (วินยั มาลีสา, 2553)
ปั จจุบนั รัฐบาลภายใต้ การนาของของ คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ให้ ความสาคัญกับการ
ลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศโดยเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ใช้ เม็ดเงินลงทุนสูงดาเนินการโดยรัฐบาล
(Mega project) เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน โดยเฉพาะในด้ านคมนาคมขนส่ง เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะพื ้นฐาน
ด้ านการขนส่ง และคมนาคม โดยเน้ นระบบรางเป็ นหลัก เฉพาะในกรุ งเทพฯและปริ มณฑลจะมี การก่อสร้ า ง
รถไฟฟ้าทังหมด
้
10 สาย ในต่างจังหวัดมี การก่อสร้ าง รถไฟความเร็ วสูง เส้ นทางกรุ งเทพฯ-หนองคาย รวมถึง
ก่อสร้ างรถไฟรางคู่อีกหลายเส้ นทาง เพื่อเชื่อมโยงเมืองต่อเมืองโดยเชื่อมเหนือ กลาง อีสานใต้ และโครงการ
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ตา่ งๆ (สมคิด จาตุศรี พิทกั ษ์ , 2561) ดังนันกลุ
้ ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างจะเติบโต
ไปพร้ อมกับการพัฒนาประเทศ เพราะหากรัฐบาลมีการลงพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศอย่างต่อเนื่องจะ
ทาให้ งบประมาณจานวนมากกระจายไปสู่บริ ษัทรับเหมาก่อสร้ าง อย่างไรก็ตามในการดาเนินโครงการต่างๆให้
แล้ วเสร็ จนัน้ ปั จจัยที่สาคัญสาหรับโครงการ คือพนักงานที่อยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ าง ดังนัน้ เพื่อให้
ผลงานของบริ ษัทดี คุณภาพชีวิตการทางาน น่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อพนักงานเป็ นสาคัญ ซึ่งถ้ า
หากเกิดสภาพปั ญหาคุณภาพชีวิตการทางานที่ไม่ได้ มาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อ การปฏิ บตั ิงานในโครงการ
ต่างๆ ในครัง้ นี ้ผู้วิจยั สนใจศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทชันน
้ ากลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
เพื่ อ ศึ กษาระดับ คุ ณ ภาพชีวิ ตในการท างานและประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง านของพนักงาน และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษัทชันน
้ ากลุ่ม
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทย

ขอบเขตการศึกษาวิจยั
ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานและประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในสานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทชันน
้ ากลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างที่มีรายได้ สูงสุด 10 อันดับแรกประจาปี 2560 (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) ได้ แก่ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์, บมจ.ช.การช่าง,บมจ.ซิโน-ไทย เอ็น
จีเนียริ่ ง แอนด์คอนสตรัคชัน่ , บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ , บมจ.เนาวรัตน์พฒ
ั นาการ, บมจ.คริ ส
เตียนีและนีลเส็นไทย, บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชัน่ , บมจ.เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ ง, บมจ.พรี บิลท์ และ บมจ.ซีฟโก้
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ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง
คุณภาพชีวิตในการทางานถือเป็ นเป้าหมายสาคัญของการปฏิบตั ิงานเพราะการทางานก่อให้ เกิดรายได้
ซึง่ เป็ นปัจจัยทีส่ าคัญในการดารงชีวิต และมีความสุขในการทางานมีความมัน่ คงในการทางาน มีความก้ าวหน้ า
ในด้ านหน้ าที่การงาน ได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอกับเศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมไปถึงได้ รับความพึง
พอใจในการทางานของตนเอง (กิติคณ
ุ ซื่อสัตย์ดี,2557) แต่หากพนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ไม่ดีผลกระทบที่จะ
ตามมาคือ การขาดความพึงพอใจในการทางาน การหยุดงานบ่อย ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ลดลง สุขภาพจิตไม่ดีมีการลาออกจากงานเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลต่อองค์กรทาให้ บริ ษัทอาจประสบกับปั ญหา
โครงการต่างๆล่าช้ าหรื อไม่แล้ วเสร็ จและในที่สุดก็ไม่สามารถดาเนินงานต่างๆ ต่อไปได้
Huse and Cummings (1985) กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการทางาน เป็ นความสอดคล้ องกันระหว่างความ
สมปรารถนา หรื อความพึงพอใจในงานของบุคคลกับประสิทธิ ผลขององค์กร หรื ออีกนัยหนึง่ คือ ประสิ ทธิ ผลของ
องค์กรอันเนื่องมาจากความผาสุกในงานของผู้ปฏิ บตั ิงาน เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการรับรู้ ประสบการณ์ ในการ
ทางาน ซึง่ ทาให้ พนักงานมีความพึงพอใจในงานนันๆ
้ คุณภาพชีวิตการทางานจะส่งผลต่อ องค์กร 3 ประการคือ
ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์กร ช่วยเพิ่มพูนขวัญและกาลังใจของผู้ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนเป็ นแรงจูงใจในการทางาน
และช่วยปรับปรุ งศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย ทังนี
้ ้ได้ วิเคราะห์ลกั ษณะคุณภาพชีวิตในการทางานว่ามีลกั ษณะ
ต่าง ๆ 8 ด้ าน คือ ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation), สถานภาพที่
ทางานปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ (Safe and Healthy Environment), การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิ บตั ิ ง าน (Development of Human Capacities), ความก้ า วหน้ า (Growth), สัง คมสัมพันธ์ (Social
Integration), ลักษณะการบริ หารงาน (Constitutionalism), ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) และความ
ภูมิใจในองค์กร (Organizational Pride)
Walton (1974อ้ างถึงใน วรวรรณ ตอวิวฒ
ั น์, 2555: 10) อธิ บายว่าคุณภาพชีวิตการทางานประกอบด้ วย
ลัก ษณะต่า งๆ 8 ประกอบ คื อ รายได้ แ ละผลตอบแทนที่ ยุติ ธ รรมและเพีย งพอ (Adequate and Fair
Compensation), ความปลอดภัย และสภาพแวดล้ อมในการท างานที่ ดี (Safe and Healthy Working
Conditions), การเปิ ด โอกาสในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ และขี ด ความสามารถของพนัก งาน ( Immediate
Opportunity to Use and Develop Human Capacities), การสร้ างโอกาสในความก้ าวหน้ าและความมัน่ คง
(Future Opportunity for Continued Growth and Security), การบูรณาการทางสังคมหรื อการทางานร่ วมกัน
(Social Integration in the Work Organization), สิ ทธิ ข องพนักงาน (Constitutionalism in the Work
Organization), ขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัว (Work and the Total Life Space) และ ลักษณะงานที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคม (The Social Relevance of the Work Life)
ดังนัน้ คุณภาพชีวิตการทางาน จึงหมายถึง สิ่งเกี่ยวข้ องกับชีวิตการทางาน เช่น เงิ นเดือน เวลาในการ
ทางาน ความก้ าวหน้ า ในการทางาน สภาพแวดล้ อมการทางาน และความสัมพันธ์ กับคนในที่ทางาน โดยมี
เป้าหมาย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในงาน และการลดความตึงเครี ยดทางจิตใจ ซึง่ ถือเป็ นสิ่งสาคัญในการปรับปรุ ง
คุณภาพชีวิตในการทางาน
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ในด้ านประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานนัน้ หมายถึง “ความสามารถที่ทาให้ เกิดผลในการทางาน เช่น อัตรา
ความแตกต่างระหว่างปั จจัยนาเข้ า (Input) และ ผลผลิตที่ออกมา (Output) และเห็นว่า “ประสิทธิภาพ” สามารถ
มองได้ ในแง่มมุ ของ ค่าใช้ จา่ ย หรือ ต้ นทุนการผลิต (Input) เช่น การใช้ ทรัพยากรทัง้ คน เงิน วัสดุอปุ กรณ์
เทคโนโลยี ที่มีอยูอ่ ย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้ อยที่สุด หรือ แง่มมุ ของกระบวนการบริหาร
(Process) เช่น การทางานที่ถกู ต้ องได้ มาตรฐานรวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยีทสี่ ะดวกสบายกว่าเดิม หรื อ แง่มมุ ของ
ผลลัพธ์ เช่น การทางานที่มีคณ
ุ ภาพ มีผลกาไร ผลิตทันต่อเวลาที่กาหนด ผู้ปฏิบตั งิ านมีจิตสานึกที่ดีตอ่ การ
ทางาน และบริ การเป็ นที่พอใจของลูกค้ า” (ธิ ดารัตน์ สินแสง,2556) และตามแนวความคิดของ ปี เตอร์สนั และ
พลอแมน (Peterson and Plowman, 1953 : 437-438) กล่าวว่า การพัฒนาประสิทธิ ภาพการทางาน ด้ านการ
ตระหนักถึงประโยชน์สว่ นรวมขององค์กร หมายถึง การรับรู้ถงึ ภารกิจขององค์กรและรักษาผลประโยชน์ของ
องค์กรมีการแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น โดยใช้ เหตุผลและหลักการ ใช้ ดลุ ยพินิจตัดสินใจ การสร้ า งภาพลักษณ์ที่ดใี น
องค์กรและการปฏิบตั ิงาน ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร และสรุ ปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้ อ
(Peterson and Plowman, 1989) ประกอบด้ วย คุณภาพของงาน (Quality)จะต้ องมีคณ
ุ ภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้
ใช้ ได้ ประโยชน์ค้ มุ ค่าและมีความพึงพอใจผลการทางานมีความถูกต้ องได้ มาตรฐาน รวดเร็ ว และควรก่อเกิดประ
โยชนต่อองค์กรและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า หรือผู้มารับบริ การ, ปริ มาณงาน (Quantity) งานทีเ่ กิดขึ ้น
จะต้ องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบตั ไิ ด้ มีปริ มาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดใน
แผนงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ , เวลา (Time) คือเวลาทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานจะต้ องอยูใ่ นลักษณะที่ถกู ต้ อง
ตามหลักการเหมาะสมกับงาน และค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงาน (Costs) ในการดาเนินงานทังหมดจะต้
้
อง
เหมาะสมกับงานและวิธีการคือจะต้ องมีประสิทธิภาพลงทุนน้ อยและให้ ได้ ผลกาไรมากที่สุด
ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทางานกับประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน ของอุสุมา ศักดิ์ไพศาล
(2556, 18)ได้ ให้ ความหมาย คุณภาพชีวิตการทางานว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงาน ที่มีตอ่ งานที่ทาและทุก
อย่างทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ หากพนักงานมีความพึงพอใจ และได้ รับการตอบสนองต่อความต้ องการทางด้ านร่างกาย
และจิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการดาเนินชีวิตที่ดี ส่งผลให้ พนักงานมีความสุขในการทางาน นาไปสู่
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของพนักงานและองค์กร ซึง่ สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรรี รัตน์และคณะ (2550,
166) ที่ไว้ วา่ ในการบริ หารงานขององค์กรให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด ผู้บริหารจาเป็ นจะต้ องจูงใจบุคลากรใน
องค์กรเพือ่ เป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานในองค์กรมีกาลังใจ มีความตังใจและเต็
้
มใจที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพราะบุคคลที่ได้ รับการจูงใจที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการจะทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ มุง่ มัน่ ที่จะให้ ผลงานออกมาดีทสี่ ุด ซึง่ จะส่งผลต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าขององค์กรและความสาเร็ จ
ของตัวบุคคลด้ วย ปั จจัยที่ทาให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมก็คือ ความต้ องการทังทางร่
้
างกายและทางจิตใจ เช่น
ต้ องการค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุตธิ รรม การเลื่อนตาแหน่ง การยอมรับ การยกย่อง เป็ นต้ น
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กรอบแนวคิด
ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ ต่อเดือน
- ระยะเวลาการทางาน
นคร เสรีรักษ์ , 2548

ด้ านประสิทธิภาพในการทางาน

1. ด้ านคุณภาพของงาน

ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางาน

2. ด้ านปริมานงาน

1.ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ
2.สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3.ความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน
4.การบูรณาการด้ านสังคม
5.ขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัว
6.ความภูมใิ จในองค์กร

3. ด้ านเวลา

Peterson and Plowman, 1953

Walton, 1974 และ Huse and Cummings,1985

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ศึกษาคุณสมบัติสว่ นบุคคล ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ บง่ ชี ้ให้ ทราบเกี่ยวกับเรื่ องส่วนบุคคล หรื อ
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในองค์การจนถึง
ปั จจุบนั อัตราเงินเดือน เป็ นต้ น (นคร เสรี รักษ์ , 2548) ด้ านคุณภาพชีวิตในการทางานได้ ใช้ แนวคิดของ Walton,
1974 และ Huse and Cummings,1985 โดยคัดเลือกมา 6 ด้ าน คือ ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอ,
สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ, ความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน, การบูรณาการด้ านสังคม,
ขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัว และความภูมใิ จในองค์กร เป็ นตัวแปรอิสระ สาหรับประสิทธิ ภาพในการทางาน
ใช้ แนวคิดของ Peterson and Plowman, 1953 จานวน 3 ด้ าน คือ คุณภาพของงาน, ปริ มาณงาน และเวลาทีใ่ ช้
ในการดาเนินงาน เป็ นตัวแปรตาม ในครังนี
้ ้ ผู้วิจยั ไม่ได้ นาด้ านค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานมาใช้ เนื่องจากบริ ษทั
กลุ่มตัวอย่างมีผลประกอบการที่ดแี ละมีรายได้ รวมอันดับต้ นๆประเทศจึงถือได้ วา่ ด้ านการดาเนินงานประสบ
ความสาเร็ จ
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วิธีการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครังนี
้ ้ คือ พนักงานประจาที่ปฏิบตั ิงานในสานักงานใหญ่บริษัทกลุ่ม
อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ าง 10 อันดับแรกของประเทศไทย จานวน 16,936 คน (รายงานประจาปี ,2560) โดย
กลุ่มตัวอย่างเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) จานวน 10 บริ ษัท และ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan (1970)ใช้ ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร
กาหนดให้ สดั ส่วนของลักษณะทีส่ นใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และ
ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยขนาดประชากรจานวน 15,000 ได้ กลุ่มตัวอย่าง 375 และ ขนาดประชากรจานวน
20,000 ได้ กลุ่มตัวอย่าง 377 ดังนันจึ
้ งศึกษากลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 คน โดยส่งแบบสอบถามบริ ษัทละ 40
ชุด ผ่านทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริ ษัทโดยทางไปรษณีย์และการขอเข้ าพบ นอกจากนันมี
้ การเก็บ
ข้ อมูลโดยผู้วิจยั เข้ าไปเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานในช่วงพักกลางวัน ณ สานักงานของแต่ละบริ ษัท
ประมาณบริษัทละ10 ชุด รวมจานวน 500 ชุดได้ แบบสอบถามคืน 406 ชุด
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ในการวิ จยั ส าหรั บงานวิ จยั นี ้ คื อ แบบสอบถาม ที่สร้ า งขึน้ จากการรวบรวมข้ อมูลจาก
เอกสารและตาร าที่เ กี่ ยวข้ อ ง ศึกษาแนวคิ ด ทฤษฎี และเอกสารการวิ จัยที่เ กี่ ยวข้ อง โดยแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ตอนที่
2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน จานวน 6 ด้ าน และตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน 3 ด้ าน โดยตอนที่ 2 และ 3 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) ของ Likert (1967) เพื่อวัดความคิดเห็นแบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ที่สุด โดยการแปลผลของความคิดเห็น พิจารณาจากค่าเฉลี่ ยโดยใช้ เกณฑ์ ของเบสท์ (Best. 1981, p. 82) โดย
แบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นได้ ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจหาความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content
Validity) ของแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทางาน และรายได้ โดยใช้ ร้อยละ ในส่วนของคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
และประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ประกอบด้ วย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ปั จจัยด้ านคุณภาพ
ชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงาน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร 2 ตัว
โดยใช้ การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ เพียร์ สัน(Pearson Product Moment Correlation; r) โดยใช้ เกณฑ์ การ
แปลขนาดความสัมพันธ์ ของโคเฮ็น (Cohen, 1988) ทังนี
้ ้ ค่า Pearson correlation (r) จะมีคา่ -1 ถึง 1 หากมีค่า
ติดลบ ( - ) จะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงข้ ามกัน หากมีค่าบวก ( + ) จะความสัมพันธ์ กนั ทางเส้ นตรงใน
ทิศทางเดียวกันหรื อ แปรผันต่อกัน แต่หากมีค่าเป็ น 0 แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์ กัน สามารถพิจารณาระดับ
น ้าหนักความสัมพันธ์ (Determining the strength of the relationship) คือ r = .10 - .29 (น้ อย), r = .30 - .49
(ปานกลาง) และ r = .50 - 1.0 (มาก)
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ผลและอภิปรายการวิจัย
1. ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล
Table 1 Personal Data
Sex

Age (Years old)

Education (Degree)

Period (Year)

Male

Female

Under
30

Frequency

173

233

108

221

36

41

48

320

38

Percent

42.6

57.4

26.6

54.4

8.9

10.1

11.8

78.8

9.4

31–39 40 –49 50– 60

Under
Bachelor Master Under 1
Bachelor

Income (Bath)
More
More Under 20,001- 30,001than
than 10 20,000 30,000 40,000
40,000

1-5

6 - 10

42

155

143

66

13

118

151

124

10.3

38.2

35.2

16.3

3.2

29.1

37.2

30.5

ผลการวิจยั พบว่าพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างที่ประจาสานักงานใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง
(ร้ อยละ 57.4) อายุอยูใ่ นช่วง 31-39 ปี (ร้ อยละ 54.4) ระดับการศึกษาพบว่าพนักงานจบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มากที่สุดถึง ร้ อยละ 78.8 ระยะเวลาในการทางานพบว่าส่วนมากทางานในบริ ษัทมาแล้ ว 1-5 ปี (ร้ อยละ 38.2)
รายได้ ของพนักงานพบว่า พนักงานในบริ ษัทส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท (ร้ อยละ 37.2)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านคุณภาพชีวิตการทางาน 6 ด้ าน
Table 2 Quality of Work Life Analysis
Quality of Work Life

N

Minimum Maximum

Mean

Std. Deviation

1. Adequate and Fair Compensation

406

3

5

3.95

0.81

2. Safe and Healthy Environment
3. Future Opportunity for Continued Growth and Security
4. Social Integration in the Work Organization
5. Work and the Total Life Space

406
406

3
3

5
5

3.96
3.92

0.77
0.70

406
406

3
3

5
5

3.94
3.98

0.69
0.81

6. Organizational Pride

406

3

5

3.88

0.72

พบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานในด้ านคุณภาพชีวิตการทางานภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาแล้ ว พบว่าด้ านขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัว ( x = 3.98 , S.D. = 0.81) มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด และ ความ
ภูมิใจในองค์กร ( x = 3.88 , S.D. = 0.72) มีคา่ เฉลี่ยต่าทีส่ ุด
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน 3 ด้ าน
Table 3 Performance Efficiency of Employees Analysis
Performance Efficiency

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

1. Quality

406

3

5

3.94

0.64

2. Quantity

406

3

5

4.04

0.67

3. Time

406

3

5

4.02

0.68

พบว่าระดับความคิดเห็นของพนักงานในด้ านประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ด้ านปริ มาณงานมีคา่ เฉลี่ยมากมากที่สุด x = 4.04 , S.D. = 0.67 และต่าที่สุดคือด้ าน คุณภาพของงาน มีเฉลี่ ย
ค่า x = 3.94 , S.D. = 0.64
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4. การวิเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิตการทางานมีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
Table 4 Relationship between Quality of Work Life and Performance Efficiency of Employees Analysis
Quality of Work Life

Quality
0.471**
Moderate
+
0.467**
Moderate
+
0.476**
Moderate
+
0.448**
Moderate
+
0.537**
More
+
0.456**
Moderate
+
0.476**
Moderate
+

1. Adequate and Fair Compensation
Relationship level
Direction
2. Safe and Healthy Environment
Relationship level
Direction
3. Future Opportunity for Continued Growth and Security
Relationship level
Direction
4. Social Integration in the Work Organization
Relationship level
Direction
5. Work and the Total Life Space
Relationship level
Direction
6. Organizational Pride
Relationship level
Direction
Total
Relationship level
Direction

Performance Efficiency
Quantity
0.482**
Moderate
+
0.441**
Moderate
+
0.405**
Moderate
+
0.449**
Moderate
+
0.472**
Moderate
+
0.420**
Moderate
+
0.445**
Moderate
+

Time
0.427**
Moderate
+
0.376**
Moderate
+
0.393**
Moderate
+
0.375**
Moderate
+
0.438**
Moderate
+
0.358**
Moderate
+
0.395**
Moderate
+

Total
0.460**
ปานกลาง
+
0.428**
Moderate
+
0.425**
Moderate
+
0.424**
Moderate
+
0.482**4
Moderate
+
0.411**
Moderate
+
0.438**
Moderate
+

ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้านคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 พบว่า ผลของการวิเ คราะห์คุณภาพชีวิ ตในการทางานในด้ าน ค่า ตอบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ, สิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยและส่งเสริ มสุขภาพ, ความก้ าวหน้ าและความมัน่ คงในงาน, การบูร
ณาการด้ านสังคม, ขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัว และความภูมิใจในองค์กร มีความสัมพันธ์ กบั ประสิ ทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงาน ในด้ านคุณภาพของงาน, ปริ มาณงาน และเวลา มีความสัมพันธ์ ปานกลางและมีทิศทางเป็ นบวก
(+) มีเพียงด้ านขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัวมีความสัมพันธ์ กับด้ านคุณภาพของงานระดับความสัมพันธ์ มาก
และมีทิศทางเป็ นบวก (+) มีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.537 เท่านัน้ ส่วนภาพรวมระดับความสัมพันธ์
ปานกลางและมีทิศทางเป็ นบวก (+) มีคา่ สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.438

สรุป
จากการศึกษาครั ง้ นี พ้ บว่า ความสัมพันธ์ ระหว่า งคุณภาพชีวิ ตในการทางานกับประสิ ทธิ ภ าพการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษัทชันน
้ ากลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ างในประเทศไทยโดยเรี ยงตามลาดับรายได้
รวมสูงสุด 10 บริ ษัทนัน้ พบว่าพนักงานประจาที่ปฏิบตั ิงานที่สานักงานใหญ่ของกลุ่มบริ ษัทเหล่านี ้ ส่วนมากเป็ น
เพศหญิง มีอายุเฉลี่ ย 31-39 ปี ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มีอายุงานประมาณ 1-5 ปี และมีรายได้ อยู่ในช่วง
30,001-40,000 บาท ส่วนการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพนักงานในด้ านคุณภาพชีวิตการทางานทัง้ 6 ด้ าน
302

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

และด้ านประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิง านทัง้ 3 ด้ าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจจะเนื่องมาจากทางบริ ษัทให้
ความสาคัญกับสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัยเพราะเป็ นธุ รกิจรับเหมาก่อสร้ างที่ต้องคานึงถึงเรื่ องความปลอดภัยเป็ น
อย่า งมาก ส่ว นในเรื่ องค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอพบว่า พนักงานส่ว นใหญ่มีรายได้ เฉลี่ ยประมาณ
30,001-40,000 บาท ซึ่งระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ถือได้ ว่ารายได้ ค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
และอาจส่ ง ผลในเรื่ องคุ ณภาพของงานด้ ว ย นอกจากนี ้ พนักงานมี ความภู มิใจในองค์กรอาจเพราะผลงาน
โครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆที่บริ ษัทเหล่านี ้สร้ างขึ ้นเป็ นประโยชน์ตอ่ คนทังประเทศ
้
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ด้าน
คุณภาพชีวิตการทางานกับประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิงานของพนักงานพบว่าภาพรวมระดับความสัมพันธ์ ปาน
กลางและมีทิศทางเป็ นบวก มีเพียงด้ านขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตัวมีความสัมพันธ์ กบั ด้ านคุณภาพของงาน
ระดับความสัมพันธ์ มาก ดังนัน้ ผู้บริ หารและฝ่ ายทรัพยากรบุคคลควรมีแผนพัฒนาความสัมพันธ์ ด้านคุณภาพ
ชีวิตการทางานกับประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้ อยูใ่ นระดับมากขึน้ โดยเฉพาะด้ านขอบเขตของ
งานและการยกระดับชีวิตส่วนตัวของพนักงานเพื่อคุณภาพที่ดียิ่งขึ ้น
จากผลดังกล่าว ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะคือ ให้ มี การกาหนดนโยบายและส่งเสริ มเรื่ องคุณภาพชีวิตของ
พนักงานโดยอาจจะวางแผนและบรรจุเข้ าในแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัทให้ ครบทุกด้ าน และให้ ขยายผลไปถึงพนักงาน
ที่ไม่ได้ อยูป่ ระจาสานักงาน เช่นพนักงานก่อสร้ างประจาในโครงการต่างๆ ซึ่งพนักงานเหล่านี ค้ งมีความต้ องการ
คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยโดยเฉพาะเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน และข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควร
ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลเพิ่มขึ ้นเช่น สถานภาพและตาแน่งงานซึ่งอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพ
ชีวิ ตการทางานกับประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน และด้ า นคุณภาพชีวิ ตการทางานให้ ครบทัง้ 8 ด้ า น ด้ า น
ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานให้ ครบทัง้ 4 ด้ าน รวมถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานก่อสร้ างประจาในโครงการต่างๆ
และ พนักงานในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้ วย เพื่อขยายผลให้ เป็ นประโยชน์กบั ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทย
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ความเสี่ยงงานก่ อสร้ างประเภทงานเปลือกอาคาร กรณีศึกษาบริษัทรั บเหมาก่ อสร้ าง
Construction Risks in Façade Work: Case Study in A Construction Company
ปาณิศา ทุยดอย1* และ ดันดุ
้ สติ โปราณานนท์1*
Panisa Thuidoi1* and Dundusid Porananond1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาความเสี่ยงงานก่อสร้ างประเภทงานเปลือกอาคาร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นในงานเปลือกอาคาร และวิเคราะห์ผลกระทบและความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสี่ยงที่กระทบต่อผู้รับเหมา
งานเปลือกอาคาร ผลการวิเคราะห์ ถูกนํ ามาใช้ ในการจัดลําดับความสําคัญ ของความเสี่ยงเพื่ อสร้ างแผนการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีความสําคัญสูง รวมถึงเปรี ยบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในของส่วน
งานที่แตกต่างกันต่อการวิเคราะห์ ระดับความสําคัญของความเสี่ยง และทําการประเมินระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงด้ วยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น มีจํานวน 61 เหตุการณ์ โดย
สูงสุด 5 เหตุการณ์แรก คือ ปริ มาณบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริ มาณงาน ปริ มาณงานที่รับเข้ ามามากเกินกําลังของ
องค์ กร มีโครงการอื่นของบริ ษัทที่ เร่ งด่วนกว่าเข้ ามาทํ าให้ โครงการที่ดําเนิ นการอยู่ต้องล่าช้ าหรื อหยุดชั่วคราว
อาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรของโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน และผู้รับเหมาช่วงเร่ งติดตังงานมากจนเกิ
้
นไปทํา
ให้ ง านไม่ เรี ย บร้ อย ต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขหรื อ เก็ บ งานซํ า้ จากนัน้ หาแนวทางการตอบสนองความเสี่ ย งด้ วยการ
สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญ ซึง่ อ้ างอิงจากคู่มือแนวทางเกี่ยวกับองค์ความรู้ ในการบริ หารโครงการ (PMBOK® Guide)
โดยแบ่งออกเป็ น 5 กลยุทธ์ คือ การยกระดับ การหลีกเลี่ยง การถ่ายโอน การลดความรุ นแรง และการยอมรับ

ABSTRACT

This is the study for risk management of façade work in construction project. The study's
objectives are to identify potential risks in façade work and analyze impact and possibility of risks that
will effect to contractor’s project. The results of analysis are used for risk priority ranking to establish
the response plan for high priority risks. Furthermore, this research aims to study and compare
opinion of staffs from various departments there which are collected by questionnaires. The result
showed 61 risks and first five high priority risks are identified as 1) inadequate staff, 2) the
overwhelming workload of the organization, 3) higher priority project caused other project delay or
hold, 4) scramble of project’s resources and 5) the defects caused project delay by too many
reworks. After ranking, the risk response plan was established using the data from experts interview.
And risk response plan is presented in 5 risk response strategies according to PMBOK® Guide for
Escalation, Avoid, Transfer, Mitigate and Accept strategies.
Key Words: Risk Management, Construction Risk, Façade Work
* Corresponding author; e-mail address: panisa.palm@mail.kmutt.ac.th
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คํานํา

ปั จจุบัน งานก่ อสร้ างประเภทงานเปลือกอาคารเริ่ มแพร่ ห ลายมากขึน้ เนื่ อ งจากเจ้ าของอาคารและ
ผู้ออกแบบสามารถออกแบบรู ปลักษณ์ ภายนอกของอาคารได้ อย่างอิสระมากขึน้ อาทิเช่น ตึกมหานครที่มีการ
ออกแบบเป็ นลักษณะพิกเซล (Pixel) โดยงานประเภทเปลือกอาคาร (Façade work) ที่นิยมมากที่สดุ คือ งานผนัง
กระจกอาคาร (Curtain Wall) ซึ่งนอกจากจะตกแต่งภายนอกของอาคารแล้ ว ผนังกระจกยังถื อว่าเป็ น งานกึ่ง
โครงสร้ างกึ่งสถาปั ตยกรรม จึงมีความแข็งแรงทนทาน รวมถึงสามารถตอบสนองรู ปแบบการใช้ อาคารของผู้ใช้
อาคารในลักษณะต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี แต่ด้วยผู้รับเหมาที่ชํานาญในงานประเภทนีม้ ีจํานวนค่อนข้ างน้ อย และ
วัสดุที่นํามาประกอบบานส่วนใหญ่ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศ ทําให้ ผนังกระจกมีราคาค่อนข้ างสูง จึงมักใช้ กับ
อาคารที่ ต้ อ งการความหรู ห ราโดดเด่ น มากกว่าการนํ ามาใช้ กับ งานที่ พั ก อาศัย ทั่ วไป (Kazmierczak, K., &
Hershfi, M., 2010)
สําหรั บ การเลื อกใช้ ระบบผนังกระจกนัน้ ผู้ออกแบบต้ องคํ านึงถึงข้ อ จํ ากัด หลายอย่ าง ไม่ว่าจะเป็ น
ประเภทของผนังกระจก ประเภทกระจก รู ป แบบการใช้ งาน รวมถึงข้ อจํ ากัด ของโรงงานผู้ผ ลิ ตวัต ถุดิ บ หาก
ผู้ออกแบบไม่มีความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวอาจทํ าให้ การออกแบบรู ปลักษณ์ ภายนอกของอาคารไม่สอดคล้ องกับ
รู ปแบบการใช้ อาคาร ทํ าให้ ต้องมีการออกแบบใหม่หลังประมูลงานแล้ ว ซึ่งถื อเป็ นความเสี่ยงที่ผ้ ูรับเหมางาน
เปลือกอาคารต้ องแบกรับ อีกหนึง่ ความเสี่ยงที่สําคัญคือ ความเสี่ยงจากผู้รับเหมาหลักไม่สามารถส่งมอบพื ้นที่ได้
ทันตามกําหนดเวลา ทําให้ ผ้ ูรับเหมางานเปลือกอาคารเข้ าติดตังหน้
้ างานได้ ช้า อาจจะส่งผลให้ วิธีการหรื อขันตอน
้
การติ ด ตัง้ เปลี่ ย นไปได้ บางกรณี อาจเกิ ด จากตัวผู้รับ เหมางานเปลื อกอาคารเอง เช่ น การถอดปริ ม าณงาน
ผิดพลาด ผนังสําเร็ จรู ปที่ประกอบจากโรงงานไม่สามารถติดตังหน้
้ างานได้ จึงอาจทําให้ เกิดการรอคอยในการ
แก้ ไขงานในส่วนดังกล่าว ซึ่งบางครั ง้ อาจส่งผลถึงคุณ ภาพของงานอีกด้ วย และปั ญ หาหลักที่ นํ าไปสู่การเกิ ด
งานวิจัยนี ้ มาจากทางบริ ษัทที่ เป็ นกรณี ศึกษานัน้ ประสบกับปั ญ หาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากมีจํานวน
โครงการที่มากเกินกําลังทําให้ ทาง ซัพพายเออร์ ของทางบริ ษัท ฯ มีกําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้ องการที่
เพิ่ มขึน้ และจะหยุดการผลิตสินค้ าทันทีที่เกินโควตาที่ตกลงกันไว้ จึงเป็ นผลให้ แผนการดําเนินของทางบริ ษัทฯ
ต้ องหยุดชะงักในบางโครงการทันที
จากปั ญ หาดังกล่าวทํ าให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาการบริ หารความเสี่ยงในงานก่อสร้ างประเภทงานเปลือก
อาคาร (Façade work) ซึง่ บริ ษัทที่ใช้ เป็ นกรณี ศกึ ษาเป็ นบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างงานเปลือกอาคารที่มีมาตรฐาน
และเป็ นหนึง่ ในผู้นําในอุตสาหกรรมนี ้มาตลอด 49 ปี ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทฯ มีโครงการที่เสร็ จสมบูรณ์แล้ วกว่า 400
โครงการ ซึง่ เป็ นสถานที่สําคัญในกรุ งเทพฯ มากมาย โดยผู้วิจยั จะศึกษาจาก 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสํานักงาน
ใหญ่ กลุม่ งานโรงงานผลิต และหน่วยงานโครงการ โดยจะมีการประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบจากความเสี่ยง
ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้ รวมถึ ง การจัด ลํ าดับ ความสํ าคัญ ของความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ความเสี่ ย งที่ ค วรได้ รั บ การ
ตอบสนอง โดยจะศึกษาตังแต่
้ ขนตอนการออกแบบ
ั้
(Design) การสรรหาจัดซื ้อจัดจ้ างทังจากภายในประเทศและ
้
ต่างประเทศ (Purchasing) ขัน้ ตอนการผลิต (Production) ไปจนถึงการติดตังที
้ ่โครงการก่อสร้ าง (Installation)
และการส่งมอบงาน (Handover)
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การดําเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ บุคลากรในบริ ษัทรับเหมาก่อสร้ างงานเปลือกอาคารเท่านัน้ ในการค้ นหา
ความเสี่ยงจะใช้ วิธีการสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ในการทํางานด้ านงานเปลือกอาคารไม่น้อย
กว่า 5 ปี และใช้ แบบสอบถามในสํารวจค่าระดับโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงกับบุคลากรภายในองค์กร
ได้ แก่ สํานักงานใหญ่ (Head Office), โรงงานผลิต (Factory) และหน่วยงานโครงการ (Site)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึงนํ าโครงสร้ างงานของงานเปลือกอาคาร (Work
Breakdown Structure : WBS) มาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดทํ าแบบสัมภาษณ์ เพื่ อให้ ได้ เหตุการณ์ ความเสี่ยง
ย่อยที่ครอบคลุมทังโครงการ
้
2) การระบุความเสี่ยงจะใช้ วิธีการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญซึง่ มีประสบการณ์ด้านงานเปลือกอาคารอย่างน้ อย
5 ปี และบุคลากรในบริ ษัทผู้รับเหมางานเปลือกอาคาร (Façade Contractor) ที่ใช้ เป็ นกรณีศกึ ษา ด้ วยลักษณะ
คํ า ถามปลายเปิ ด (Opened End) โดยผู้ เชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นจะมาจากส่ ว นงานต่ า ง ๆ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั ง้
กระบวนการทํางานและโครงการ ซึง่ มีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ ดังนี ้
(1) Senior Vice President
จํานวน
1
คน
(2) Vice President (Production and Warehouse) จํานวน
1
คน
(3) Project Manager
จํานวน
2
คน
(4) Engineer
จํานวน
1
คน
และทําการจัดหมวดหมู่ของเหตุการณ์ ความเสี่ยงด้ วยการอ้ างอิงจากโครงสร้ างความเสี่ยง (Risk Breakdown
Structure : RBS) ของ PMBOK® Guide 6th Edition
3) ความเสี่ยงที่ ถูกระบุจากผู้เชี่ ยวชาญในข้ อทัง้ หมด จะถูกตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม
(Index of Item Objective Congruence) และทดสอบความน่าเชื่ อถื อของแบบสอบถาม (Reliability) ด้ วยวิธี
Cronbach Alpha Reliability Test Method จึงจะนํ ามาจัดทํ าแบบสอบถามสํารวจระดับความน่าจะเป็ นที่ จะ
เกิดขึ ้น และระดับผลกระทบของความเสี่ยงนันต่
้ อวัตถุประสงค์ของโครงการกับกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
4) รวบรวมแบบสอบมาทําการวิเคราะห์และจัดความสําคัญความเสี่ยงเพื่อสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญ (Expert
Judgement) หาแนวทางการตอบความเสี่ยง ตามวิธีการของ PMBOK® ซึง่ มีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ ดังนี ้
(1) Senior Vice President
จํานวน
1
คน
(2) Vice President (Production and Warehouse) จํานวน
1
คน
(3) Project Manager
จํานวน
1
คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เกณฑ์ ที่ ใช้ ป ระเมิ น โอกาสที่ จ ะเกิ ด หรื อความน่ าจะเป็ น ของความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด และเกณฑ์ ที่ ใช้ ในการ
ประเมินผลกระทบสามารถอ้ างอิงได้ จาก Table 1 และ 2 โดยผลลัพธ์ ท่ีได้ จากการหาค่าระดับความสําคัญของ
ความเสี่ยงสามารถจําแนกออกเป็ น 3 ระดับตาม Table 3 คือ ระดับความเสี่ยงสูง (สีแดง) ระดับความเสี่ยงปาน
กลาง (สีเหลือง) และระดับความเสี่ยงตํ่า (สีเขียว)
Table 1 Evaluation of Risk Probability
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Probability

Criteria

Probability Rate

Very High 5 Always Possible
High
4 Often Possible
Moderate 3 Moderately Possible

81 – 100%
61 – 80%
41 – 60%

Low
2 Occasionally Possible
Very Low 1 Rarely Possible or Never
ที่มา : ธนพล จตุรงค์ธวัชชัย (2557)

21 – 40%
0 – 20%

Table 2 Evaluation of Risk Impact
Risk Impact
Budget
Schedule
Very High 5 Budget Increase > 40% Cannot handover
High
4 Budget Increase > 20% Delay more than 30 days
Moderate 3 Budget Increase > 10% Delay more than 15 days
Low
2 Budget Increase > 5% Delay more than 7 days
Very Low 1 Budget Increase < 5% Delay more than 7 days
ที่มา : ณภัทร ทองประยูร (2557)
Impact

Quality
Deterioration
Frequent correction
Moderate correction
Occasional correction
Rare Correction

Table 3 Risk priority ranking
Risk Assessment Matrix

Probability

Very High
High
Moderate
Low
Very Low
ที่มา : PMI (2017)

5
4
3
2
1

Very Low
1
5
4
3
2
1

Low
2
10
8
6
4
2

Impact
Moderate
3
15
12
9
6
3

High
4
20
16
12
8
4

แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ใช้ ในการตอบสนองความเสี่ยงมี 5 กลยุทธ์ (PMBOK® Guide 6th Edition) คือ
1) การยกระดับความเสี่ยง (Escalation)
4) การลดความรุ นแรง (Mitigate)
2) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid)
5) การยอมรับความเสี่ยง (Accept)
3) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer)
การทดสอบสมมติฐาน
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5
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งานวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ จะใช้ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อมู ล ทางเดี ย ว (One Way Analysis of
Variance) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระตังแต่
้ 2 ค่าขึ ้นไป ด้ วยการคํานวณหาค่า
Sig. ที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับการทดสอบความเชื่อมัน่ ที่ 95% ดังขันตอนตาม
้
Figure 1
Test of Homogeneity of Variances
Sig. < 0.05

Sig. ≥ 0.05

Welch Test

ANOVA
Sig. ≥ 0.05

Sig. < 0.05

Sig. ≥ 0.05

Sig. < 0.05

ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H0

ยอมรับ H0

ปฏิเสธ H0
ทดสอบรายคู่

ทดสอบรายคู่
Game-Howell

LSD

Figure 1 Hypothesis Testing Process

ผลการดําเนินการวิจัย
ผลการประเมินค่ าระดับความสําคัญของความเสี่ยง
เหตุการณ์ ความเสี่ยงอาจเกิดขึ ้นในงานก่อสร้ างประเภทงานเปลือกอาคารมีทงหมด
ั้
61 เหตุการณ์ หาก
จําแนกความเสี่ยงออกตามระดับของความเสี่ยงจะมีรายละเอียด ดัง Table 5
Table 5 Risk ranking determine by risk breakdown structure (RBS)
Numbers of Risk Event
No.
Risk Category
Total
High
Moderate
Low
1 Technical
2
14
16
2 External
4
12
16
3 Organizational
8
3
11
4 Project Management
8
10
18
Total
0
22
39
61
ผลการทดสอบสมมติฐาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานมีจํานวนตัง้ แต่ 2 กลุ่มขึน้ ไป จึงใช้ วิธี One-Way ANOVA เป็ น
สถิ ติ ที่ ใช้ ในการทดสอบ โดยข้ อ มูล ที่ ใช้ ในการทดสอบจะต้ องมี ก ารแจกแจงข้ อมูล แบบปกติ ซึ่งผลทดสอบ
สมมติฐานในภาพรวมพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในของส่วนงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการวิเคราะห์ระดับความสําคัญ
ของความเสี่ยง ซึ่งมีค่านัยสําคัญ ที่ระดับน้ อยกว่า 0.05 เป็ นส่วนใหญ่ หรื อยอมรั บ H1 โดยเมื่อพิ จารณารายคู่
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากสํ านักงานใหญ่ และโรงงานให้ ความสําคัญ กับ เหตุการณ์ ความเสี่ยงไม่ไปในทิ ศ ทาง
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เดียวกัน ดังแสดงใน Table 6 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ส่วนงานที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีผลต่อระดับ
การประเมินค่าระดับความสําคัญของความเสี่ยงแตกต่างในด้ านภาวะภายนอก ด้ านองค์กร และด้ านการบริ หาร
โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้ านปั จจัยภายนอก
(1) ผู้รับเหมาช่วงเร่ งติดตังงานมากจนเกิ
้
นไปทําให้ งานออกมาไม่เรี ยบร้ อย ต้ องมีการแก้ ไขหรื อเก็บงาน
(2) ความไม่ปลอดภัยในการติดตังช่
้ วงฤดูฝน
(3) เกิดการแข่งขันทางด้ านราคาของผู้รับเหมา
2) ความเสี่ยงด้ านองค์กร
(1) ความสามารถของแต่ละบุคคลในตําแหน่งเดียวกันไม่เท่ากัน
(2) พนักงานใหม่ขาดการฝึ กอบรม (Training)
(3) อาจเกิดการแย่งชิงทรัพยากรของโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน
3) ความเสี่ยงด้ านการบริ หารโครงการ
(1) ผู้ประมาณราคายังคงใช้ ข้อมูลเก่า ๆ ในการอ้ างอิงราคา ไม่มีการปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั
(2) ผู้รับเหมางานโครงสร้ างไม่สามารถส่งมอบพื ้นที่ได้ ตาม Key Date แต่ระยะเวลาแล้ วเสร็ จยังคงเดิม
(3) รู ปแบบของงานมีความซับซ้ อนมากขึ ้น หรื อเป็ นรู ปแบบพิเศษ
(4) ความต้ องการของลูกค้ ามีการเปลี่ยนแปลง (Change Order) จากแบบก่อสร้ าง
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง
ผลการสัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่มีค่าระดับความสําคัญสูงสุด
5 อันดับแรก โดยค่าระดับความสําคัญที่ได้ มาจากประเมินระดับความน่าจะเป็ นที่จะเกิดขึ ้น และระดับผลกระทบ
ของความเสี่ยงของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดัง Table 7

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีคา่ ระดับความสําคัญสูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1) ปริ มาณบุคลากรไม่เพี ยงพอต่อปริ มาณงาน เนื่ องจากงานเปลือกอาคารถือเป็ นงานเฉพาะทางทําให้

บุคลากรที่มีความชํานาญมีปริ มาณน้ อยเมือ่ เทียบกับการเติบโตและความต้ องการของตลาดที่มแี นวโน้ มเพิ่มขึ ้น สังเกตได้
จากอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในปั จจุบนั ให้ ความสําคัญกับ โดยผลการศึกษาวิจยั สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
วุฒิพงศ์ อ่อนศรี สมบัติ (2556)

2) ปริ มาณงานที่รับเข้ ามามากเกินกําลังขององค์กร เนื่องจากในแต่ละปี ทางองค์กรจะมีการประเมินวงเงิน
ในการกู้ยืมล่วงหน้ าในแต่ละปี หากมีโครงการก่อสร้ างใหม่ที่เกิดขึน้ ในองค์ กรพร้ อมกันจํานวนมาก อาจส่งให้
เงินทุนหมุนเวียนภายในองค์กรไม่เพียงพอได้ เนื่องจากต้ องจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ แต่ยงั สามารถเบิกค่างวด
งานได้ ทําให้ ผ้ ูรับเหมาต้ องสํารองเงินส่วนตัวเพื่อใช้ ในการดําเนินงานภายในโครงการ จึงมีแนวโน้ มขาดสภาพ
คล่องได้ ง่าย นอกจากนันยั
้ งหมายรวมถึงกําลังพลและเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานอีกด้ วย
ซึง่ สอดคล้ องกับสมัคร ต้ นโลห์และณรงค์ เหลืองบุตรนาค (2555)
3) มีโครงการอื่นของบริ ษัทที่เร่ งด่วนกว่าเข้ ามาทําให้ โครงการที่ดําเนินการอยู่ต้องล่าช้ า หรื อหยุดชัว่ คราว
ซึง่ เป็ นผลมาจากการไม่ทํางานตามแผนที่วางไว้ หรื อแผนที่กําหนดไว้ นัน้ ไม่สมารถใช้ งานได้ จริ ง ซึ่งมีสาเหตุมา
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จากผู้รับเหมางานโครงสร้ างไม่สามารถส่งมอบพืน้ ที่ได้ ตาม Key Date ส่งผลให้ ผ้ ูรับเหมางานเปลือกอาคารไม่
สามารถเริ่ มงานได้ ตามแผนที่วางไว้ หรื อบางกรณี เกิดจากตัวผู้รับเหมางานเปลือกอาคารเองไม่มีความพร้ อมใน
การเริ่ มงานจึงทําให้ ต้องเร่ งงานในช่วงการติดตังโดยการเพิ
้
่มกําลังพลด้ วยการขอความช่วยเหลือจากโครงการอื่น
ในองค์กรที่ยงั มี Float ในการทํางานเหลืออยู่ เพื่อให้ แล้ วเสร็ จทันกําหนดเวลาที่วางไว้ อีกหนึง่ ปั จจัยคือ โรงงานไม่
สามารถผลิตชิ ้นงานได้ ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากต้ องมีเพิ่มกําลังการผลิตให้ กบั โครงการที่เร่ งด่วนกว่า โดยการ
ชะลอการผลิตโครงการอื่นออกไปก่อน เพื่ อให้ สามารถผลิตชิ น้ งานให้ กับหน้ างานโครงการนัน้ ได้ ทันท้ วงที ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลของงานวิจยั ของ Stephen Wearne (2006)
4) อาจเกิดการแย่งชิงทรั พยากรของโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน โดยความเสี่ยงนีม้ ีสาเหตุจากโครงการ
ขาดการวางแผนในการดําเนินงานอย่างละเอียด (Master Plan Schedule) ขาดการจัดสรรวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์
และเครื่ องมื อเครื่ องจักรที่ ต้องการใช้ งาน (Material Plan Schedule) รวมถึงขาดการวางแผนการใช้ กําลังพล
(Manpower Schedule) หรื ออาจมีสาเหตุมาจากการวางแผนที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมหรื อไม่สามารถใช้
งานได้ จริ ง ส่งผลให้ เกิดการแย่งชิงทรัพยากรเหล่านัน้ ขึน้ ได้ ในบางช่วงเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเทอด
ศักดิ์ บุญจันทร์ (2553)
5) ผู้รับเหมาช่วงเร่ งติดตังงานมากจนเกิ
้
นไปทําให้ งานออกมาไม่เรี ยบร้ อย ต้ องมีการแก้ ไข หรื อเก็บงานซํ ้า
ซึ่งมี ส าเหตุม าจากผู้รั บ เหมาช่ วงขาดการวางแผนงาน ขาดความชํ านาญเฉพาะด้ าน รวมถึงความละเอี ย ด
รอบคอบในการทํางาน โดยงานเปลือกอาคารนันต้
้ องใช้ ความชํานาญในการดําเนินงานค่อนข้ างสูง ทําให้ ความรู้
ความสามารถของผู้รับเหมาช่วงบางรายไม่เพียงพอ ส่งผลให้ งานที่ออกมาไม่เรี ยบร้ อย หรื อต้ องมีการเก็บงานซํ ้า
โดยผลการศึกษาวิจยั สอดคล้ องกับเอกนริ นทร์ อาจทวีกลุ (2557)
นอกจากนัน้ การทดสอบสมมติฐานสามารถสรุ ปได้ ว่า ส่วนงานที่ปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ประเมินค่าระดับความสําคัญของความเสี่ยงในด้ านภายนอก ด้ านองค์กร และด้ านการบริ หารโครงการ โดยส่วน
งานที่มีความเห็นแตกต่างกันส่วนใหญ่ คือ ระหว่างกลุ่มตัวอย่างจากสํานักงานใหญ่ และโรงงาน ซึ่งมีสาเหตุมา
จาก การรับรู้ ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิภายในสํานักงานใหญ่จะไม่รับรู้ ความเสี่ยงที่
เกิดจากการทํางานส่วนการผลิต และกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิงานส่วนโรงงานจะไม่รับรู้ ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบตั ิงานในสํานักงานใหญ่ ทําให้ ทงสองกลุ
ั้
ม่ ไม่ให้ ความสําคัญกับความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับส่วนงาน
ของตนเอง อีกทังยั
้ งเกิดจากกลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่เข้ าใจในความเสี่ยง หรื อไม่เห็นถึงความสําคัญของเหตุการณ์
ความเสี่ ย งอี ก ด้ วย และการทดสอบสมมติ ฐ านยัง ทํ าให้ เห็ น ว่า ทางองค์ ก รไม่ มี วิธี ก ารดํ าเนิ น งาน ระเบี ย บ
แบบแผน ข้ อบังคับ หรื อมาตรฐานเดียวกัน ทําให้ ปัจจุบันส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรดําเนินงานไปในทิศทางที่
แตกต่างกัน ซึ่งแสดงออกมาในรู ป ของความคิ ดเห็ น ที่ แตกต่างกัน ซึ่งเป็ น การยื นยัน ว่า องค์ กรควรมี ก ารวาง
มาตรการ มาตรฐาน หรื อแนวทางการดําเนินที่ชดั เจน เพื่อให้ ผลการดําเนิ นงานออกมาในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้ อ งกัน นอกจากนัน้ ผู้ บ ริ ห ารควรมี ก ารสร้ างจิ ต สํ านึ ก และหล่ อหลอมบุ ค ลากรทุก คนในองค์ ก รให้ มี
เป้าหมายร่ วมเดียวกัน (Common Goal) เพื่ อให้ องค์ กรหรื อโครงการสามารถบรรลุวัตถุป ระสงค์ รวมถึงบรรลุ
เป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กรได้ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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Question

Inadequate production capacity to meet site requirements.
The complexity of building design cause difficulty of material strength calculation
Subcontractors make much defect cause re-work
Unsafe condition in rainy season
Rain does not fall to be the seasonal
Price competition of contractor
Non-equal skill of staff in the same position
Inadequate Staff
New staff lack of training
The overwhelming workload of the organization
Workers take very long day off
Scramble for resources
Other project is more urgent caused this project delay or hold
Machine work overload due to other machines broken
Estimators use non-updated standard
Miss communication from many nationality project team members
One-way Communication
Main contractor do not handover work as of Key Date
Engineer do not control work base on schedule

Table 6 The results of hypothesis test

1.140
2.342
3.901
2.782
6.019
4.895
.757
3.741
1.569
.955
5.782
.303
1.053
3.797
2.205
1.930
3.502

.324
.101
.023
.067
.003
.009
.472
.027
.213
.388
.004
.739
.353
.026
.116
.150
.056

ANOVA
F
Sig.
3.148
10.903
-

Statistic
2
2
-

66.852
66.679
-

Welch Test
df1
df2
.049
.000
-

Sig.

Accept H0
Accept H0
Reject H0
Reject H0
Accept H0
Reject H0
Reject H0
Accept H0
Reject H0
Accept H0
Accept H0
Reject H0
Accept H0
Accept H0
Reject H0
Accept H0
Accept H0
Reject H0
Accept H0

Result
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313

5

2.02

Subcontractors make much defect
cause re-work

3.06 Scramble for resources

4

9.09

9.49

9.89

3.09

3

Other project is more urgent
caused this project delay or hold

3.04

2
9.92

10.63

-

-

4.996

5.247
12.190

Statistic

Risk Response Plan

-

-

ANOVA
F
Sig.

2

2
2

67.148

66.271
66.900

Welch Test
df1
df2

Risk Owner

Reject H0

Reject H0
Reject H0

Result

Project Manager

Project Manager

Executive

HR Department
Executive
Project Manager
Factory Manager

.009

.008
.000

Sig.

Increase number of staff for suitable with work
Selecting appropriate project
Accept Hire more subcontractor in case of accelerate work
Renting more storage or clearing existing storage to meet the needs
Assessment which project has float and can be decelerated productivity rate to
Mitigate
accelerate the rush project
Revising work schedule follow to currently situation by stating number of
Mitigate productivity rate and material to be used in each project
Hire more outsource subcontractor
Training and emphasize work procedure before working
Stating requirements of quality and work standard including with punishment to
Mitigate
subcontractor before working
Increase quality control inspection time

Avoid

Risk
Strategy
Ranking

The overwhelming workload of the
organization

3.02 Inadequate Staff

1

Risk Event

Risk
ID

No.

Table 7 Risk response for facade work

Total

Unique of building design
Different of client desire change from construction drawing

Question

Table 6 The results of hypothesis test (Cont.)
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Perception and Attitudes of Users toward Mobile Banking Services through A-Mobile
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บทคัดย่ อ
กำรศึกษำในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรรับรู้ และทัศนคติของผู้ใช้ บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ผ่ ำนแอปพลิ เคชั่น A-Mobile ของธนำคำรเพื่ อกำรเกษตรและสหกรณ์ กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำง คือลูกค้ ำธนำคำรที่มีบัญ ชีเงินฝำก และได้ ลงทะเบียนเปิ ดใช้ งำนแอปพลิ เคชั่น A-Mobile ทั่วประเทศ
จ ำนวน 400 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยใช้ แบบสอบถำม ซึ่งกำรรั บ รู้ บริ ก ำรธนำคำรทำงโทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่
ประกอบด้ วย ควำมสะดวกในกำรใช้ งำน ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ต้ นทุ น ธุ ร กรรม ควำมกดดั น จำกกลุ่ ม อ้ ำ งอิ ง
ควำมสำมำรถของตนเอง และควำมมีประโยชน์ พบว่ำ ผู้ใช้ บริ กำรที่มีระดับกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน มีทศั นคติกำร
น ำแอปพลิ เคชั่น A-Mobile มำใช้ แ ตกต่ ำ งกั น อย่ ำ งมี นั ย ส ำคัญ ทำงสถิ ติ ส่ วนกำรรั บ รู้ บริ ก ำรธนำคำรทำง
โทรศัพ ท์ เคลื่อนที่ เชิ งมีควำมสัมพัน ธ์ กับ ทัศนคติก ำรน ำแอปพลิเคชั่น A-Mobile มำใช้ ในทิ ศทำงบวกอย่ำงมี
นัยสำคัญ ทำงสถิติ เพื่ อเป็ นกำรส่งเสริ มให้ มีผ้ ูใช้ บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์ เคลื่อนที่ มำกขึน้ ธนำคำรควรให้
ควำมสำคัญกับกำรให้ ควำมรู้ ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้ และด้ ำนควำมน่ำเชื่อถือของแอปพลิเคชัน่ A-Mobile

ABSTRACT
This study was aimed to study the user’s mobile banking service perceptions and attitudes
toward A-Mobile application of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC). The
samples users include the is deposit account and already activating the A-Mobile application across
Thailand. There are around 400 samples. Data were collected by using questionnaire. The
perception of mobile banking service consist of perceived ease of use, perceived credibility,
perceived finance cost, perceived normative pressure, perceived Self efficacy and perceived
usefulness. This study indicated that significant about the user’s education levels differential in the
attitude of users toward A-Mobile application. The perception was positive related with attitude of
mobile banking service. This study was conducted to promote users to use mobile banking services,
BAAC should pay attention to perceived ease of use and perceived credibility of A-Mobile application
for user.
Key Words: mobile Banking Services, A-Mobile
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คานา
จำกกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้ เกิดรูปแบบกำรให้ บริ กำรทำงกำรเงิน ที่อำนวยควำม
สะดวก โดยเฉพำะกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินสมัยใหม่ที่สำมำรถทำธุรกรรมกำรเงิน ผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่ำง ๆ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้ องกำรตอบโจทย์ของกลุม่ เกษตรกรลูกค้ ำรุ่นใหม่
ที่เปลีย่ นพฤติกรรมกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยหยุด
นิ่ง จึงได้ เปิ ดตัวบริ กำรทำงกำรเงินผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่บนแอปพลิเคชัน่ A-Mobile และได้ มีกำรติดตำมผลกำร
ให้ บริ กำร พบว่ำมีจำนวนผู้ใช้ บริ กำรไม่มำกนัก
ดังนั ้นผู้วิจยั จึงต้ องกำรศึกษำแนวทำงในกำรส่งเสริ มให้ มีผ้ ใู ช้ บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่มำก
ขึ ้น ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษำกำรตำมแนวทำงกำรวิจยั ของ Lule (2008) โดยผู้วิจยั ได้ ทำกำรปรับในส่วนของปัจจัยส่วน
บุคคลให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรวิจยั ในครัง้ นี ้ ส่วนแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้และแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
ทัศนคติได้ ผ่ำนกำรแปลภำษำและแก้ ไขข้ อคำถำมให้ มีควำมชัดเจน โดยได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญใน
กำรสือ่ ควำมหมำยได้ ตรงวัตถุประสงค์ของกำรวิจยั ซึง่ วัตถุประสงค์ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้ วย 1) ศึกษำ
ระดับกำรรับรู้และทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ 2) ศึกษำอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลต่อทัศนคติ
กำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ 3) เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงกำรรับรู้ของผู้ใช้ แอปพลิเคชัน่ A-Mobile
กับทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้

ทบทวนวรรณกรรม
แอปพลิเคชัน่ A-Mobile คือ บริ กำรทำงกำรเงินผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรในวันที่ 5
มกรำคม พ.ศ. 2561 โดยสำมำรถตรวจสอบข้ อมูลบัญชีเงินฝำก บัญชีเงินกู้ โอนเงินภำยในธนำคำร โอนเงิน
ระหว่ำงธนำคำรและยังสำมำรถชำระค่ำสำธำรณูปโภคผ่ำนทำงแอปพลิเคชัน่ A-Mobile (สำนักสือ่ สำรกำรตลำด
และประชำสัมพันธ์ , ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร, 2561, หน้ ำ 1-2)
ทฤษฎีแบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) พัฒนำแบบจำลอง
เพื่อใช้ ศกึ ษำกำรยอมรับกำรใช้ ระบบสำรสนเทศ ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ปัจจัย คือ กำรรับรู้ถงึ ประโยชน์ที่ได้ รับและ
กำรรับรู้ถงึ ควำมง่ำยในกำรใช้ งำน (Davis, 1985, pp.24) ต่อมำ Lule (2008, p. 27) ทำกำรศึกษำกำร
ประยุกต์ใช้ รูปแบบกำรยอมรับเทคโนโลยีบนพื ้นฐำนแบบจำลองของ Davis ได้ เสนอแบบจำลองที่เพิ่มกำรรับรู้อีก
4 ข้ อ ประกอบด้ วย กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง กำรรับรู้ควำมน่ำเชื่อถือ กำรรับรู้ต้นทุนธุรกรรม และกำรรับรู้
ควำมกดดันจำกกลุม่ อ้ ำงอิง
กำรรับรู้ หมำยถึง กระบวนกำรของบุคคลที่จดั ระเบียบและแปลควำมหมำยตำมควำมรู้สกึ ควำม
ประทับใจของตนเอง เพื่อให้ ควำมหมำยเกี่ยวกับข้ อมูลที่ได้ รับ เป็ นกระบวนกำร ซึง่ บุคคลจัดระเบียบควำมคิด
และตีควำมสิง่ ที่เป็ นประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำหรื อสัมผัสเพื่อให้ ควำมหมำยของข้ อมูลตำมสภำพแวดล้ อม เกิดกำร
สร้ ำงภำพกำรแปลควำมหมำยและกำรแสดงออก (ทองฟู ศิริวงศ์, 2555, หน้ ำ 49) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
รับรู้ประกอบไปด้ วยตัวผู้รับรู้ สิง่ แวดล้ อมและสิ่งที่รับรู้ (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2000, pp. 85-87)
ทัศนคติ หมำยถึง ควำมรู้สกึ และควำมคิดเห็นที่บคุ คลมีต่อสิง่ ของ บุคคล สถำนกำรณ์ สถำบันและ
ข้ อเสนอใด ๆ ในทำงที่ยอมรับหรื อปฏิเสธ ซึง่ มีผลให้ บคุ คลพร้ อมที่จะแสดงปฏิกิริยำตอบสนองด้ วยพฤติกรรม
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อย่ำงเดียวกันตลอด (Munn, 1971, p.71 ) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติประกอบไปด้ วย กระบวนกำรเรี ยนรู้
ประสบกำรณ์สว่ นตัว กำรเลียนแบบและอิทธิพลของกลุม่ สังคม (Allport, 1985, p.8)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมสำมำรถเขียนกรอบกำรวิจยั ได้ ดงั นี ้
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อำยุ
3. ระดับกำรศึกษำ
4. รำยได้ เฉลี่ยต่อเดือน
5. กลุม่ อำชีพ

ทัศนคติ
การนาแอปพลิเคชั่น
A-Mobile มาใช้

การรับรู้บริการธนาคาร
ผ่ านทางโทรศัพท์ เคลื่อนที่
1. ควำมสะดวกในกำรใช้
2. ควำมมีประโยชน์
3. ควำมสำมำรถของตนเอง
4. ควำมน่ำเชื่อถือ
5. ต้ นทุนธุรกรรม
6. ควำมกดดันจำกกลุม่ อ้ ำงอิง

Figure 1 Research framework
สมมติฐำนในกำรวิจยั มีดงั นี ้
สมมติฐานที่ 1-5 ผู้ใช้ บริ กำรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีทศั นคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำ
ใช้ แตกต่ำงกัน
สมมติฐานที่ 6-11 กำรรับรู้กำรบริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ มีควำมสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
กำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ในทิศทำงบวก

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในกำรศึกษำวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีกำรเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถำม ประชำกรที่ใช้ ในกำรวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้
มีบญ
ั ชีธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และลงทะเบียนเพื่อเปิ ดใช้ บริ กำรแอปพลิเคชัน่
A-Mobile ทัว่ ประเทศ จำนวน 258,560 คน จำกกลุ่มประชำกร (ข้ อมูล ณ 31 มีนำคม 2561) ทำกำรคำนวณหำ
ขนำดกลุม่ ตัวอย่ำงจำกสูตร Cochran (1997) ได้ ขนำดกลุม่ ตัวอย่ำงเท่ำกับ 384 คน ซึง่ ผู้วิจยั ได้ กำหนดเป็ น 400
ชุด ซึง่ ผู้วิจยั ดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูลจำกกลุม่ ตัวอย่ำงโดยใช้ วิธีกำรสุม่ แบบเจำะจง (Purposive Sampling)
แบบสอบถำมผู้วิจยั ปรับปรุงมำจำกงำนวิจยั ของ Lule (2008) เป็ นชนิดเลือกตอบ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ส่วนที่
1 คำถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลแบบปลำยปิ ดจำนวน 5 ข้ อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรรับรู้ บริ กำร
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ธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ จำนวน 24 ข้ อ โดยใช้ มำตรำวัดระดับ 1 (ต่ำมำก) – 5 (สูงมำก) สำหรับข้ อ
คำถำมปกติ ส่วนคำถำมนิเสธใช้ มำตรำวัดระดับ 1 (สูงมำก) – 5 (ต่ำมำก) และส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับ
ทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ บริ กำรธนำคำร จำนวน 5 ข้ อ โดยใช้ มำตรำวัดระดับ 1 (ไม่เห็นด้ วย
อย่ำงยิ่ง) – 5 (เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง) และได้ มีกำรทดสอบควำมเที่ยงตรงตำมเนื ้อหำ (Content Validity) และกำร
ทดสอบควำมน่ำเชื่อถือ (Reliability) โดยนำแบบสอบถำมไปทดสอบ (Pre-Test) กับผู้ตอบแบบสอบถำมที่เป็ น
คนละกลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่ำงจริ ง แต่มีคณ
ุ ลักษณะใกล้ เคียงลักษณะของกลุม่ ตัวอย่ำงที่ใช้ ในกำรศึกษำจริ ง จำนวน
30 ชุด ซึง่ ได้ ผล ดังนี ้
1) กำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ได้ ค่ำควำมน่ำเชื่อถือ .898
2) ทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ได้ ค่ำควำมเชื่อถือ .958
จำกนั ้นนำข้ อมูลที่ได้ จำกแบบสอบถำม มำวิเครำะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive
Statistics) ใช้ หำค่ำทำงสถิติ คือ ควำมถี่ ร้ อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน และค่ำเฉลีย่ โดยควำมหมำยของ
ค่ำเฉลีย่ ระดับกำรรับรู้ และทัศนคติ จำกสูตรหำควำมกว้ ำงอันตรภำคชั ้น ได้ ดังนี ้
ระดับกำรรับรู้
ระดับทัศนคติ
คะแนนเฉลีย่
ต่ำมำก
ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
1.00 - 1.80
ต่ำ
ไม่เห็นด้ วย
1.81 - 2.60
ปำนกลำง
ปำนกลำง
2.61 - 3.40
สูง
เห็นด้ วย
3.41 - 4.20
สูงมำก
เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
4.21 – 5.00
ในกำรทดสอบสมมติฐำนใช้ สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) ได้ แก่ กำรวิเครำะห์ Independent Sample
t-test และ One-Way ANOVA และใช้ สถิติสหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) วิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ ของกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่และทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้

ผล
จำกกลุม่ ตัวอย่ำงจำนวน 400 คน จำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคลสรุปได้ วำ่ ส่วนใหญ่กลุม่ ตัวอย่ำงเป็ นเพศ
หญิง จำนวน 266 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.50 มีอำยุ 30 - 40 ปี จำนวน 153 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.25 มีกำรศึกษำ
ระดับปริ ญญำตรี จำนวน 265 คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.25 มีรำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000 - 15,000 บำท จำนวน 89
คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.75 และเป็ นกลุม่ อำชีพกลุม่ ที่ไม่ใช่เกษตรกร จำนวน 354 คน คิดเป็ นร้ อยละ 88.50
Table 1 The means and standard deviations of users’ perception toward Mobile Banking Services
(n=400)
/
S.D. Perception Level
Perception Aspects

x

1. perceived ease of use (P1)
2. perceived usefulness (P2)
3. perceived Self efficacy (P3)
4. perceived credibility (P4)

4.49
3.75
4.02
4.00
318

.485
.438
.645
.564

Very high
High
High
High
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Table 1 (Continued)

Perception Aspects
5. perceived finance cost (P5)
6. perceived normative pressure (P6)
Overall

x/

S.D.

3.65
3.97
3.88

.495
.761
.565

(n=400)
Perception Level
High
High
High

ค่ำเฉลีย่ ของระดับกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่โดยรวมอยู่อยู่ในระดับสูง มีค่ำเฉลีย่ รวม
เท่ำกับ 3.88 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนรวมเท่ำกับ .565 ดังแสดงใน Table 1 ซึง่ เมื่อพิจำรณำรำยข้ อพบว่ำ ระดับกำร
รับรู้ที่อยู่ในระดับสูงมำก คือกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ด้ำนควำมสะดวกมีค่ำเฉลีย่ รวม
เท่ำกับ 4.49 และระดับกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่อยู่ในระดับสูง ได้ แก่ กำรรับรู้บริกำร
ธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่ด้ำนควำมสำมำรถของตนเอง มีค่ำเฉลีย่ 4.02 ด้ ำนควำมน่ำเชื่อถือ มีค่ำเฉลีย่
4.00 ด้ ำนควำมกดดันจำกกลุม่ อ้ ำงอิง มีค่ำเฉลีย่ 3.97 ด้ ำนควำมมีประโยชน์ มีค่ำเฉลีย่ 3.75 และด้ ำนต้ นทุน
ธุรกรรม มีค่ำเฉลีย่ 3.65
Table 2 The means and standard deviations of the attitudes toward A-Mobile application
(n=400)
/
Attitudes toward A-Mobile application
S.D.
Interpretation
1. Using Mobile Baking services is a good
4.55
.573
Absolutely agree
idea (A1)
2. My attitude toward Mobile Baking
4.42
.678
Absolutely agree
services is favorable (A2)
3. I think that using Mobile Baking services
4.60
.553
Absolutely agree
is beneficial to me (A3)
4. I like idea of using Mobile Banking
4.48
.679
Absolutely agree
services (A4)
5. Using Mobile Banking services would be
4.36
.746
Absolutely agree
pleasant (A5)
Overall
4.48
.536
Absolutely agree

x

ค่ำเฉลีย่ ของทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ โดยรวมเห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง มีค่ำเฉลีย่ รวมเท่ำกับ
4.48 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนรวมเท่ำกับ .536 ดังแสดงใน Table 2 เมื่อพิจำรณำรำยข้ อ พบว่ำ กำรใช้ แอปพลิเคชัน่
A-Mobile ผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นประโยชน์ มีระดับทัศนคติสงู สุดโดยมีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.60 รองลงมำ คือ กำรใช้
บริ กำรแอปพลิเคชัน่ A-Mobile ผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่เป็ นควำมคิดที่ดีเท่ำกับ 4.55
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Table 3 Summary of hypothesis testing results, who different individual factor have effect for using the
A-Mobile applications
Independent Variable
Statistic Values
Sig.
Hypothesis Test result
1. Gender
t = 0.173
.863
Reject
2. Age
F = 1.203
.309
Reject
3. Education Level
F = 2.452
.046
Accept
4. Monthly Income Range
F = 2.009
.053
Reject
5. Occupation Group
t = 0.793
.428
Reject
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนผู้ใช้ บริ กำรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่ำงกันมีทศั นคติต่อกำรใช้ แอปพลิเคชัน่
A-Mobile แตกต่ำงกัน ดังแสดงใน Table 3 ซึง่ พบว่ำ ผู้ใช้ บริ กำรที่มีเพศ อำยุ รำยได้ เฉลีย่ ต่อ และกลุม่ อำชีพ ที่
แตกต่ำงกัน มีทศั นคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ แต่พบว่ำ ผู้ใช้ บริ กำร
ที่มีระดับกำรศึกษำ แตกต่ำงกัน มีทศั นคติต่อกำรใช้ แอปพลิเคชัน่ A-Mobile แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิติ
Table 4 The correlation between perception toward mobile banking services and attitudes towards
the A-Mobile applications
p
Hypothesis Test result
R
Perception
1. perceived ease of use
2. perceived usefulness
3. perceived Self efficacy
4. perceived credibility
5. perceived finance cost
6. perceived normative pressure

.476
.245
.350
.460
.432
.363

.000
.000
.000
.000
.000
.000

Accept
Accept
Accept
Accept
Accept
Accept

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่
และกับทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ดังแสดงใน Table 4 พบว่ำ กำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ ด้ ำน มีควำมสัมพันธ์กบั ทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ในทิศทำงบวกอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ

ข้ อวิจารณ์
1. สมมติฐำนด้ ำนผู้ใช้ บริ กำรซึง่ ประกอบไปด้ วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ เฉลีย่ ต่อเดือน และ
กลุม่ อำชีพ พบว่ำมีเพียงระดับกำรศึกษำของผู้ใช้ บริกำรที่แตกต่ำงกันเท่ำนั ้นทีจ่ ะมีทศั นคติกำรนำแอปพลิเคชัน่
A-Mobile มำใช้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึง่ ระดับกำรศึกษำของกลุม่ ตัวอย่ำงที่ต่ำงกัน ย่อมจะมีควำมรู้
ควำมเข้ ำใจทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรบริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่แตกต่ำงกัน สอดคล้ องกับแบบจำลอง
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กระบวนกำรตัดสินใจในนวัตกรรมของ Rogers (1995, p.163) ที่กล่ำวถึงกำรรับควำมรู้ (Knowledge) เพิ่มเติม
พร้ อมกับได้ รับกำรชักจูง (Persuasion) จำกผู้ให้ ข้อมูล กลุม่ ตัวอย่ำงหรื อผู้รับข้ อมูลจะเกิดกระบวนกำรตัดสินใจ
(Decision) ว่ำจะยอมรับ (Adoption) ว่ำจะตัดสินใจนำมำใช้ หรืออำจเกิดกำรปฏิเสธ (Rejection) ซึง่ ในกรณีที่
เกิดกำรยอมรับจะผ่ำนเข้ ำสูก่ ระบวนกำรนำมำใช้ (Implementation) หลังจำกที่มีกำรใช้ บริ กำรธนำคำรทำง
โทรศัพท์เคลือ่ นที่แล้ ว ผู้ใช้ จะเกิดกำรป้อนข้ อมูลกลับ (Confirmation) ว่ำบริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่นั ้น
สมควรจะถูกนำมำใช้ อย่ำงต่อเนื่องหรื อไม่ จึงสำมำรถสรุปได้ ว่ำ ระดับกำรศึกษำของผู้ใช้ บริ กำรที่แตกต่ำงกัน จะ
มีทศั นคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ แตกต่ำงกัน
2. จำกกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่และทัศนคติ
กำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ พบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ ในเชิงบวกในทุกด้ ำน โดยพบกำรรับรู้บริ กำรธนำคำร
ด้ ำนควำมสะดวกในกำรใช้ มีควำมสัมพันธ์กบั ทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ เป็ นลำดับแรก
รองลงมำ คือ กำรรับรู้ควำมน่ำเชื่อถือ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Akhilesh และ Srinivasan (2013, p.496) ที่
กล่ำวว่ำ สำมปัจจัยหลักในกำรนำนวัตกรรมมำใช้ ในกำรขับเคลือ่ นกำรทำงำนและองค์กรประกอบไปด้ วย ควำม
ง่ำยในกำรนำไปใช้ ควำมปลอดภัย และระดับของควำมมีมำตรฐำน ซึง่ ในเรื่ องของควำมปลอดภัยและระดับของ
ควำมมีมำตรฐำนในกำรนำนวัตกรรมมำใช้ ในกำรขับเคลือ่ นกำรทำงำนและองค์กร เทียบได้ ควำมน่ำเชื่อ ถือของ
นวัตกรรมที่นำมำใช้

สรุป
1. ระดับกำรรับรู้บริ กำรธนำคำรทำงโทรศัพท์เคลือ่ นที่โดยรวมอยู่อยู่ในระดับสูง และผู้ใช้ บริ กำรมีทศั นคติ
กำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ โดยรวมเห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
2. ผู้ใช้ บริ กำรที่มรี ะดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันจะมีกำรรับรู้ต่อบริ กำรธนำคำรผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ด้วย
แอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยสำคัญ
3. กำรรับรู้ของผู้ใช้ บริ กำรธนำคำรผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ด้วยแอปพลิเคชัน่ A-Mobile ซึง่ ประกอบไปด้ วย
กำรรับรู้ควำมสะดวกในกำรใช้ กำรรับรู้ควำมน่ำเชื่อถือ และกำรรับรู้ต้นทุน กำรรับรู้ควำมกดดันจำกกลุม่ อ้ ำงอิง
กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และกำรรับรู้ควำมมีประโยชน์ ทุกด้ ำนมีควำมสัมพันธ์กบั ทัศนคติกำรนำ
แอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ในทิศทำงบวก

ข้ อเสนอแนะ
1. จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ ผู้ใช้ บริ กำรที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันเท่ำนั ้นทีจ่ ะมีกำรรับรู้ต่อบริ กำร
ธนำคำรผ่ำนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ด้วยแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึง่ จำกกลุม่
ตัวอย่ำงพบว่ำ ส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่มีระดับกำรศึกษำในระดับปริ ญญำตรี ดังนั ้น ควรมีกำรเตรี ยมกำรให้ ควำมรู้แก่
ผู้ใช้ บริ กำรรำยใหม่เป็ น 2 รูปแบบ คือ กำรให้ ควำมรู้แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรรำยใหม่ที่มรี ะดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริ ญญำตรี
และกำรให้ ควำมรู้แก่ผ้ ใู ช้ บริ กำรรำยใหม่ที่มีระดับกำรศึกษำสูงกว่ำปริ ญญำตรี
2. ผลจำกกำรวิจยั พบว่ำ กำรรับรู้ควำมสะดวกในกำรใช้ กำรรับรู้ควำมน่ำเชือ่ ถือ และกำรรับรู้ต้นทุน
ธุรกรรม มีควำมสัมพันธ์กบั ทัศนคติกำรนำแอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ในทิศทำงบวก ซึง่ สูงกว่ำกำรรั บรู้ควำม
กดดันจำกกลุม่ อ้ ำงอิง กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง และกำรรับรู้ควำมมีประโยชน์ทสี่ ง่ ผลต่อทัศนคติกำรนำ
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แอปพลิเคชัน่ A-Mobile มำใช้ ในทิศทำงบวกในระดับต่ำ ดังนั ้นกำรจะก่อให้ เกิดผู้ใช้ บริ กำรรำยใหม่และรักษำ
ผู้ใช้ บริ กำรแอปพลิเคชัน่ A-Mobile ให้ คงอยู่ ควรมีกำรกระตุ้นให้ เกิดกำรรับรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่ A-Mobile
ดังนี ้
2.1 กำรรับรู้ควำมสะดวกในกำรใช้ ควรทำกำรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ บริ กำร ถึงควำมต้ องกำร
ควำมสะดวกของบริ กำรที่ใช้ อยู่ปัจจุบนั รวมถึงบริ กำรที่ต้องกำรให้ มีในอนำคต
2.2 กำรรับรู้ควำมน่ำเชื่อถือ ควรพัฒนำแอปพลิเคชัน่ ไม่ให้ เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรใช้ บริ กำร
รวมถึงควำมเสถียรของแอปพลิเคชัน่ ให้ สำมำรถดำเนินกำรได้ สมบูรณ์ตั ้งแต่เริ่ มต้ นจนสิ ้นสุดกำรใช้ บริ กำร
2.3 กำรรับรู้ต้นทุนธุรกรรม ควรตัดกำรไม่ให้ มีกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมพิเศษอื่น ๆ จำกกำรใช้
บริ กำร

เอกสารอ้ างอิง
ทองฟู ศิริรักษ์ . 2555. พฤติกรรมองค์ การ. กรุงเทพมหำนคร: สำนักพิมพ์จำมจุรี โปรดักส์ จำกัด.
สำนักสือ่ สำรกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ , ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร. 2561. ธ.ก.ส.เปิ ดตัว
A-Mobile/QR Code ตอบโจทย์ ไลฟ์ สไตล์ ยุคดิจิทลั เพื่อยกระดับสู่เกษตรกร 4.0, ข่ำวที่ 64/2560.
Akhilesh, K B.,Srinivasan, R. (2013). Driving the Economy Through Innovation and Entrepreneurship
: Emerging Agenda for Technology Management. Dordrecht: Springer India.
Allport, G.W. (1985). Attitude : Handbook of Social Psychology. Worcester, Mass: Clark University
Press.
Bartz, A. E. 1999. Basics Statistical Concepts. New Jersey: Prentice Hall.
Davis, F. 1985. A technology acceptance model for empirically testing new end-user information
systems: theory and results, Unpublished Ph.D. dissertation, MIT Sloan School of
Management, Cambridge, MA.
Cochran, W. G. 1977. Sampling Techniques. 3rd ed. New York: John Wiley and Sons Inc.
Lule, I. 2008. Application of Technology Acceptance Model in Mobile Banking Adoption in Kenya,
Master degree of science, University of Nairobi school of Computing and Informatics.
Munn, Norman L. 1971. Introduction to Psychology. Boston: Houghton Mifflin Company.
Rogers, E.M. 1995. Diffusion of Innovations. 4th ed., New York: The Free Press.
Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G. and Osborn R.N. (2000). Organizational Behavior. (7th ed.). New
York: John Wiley & Sons, Inc.

322

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

ปั จจั ย จู ง ใจและปั จจั ย คํา้ จุ น ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรกลุ่ ม
Generation Y ในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ระยอง
Motivating and Hygiene Factors Related to Generation Y Human Resource's Organisational
Loyalty in Rayong Industrial Establishments
จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล1*
Jirapuch Kulerttrakul1*

บทคัดย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ ้าจุน กับความจงรักภักดีตอ่ องค์การ และเพื่อพยากรณ์
ความจงรั กภักดีต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคํ ้าจุนสามารถพยากรณ์ ความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม
Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ ร้อยละ 57 ได้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มี 6 ด้ าน ได้ แก่ ความน่าสนใจและคุณค่าของงาน (X8) สภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางาน (X11) กฎระเบียบนโยบายบริ ษัท (X9) การมีสถานภาพที่ดี (X5) การได้ รับการยกย่อง (X2) และการมี
โอกาสความก้ าวหน้ า (X6) ดังนัน้ ผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการกับปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความ
จงรั กภักดีต่อองค์ การของบุคลากร กลุ่ม Generation Yในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทัง้ 6
ประการอย่างเหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ างความจงรักภักดีตอ่ องค์กรของบุคลากรกลุม่ Generation Y อย่างต่อเนื่อง

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study relationship among motivating factors,
hygiene factors and the Generation Y Human Resource's Organisational Loyalty and 2) to
investigate whether the motivating factors and hygiene factors could predict the Generation Y
Human Resource's Organisational Loyalty. The findings revealed that six aspects of motivating
and hygiene factors could predict The Generation Y Human Resource's Organisational Loyalty
of approximately 57% and were statistically significant at the level of 0.05 namely : interest and
value of work (X8), work environment (X11), company regulations and policy (X9), job stability (X5),
recognition for achievement (X2) and growth opportunities of the job (X6). Therefore, the manager
should continuously interest of the six aspects of motivating and hygiene factors.
Keywords: Motivating Factors, Hygiene Factors, Organisational Loyalty, Generation Y, Industrial establishments.
* Corresponding author; e-mail address: jirapuch.k@fba.kmutnb.ac.th
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คํานํา

ปั จจุบันสังคมมนุษย์ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ว่าสังคมมนุษย์ แต่ละยุคล้ วนมี
ความแตกต่างกัน ท่ามกลางสภาพแวดล้ อม ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนไป จึงทํา
ให้ เ กิ ด การศึก ษาและจัด กลุ่ม มนุษ ย์ ใ นแต่ ล ะรุ่ น ที่ เ กี่ ย วพัน กับ ยุ ค สมัย ซึ่ง เรี ย กแบบสากลว่ า เจนเนอเรชั่น
(Generation) ซึง่ 3 เจนเนอเรชัน่ หลัก ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวัยทํางานและมีบทบาทกับทุกองค์การในปั จจุบนั (ภราดร,
2556) ได้ แก่ 1.Gen B หรื อ Baby Boomer หมายถึง คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 คือ คนที่เริ่ มเข้ าสูว่ ยั
ชรา ซึง่ คนกลุ่มนี ้มีชีวิตกับการทํางาน เคารพ กฎ กติกา มีความอดทน ทุ่มเทให้ กบั การทํางานและองค์กรมาก 2.
Gen X หรื อ Generation X หมายถึง คนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2508-2522 คือ คนที่เกิดมาพร้ อมกับการแข่งขัน
ทางด้ านเศรษฐกิจ จึงมีความคิดกว้ างขวาง ช่วยเหลือตัวเองได้ ดี ให้ ความสําคัญในเรื่ องงานและครอบครัวอย่าง
เท่าเทียม 3. Gen Y หรื อ Why Generation หมายถึง คนที่เกิดระหว่างปี พ .ศ.2523 – 2537 คือ คนที่มีความกล้ า
แสดงออก ไม่แคร์ ต่อคําวิจารณ์ ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ ว และไฮเทคโนโลยี เป็ นที่สุด (ภราดร, 2556) ใน
ปั จจุบนั บุคลากรที่ทํางานภายในองค์การ เริ่ มมีความหลากหลายในGenerationต่างๆมากขึ ้น และGeneration ซึง่
กําลังเป็ นที่น่าสนใจขององค์การ คือ Generation Y ที่มีอายุน้อยที่สดุ ในคนวัยทํางาน และกําลังจะเติบโตเพื่อก้ าว
สู่ระดับผู้นําขององค์การต่อไปในอนาคตอันใกล้ (ปรารถนา, 2557) และสังคมยุคใหม่เกิดการตื่นตัวกันทั่วโลก
โดยเฉพาะประเทศอเมริ กาที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องGeneration Yกันอย่างมาก (PwC, 2013).
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Figure 1 Number of insured persons under section 39 between 2013 - 2017, Research and
Development Social Security Office, 2018
จาก Figure 1 พบว่าระหว่างช่วงปี 2556 – 2560 มีแนวโน้ มการขึ ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39
มากขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าบุคลากรที่ทํางานประจํามีการลาออกเพื่อประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ จําเป็ นต้ องหันมาให้ ความสําคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่ม
Generation Y ถือเป็ นกําลังสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์การให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปในระยะยาว ดังนัน้
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ผู้วิจยั จึงเห็นความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะทําการศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ ้าจุน ที่สมั พันธ์กบั
ความจงรักภักดีตอ่ องค์การของบุคลากรกลุม่ Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ ้าจุน และความจงรักภักดีตอ่ องค์การของบุคลากรกลุม่ Generation
Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยจูงใจ ปั จจัยคํ ้าจุน กับ ความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากร
กลุม่ Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
3. เพื่ อ สร้ างสมการพยากรณ์ ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่อ องค์ ก ารของบุค ลากรกลุ่ม Generation Y ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยใช้ ปัจจัยจูงใจ และปั จจัยคํ ้าจุนเป็ นตัวพยากรณ์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง

แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความจงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ ก าร O’Reilly (1981, อ้ างใน กนกพร, 2553) กล่าวว่าความ
จงรั กภักดีต่อองค์การ ประกอบด้ วยการกระทํา 3 ประการ ได้ แก่ 1. การยินยอมทําตาม (Compliance) ความ
ต้ องการขององค์ ก ารบางอย่ า งตอบแทนจากองค์ ก าร เช่ น ค่ า จ้ าง 2. การซึ ม ซั บ ค่ า นิ ย มขององค์ ก าร
(Internalization) คือ การที่บคุ ลากรรับเอาค่านิยมขององค์การมาเป็ นค่านิยมของตนเอง 3. การยึดมัน่ ในองค์การ
(Identification) คือ การที่บคุ ลากรยอมทําตามความต้ องการขององค์การ และความรู้ สกึ ภูมิใจที่ได้ เป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์การ จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น สามารถให้ คําจํากัดความได้ ว่า ความจงรักดีต่อองค์การของบุคลากร
หมายถึง ความเชื่ อของคนที่ มีความผูกพันกับองค์ การ มีความรู้ สึกผูกพันกับงาน ยินยอมทําตามหน้ าที่ ความ
รับผิดชอบที่ตนได้ รับมอบหมาย และการยึดมัน่ ต่อองค์การ เช่นการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุวิสยั ทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการปฏิบตั ิเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ องค์การ
ทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ เบิ ร์ก (Herzberg’s two-factor theory) (Frederick Herzberg, 1966) พบว่า
ปั จจัย 2 แบบ ที่ ส่งผลต่อการจูง ใจบุค ลากร คื อ 1. ปั จจัยคํ า้ จุน (Hygiene factors) ซึ่งเป็ น ปั จ จัย ภายนอกที่
ป้องกันไม่ให้ บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในงาน เป็ นความต้ องการภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับด้ านร่ างกายและ
สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ซึ่งผู้บริ หารต้ องจัดหา ไว้ เพื่อความสะดวกในการทํางาน โดยควรจัดในเรื่ องเหล่านี ้ คือ1)
ด้ านนโยบายของบริ ษัท (company policy) 2) ด้ านการควบคุมดูแลสัง่ การ (supervision) 3) ด้ านสภาพแวดล้ อม
ในการทํ างาน (working conditions) 4) ด้ านค่ าตอบแทน (salary and benefits) 5) ด้ านความมั่น คงในงาน
(work security) 6) ด้ านการบริ หารจัดการ (administration) 2. ปั จจัยจูงใจ (Motivators) เป็ นปั จจัยภายในบุคคล
ที่จะสร้ างให้ เกิดความพึงพอใจในงาน ปั จจัยที่ผ้ บู ริ หารต้ องจัดให้ มีเพื่อจูงใจให้ บุคลากรทํางานดีขึ ้น ได้ แก่ 2) การ
สร้ างความสําเร็ จในงาน (achievement) 2) การได้ รับการยอมรั บจากผู้อื่น (recognition for achievement) 3)
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล (interpersonal relationships) 4) การมีอิสระในการเลือกวิธีการทํางาน (the
work itself) 5) ความรับผิดชอบ (responsibility) และ 6) การเติบโตก้ าวหน้ าในงาน (growth or advancement)
หากจะประเมิ นข้ อดีของทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ เบริ กช์ ก็คือ ทฤษฎี นีช้ ่วยให้ ผ้ ูบ ริ หารเข้ าใจได้ ว่า เงิ นหรื อ
ค่าตอบแทนนัน้ ไม่ใช่ปัจจัยจูงใจ หรื อกระตุ้นให้ คนอยากทํางานเพียงอย่างเดียว หากแต่มีปัจจัยที่ต้องพิจารณา
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เพื่อจูงใจให้ คนทํ างาน โดยเฉพาะในเรื่ องของตัวงาน เช่น ความท้ าทายของงาน ความรั บผิดชอบในงาน หรื อ
โอกาสในการก้ าวหน้ าของงาน
ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจในคุณ ลัก ษณะของงานของแฮคแมน และโอลแฮม (Greg R. Oldham and J.
Richard Hackman, 1975) ได้ ให้ แนวคิดว่า เมื่อใดก็ตามที่บคุ ลากรทํางานได้ ประสบผลสําเร็ จจะก่อให้ เกิดแรงจูง
ใจในการทํางานมากยิ่งขึน้ ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงควรทํ าการเพิ่ มคุณค่าของงาน โดยนําความรู้ มาสร้ างตัวแปรเชิ ง
สังเกต ด้ านงานที่น่าสนใจและมีคณ
ุ ค่า (interest and value of work)
แนวคิดความความสมดุลของชีวิต (work life balance) มีผลงานวิจยั ที่ยืนยันให้ เห็นชัดเจนว่าบุคคล คือ
บุคลากรเกิดปั ญหาด้ านสุขภาพ มีความเครี ยดและความเหนื่อยล้ าทางอารมณ์สงู ขึ ้น และระดับความพึงพอใจใน
ชีวิตลดลง ส่วนผลต่อองค์การ คือ บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานลดลง อัตราการขาดงานและการลาออก
สูงขึน้ มีความผูก พันต่อองค์ ก ารลดลงประสิทธิ ผลและประสิทธิ ภ าพของงานลดตํ่าลง (Fu & Shaffer, 2001)
ในทางกลับกันได้ มีก ารศึกษาผลกระทบในทางบวกของการมีภ าวะสมดุล ระหว่างงานและชี วิต พบว่า หาก
บุคลากรมีการทํางานและชีวิตที่สมดุลจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มขวัญกําลังใจในการทํางาน และเพิ่มความ
จงรักภักดีตอ่ องค์การ ลดความกดดันในการทํางาน ลดอัตราการลาออกและอุบตั ิเหตุก่อให้ เกิดความตังใจในการ
้
ทํางาน ส่งผลต่อผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมขององค์การ (Forsthy & Polzer-Debruyne, 2007) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนํา
มาสร้ างตัวแปรด้ านงานที่น่าสนใจและมีคุณค่า ( interest and value of work) สามารถแสดงกรอบแนวคิดได้
ดังนี ้
motivating factors
Achievement (X1)
Recognition for achievement (X2)
Interpersonal relationships (X3)
Responsibility (X4)
Job stability (X5)
Growth opportunities of the job (X6)
Job characteristic (X7)
Interest and value of work (X8)

Generation Y
Human Resource's
Organisational Loyalty in
Rayong Industrial
establishments (Y)

Hygiene factors
Company regulations and policy (X9)
Supervision (X10)
Work environment (X11)
Salary and benefits (X12)
Job security (X13)
Work life balance (X14)

Figure 2 Conceptual Framework

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ในการวิจัยนี ้ เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกลุ่ม
Generation Y ที่ทํางานอยู่ในสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดระยอง ทัง้ 8 แห่ง
จํานวน 420 องค์การ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2558) กําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้ สตู รคํานวณหา
ค่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1976, อ้ างใน ธานินท์, 2560) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.05 ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 205 องค์ การ จากนัน้ ทําการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน (Multi326
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Stage Sampling)โดยเริ่ มจากการสุม่ ตัวอย่างแบบมีระบบ ด้ วยการกําหนดช่วงห่างระหว่างหมายเลขลําดับที่ตาม
ทะเบียนรายชื่อสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตังอยู
้ ่ในจังหวัดระยอง ทัง้ 8 แห่ง จํานวน 420
องค์การ สามารถคํานวณช่วงห่างระหว่างหมายเลขได้ เท่ากับ 2 หลังจากนัน้ จึงจับฉลากเลือกจุดเริ่ มต้ นว่าควร
เริ่ มต้ นสุ่มที่ หมายเลยใด หลังจากนัน้ จึง เริ่ มต้ นนับเรี ยงลําดับที่ ของสถานประกอบการไปเรื่ อยๆจนครบ 205
องค์การ และทํ าการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็ นบุคลากร Generation Y โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง สามารถเก็บข้ อมูลจากบุคลากรกลุม่ Generation Y ได้ จํานวนทังสิ
้ ้น 434 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่
ของครอนบาคเท่ากับ 0.961 สามารถนํ าไปเก็บรวบรวมข้ อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้ (ธานินท์ , 2560) ผู้วิจัย
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ ข้อมูลสําเร็ จรู ป SPSS for Windows โดยใช้ สถิติ ได้ แก่ การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย (เกณฑ์ในการวัดค่าเฉลี่ย หากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00-1.49 แปลผลว่า ระดับน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50-2.49 แปลผลว่า ระดับน้ อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50-3.49 แปลผลว่า ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50-4.49 แปลผลว่า ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50-5.00 แปลผลว่า ระดับมากที่สุด) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทําการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั (Pearson Correlation) กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 (1tailed) ระหว่ า งตัว แปรอิ ส ระด้ ว ยกั น ว่ า มี ค วามอิ ส ระกัน หรื อ ไม่ โดยกํ า หนดเกณฑ์ ว่ า ถ้ า ค่ า
สหสัมพันธ์ ของเพียร์ สนั เท่ากับหรื อมากกว่า 0.75 หมายความว่า ระหว่างตัวแปรอิสระด้ วยกันมีความสัมพันธ์ กนั
สูงมาก หรื อเกิด Multicollinearity ให้ ทําการรวมตัวแปรหรื อตัดตัวแปรออก (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2551) และ
ขันสุ
้ ดท้ ายคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เพื่อสร้ างสมการพยากรณ์ความจงรักภักดี
ต่อองค์การของบุคลากรกลุ่ม Generation Y ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยใช้ ปัจจัยจูงใจ
และปั จจัยคํ ้าจุนเป็ นตัวพยากรณ์ ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นพหุคูณ โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นําเสนอในรู ปตารางประกอบความเข้ าใจ

สรุ ปผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 434 คน พบว่าส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 52.5
อายุร ะหว่าง 26-28 ปี คิ ด เป็ น ร้ อยละ 41.9 จบการศึก ษาตํ่ า กว่าระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อยละ 50.2 มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 49.8 มีตําแหน่งงานระดับผู้ปฏิบตั ิงาน คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 29.5 มีอายุงานในตําแหน่งงานปั จจุบนั 4 - 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 28.1 มี
ประสบการณ์ ทํางาน 4 - 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 26.7 มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ
68.7 ทํางานในภาคผลิต คิดเป็ นร้ อยละ 90.3 สินค้ าหลักขององค์การ ได้ แก่ อะไหล่ยานยนต์ คิดเป็ นร้ อยละ 26.7
ทํางานอยู่ในองค์การขนาดใหญ่ ซึง่ มีจํานวนบุคลากรภายในองค์การ 201 คน ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 74.2
ผลการวิ เคราะห์ ค่าเฉลี่ ย ระดับ ความจงรั กภักดี ต่อองค์ การของบุคลากรกลุ่ม Generation Y ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.83, S.D. = .617) แสดงใน Table 1
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Table1 Average level of Generation Y Human Resource's Organisational Loyalty in Rayong Industrial
establishments
Organisational Loyalty
n
S.D.
Level
𝐱𝐱�
1.Organizational Commitment
434
3.73
.638
high
2.Compliance
434
3.87
.683
high
3.Identification
434
3.88
.691
high
Total
434
3.83
.617
high
ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยจูงใจ และปั จจัยคํ ้าจุนโดยรวม มีค่าเฉลี่ยรวม 3.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.597 อยูใ่ นระดับมาก ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Average level of Motivators and Hygiene factors
Independent variable
N = 434 persons
S.D.
Level
𝐱𝐱�
Motivating factors
3.63
.61
high
Hygiene factors
3.71
.658
high
Total
3.67
.597
high
ผลการวิเคราะห์คา่ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้ วยกัน พบว่าตัวแปรปั จจัยจูงใจและปั จจัยคํ ้าจุน ทัง้
14 ปั จจัย มีความเป็ นอิสระต่อกัน เพราะ Multicollinearity < 0.75 โดยมีค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั ตังแต่
้ 0.33 0.74 อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.01 ดังแสดงใน Table 3
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Table 3 The relationship between Motivating factors and Hygiene factors and Organizational loyalty
of Generation Y Human Resource's Organisational Loyalty in Rayong Industrial establishments
Variables Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14
Y
1.00 .53** .54** .51** .43** .61** .55** .65** .67** .59** .60** .64** .52** .51** .57**
X1
1.00 .48** .44** .44** .49** .53** .57** .57** .55** .60** .61** .47** .51** .54**
X2
1.00 .73** .35** .57** .60** .59** .59** .38** .55** .50** .48** .44** .52**
X3
1.00 .43** .59** .63** .59** .60** .37** .55** .55** .52** .51** .52**
X4
1.00 .47** .46** .48** .47** .37** .44** .39** .33** .36** .39**
X5
1.00 .69** .69** .67** .49** .62** .58** .60** .61** .58**
X6
1.00 .73** .74** .51** .67** .60** .56** .59** .53**
X7
1.00 .73** .62** .72** .68** .61** .59** .61**
X8
1.00 .55** .68** .63** .53** .51** .57**
X9
1.00 .66** .67** .53** .57** .58**
X10
1.00 .70** .68** .65** .72**
X11
1.00 .70** .64** .73**
X12
1.00 .73** .73**
X13
. 1.00 .68**
X14
1.00
** The significant level at 0.01
จาก Table 4 ผลการวิ เคราะห์ ร ะดับ ปั จ จัย จูง ใจ และปั จ จัย คํ า้ จุน โดยรวม มี ค่าเฉลี่ ย รวม 3.67 ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597 อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ นพหุคณ
ู พบว่า ปั จจัยจูงใจ
ได้ แก่ ความน่าสนใจและคุณค่าของงาน การมีสถานภาพที่ดี การมีโอกาสความก้ าวหน้ า การได้ รับการยกย่อง
และปั จจัยคํ ้าจุน ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมและสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน และกฎระเบียบ นโยบายบริ ษัท
สามารถนํ ามาใช้ ใ นการพยากรณ์ ร ะดับ ความจงรั ก ภัก ดี ข องพนัก งานที่ มี ต่อสถานประกอบการในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้ ประมาณร้ อยละ 57 (Adjusted R2 = .570) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดัง นั น้ จึ ง สามารถสร้ างตัว แบบเพื่ อ พยากรณ์ ร ะดับ ความจงรั ก ภั ก ดี ข องบุ ค ลากร Generation Y ในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ดังนี ้
สมการในรู ปคะแนนดิบ Ŷ = .902 + .219X8 + .184X11 + .145X9 + .143X5 + .121X2 + .112X6
สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน Z = 0.257Z8 + 0.221Z11 + 0.176Z9 + 0.167Z5 + 0.149Z2 + 0.131Z6
Table 4 Average level of Motivators and Hygiene factors and Multiple regression analysis
Independent variable
S.D.
Level
B
Beta
t
𝐱𝐱�
(Constant)
Motivators

.902

3.63

.61
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6.67

Sig.
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𝐱𝐱�

S.D.

Level

B

Beta

t

Sig.

(X1) Achievement
3.86
.705
high
.024 .027
.62
(X2) Recognition for
3.52
.759
high
.121 .149 2.95
achievement
(X3) Interpersonal relationships
3.42
.724
moderate
.017 .020
.38
(X4) Responsibility
3.75
1.165
high
.032 .060 1.57
(X5) Job stability
3.78
.718
high
.143 .167 3.27
(X6) Growth opportunities of the 3.49
.720
moderate
.112 .131 2.24
job
(X7) Job characteristic
3.64
.691
high
.098 .110 1.66
(X8) Interest and value of work
3.59
.725
high
.219 .257 4.42
Hygiene factors
3.71
.66
high
(X9) Company regulations and
4.05
.750
high
.145 .176 3.77
policy
(X10) Supervision
3.68
.754
high
.075 .092 1.45
(X11) Work environment
3.70
.741
high
.184 .221 3.52
(X12) Salary and benefits
3.64
.744
high
.008 .009
.17
(X13) Job security
3.58
.886
high
.001 .002
.04
(X14) Work life balance
3.62
.753
high
.023 .028
.49
Total (N = 434 persons)
3.67
.597
high
R = .764, R2 = .584, Adjusted R2 = .570, F = 42.035, Significance of F = .000

.536
.003*
.703
.117
.001*
.025*
.097
.000*
.000*
.148
.000*
.864
.972
.624

* The significant level at 0.05

อภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยจูงใจ ที่ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีตอ่ องค์การของบุคลากร กลุม่ Generation Y
ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประกอบด้ วย ความน่าสนใจและคุณค่าของงาน (X8) การมี
สถานภาพที่ดี (X5) การได้ รับการยกย่อง (X2) และการมีโอกาสความก้ าวหน้ า (X6) สําหรับปั จจัยคํ ้าจุนที่เป็ นปั จจัย
ที่ป้องกันไม่ให้ บคุ ลากรกลุม่ Generation Y เกิดความเบื่อหน่ายหรื อขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ประกอบด้ วย
สภาพแวดล้ อมและสิ่ งอํ านวยความสะดวกในการทํ างาน (X11) และกฎระเบี ยบนโยบายบริ ษัท (X9) ดัง นัน้
ผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการกับปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การของบุคลากร
กลุม่ Generation Yในสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดระยองทัง้ 6 ประการอย่างเหมาะสม เพื่อเสริ มสร้ าง
ความจงรักภักดีตอ่ องค์กรของบุคลากรกลุม่ Generation Y อย่างต่อเนื่อง
330

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ความจงรักภักดีตอ่ องค์การมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยจูงใจ ด้ านความ
น่าสนใจและคุณค่าของงานมากที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัชริ นทร์ (2554) ที่พบว่าการเพิ่มคุณค่าใน
งาน มีความสัมพันธ์ ทางบวกในระดับปานกลางกับความจงรักภักดีต่อองค์การของพยาบาลประจําการอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .69) ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงขอเสนอแนะว่า องค์การควรมุ่งเน้ นการออกแบบลักษณะ
งาน ให้ มีความสอดคล้ องกับความถนัดและความสนใจของบุคคลากรแต่ละคน ผู้บงั คับบัญชาควรมอบหมายงาน
ให้ สามารถรับผิดชอบได้ อย่างอิสระ ทําให้ บุคลากรสามารถเรี ยนรู้ วิธีการใหม่ ซึง่ ก่อให้ เกิดประสบการณ์ ที่แปลก
ใหม่ น่าสนใจ และไม่ทําให้ บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย ตลอดจนสามารถพัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ ้นจากการ
ทํางานใหม่ๆ ได้ อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาวิจยั โดยใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจากเจ้ าของสถานประกอบการ ผู้บริ หาร และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริ มสร้ างความจงรักภักดี
ของพนักงาน Generation Y ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
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ปั จจัยความสําเร็จในการสร้ างคุณค่ าร่ วม: กรณีศึกษา บริษัท พลังงาน x ในโครงการ LED
Key Success Factors to Creating Shared Value (CSV): A Case Study of X Energy Co., Ltd. in
LED Project
ชัยประสาน สุรวิชัย1* ยุรพร ศุทธรัตน์2 และ พิทวัส เอื ้อสังคมเศรษฐ์ 2
Chaiprasarn Suravichai1*, Yuraporn Sudharatna2 and Pittawat Ueasangkomsate2

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปั จจัยความสําเร็ จในการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท พลังงาน
x จํากัด ในโครงการ LED โดยผู้วิจยั ได้ ทําการสัมภาษณ์พนักงานและผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และทําการวิเคราะห์เพื่อ
หาว่าปั จจัยใดที่ก่อให้ เกิดความสําเร็ จของโครงการสร้ างคุณค่าร่ วมผ่านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลของการศึกษา
ในงานวิจัย นี ช้ ี ว้ ่าปั จ จัย ที ่ทํ า ให้ โครงการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท พลัง งาน X จํ า กัด ประสบความสํ า เร็ จ
ประกอบด้ ว ย 3 ปั จ จัย ได้ แ ก่ 1) ผู้บ ริ ห ารเป็ น ผู้ นํ า CSV ที่ ดี 2) องค์ ก รมี ค วามพร้ อมในการดํ าเนิ น การของ
โครงการสร้ างคุณค่าร่ วม 3) สร้ างการยอมรับให้ เกิดขึ ้นในกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและสังคมโดยรวม

ABSTRACT

This study aimed to analyze and determine key success factors to creating shared value
(CSV) of X Energy Co., Ltd. in LED project. The researchers interviewed employees and stakeholders
and then analyzed which factors influencing the success of CSV project through qualitative analysis.
The results of this research indicated that factors influencing the success of CSV projects consist of
three factors: 1) A good CSV leadership 2) Readiness for implementation of CSV projects, and 3)
Acceptance from stakeholder and society.

Keywords: creating shared value, energy, success, sustainability
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การดําเนินกิจการหรื อการประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทางธุรกิจย่อมก่อให้ เกิดผลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับองค์กรทั ้งภายในและภายนอก ทั ้งทางตรงและทางอ้ อม ไม่ว่าจะเป็ นบุคคล
กลุ่ม บุค คลหรื อ องค์ก ร โดยผู้ มี ส่ วนเกี่ ย วข้ องเหล่านี เ้ รี ย กว่า ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ซึ่งมี บ ทบาทสํ าคัญ ในการ
สนับสนุนความสําเร็ จขององค์กร เพราะความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียนัน้ จะเป็ นเสียง
สะท้ อนโอกาสในการปรับปรุ งจุดอ่อนเสริ มสร้ างจุดแข็ง นําไปสู่ความยัง่ ยืนขององค์กรในอนาคต ด้ วยเหตุนี ้จึง
เกิ ดแนวคิ ด ความรั บผิ ดชอบต่ อสังคมของธุ รกิ จ ทัง้ นี ้ Michael E. Porter และ Mark R. Kramer ได้ ก ล่าวถึ ง
มุมมองของการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม โดยใช้ แนวความคิดการสร้ าง
คุณค่าร่ วม (Creating Shared Value: CSV) (วรพรรณ เอื ้ออาภรณ์, 2557ก) จุดยืนในเรื่ อง CSV เน้ นการได้ มาซึง่
คุณค่าทางเศรษฐกิจด้ วยการสร้ างคุณค่าทางสังคม เป็ นการใช้ วิถีทางในกรอบของทุนนิยมเพื่อการแก้ ไขปั ญ หา
คํานึงถึงแนวทางที่สามารถขยายขนาดของการดําเนินการและยั่งยืนในตัวเอง (พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ, 2557)
บริ ษัท พลังงาน X จํากัด มีภารกิจจัดหา ให้ บริ การพลังงานไฟฟ้าและดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ เกิดความพึงพอใจ ทังด้
้ านคุณภาพและบริ การ โดยการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง มีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ในพืน้ ที่ให้ บริ การทั่วประเทศ จากยุทธศาสตร์ การเติบโต
อย่างยั่งยืนขององค์กร ได้ กําหนดกลยุทธ์ Towards Sustainable CSR บูร ณาการความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
(CSR) กับ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยให้ ค วามรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงาน
ประจํ าวัน ทั่วทัง้ องค์ กร มุ่งเน้ นการดําเนิ นกิ จ การเพื ่ อ สร้ างให้ เ กิ ด คุณ ค่า ร่ ว มระหว่า งองค์ ก รและสัง คมไป
พร้ อมๆกัน โดยได้ จดั ทําโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในกระบวนการ (CSR-Project in Process) และหลัง
กระบวนการ (CSR-Project after Process) ซึง่ CSV เป็ นกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่ใช้ ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อ
สังคมในบริ บทของ CSR-in-process ที่เน้ นการใช้ ประโยชน์ จากสินทรั พย์ และความเชี่ยวชาญหลักของกิ จการ
สร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ กบั กิจการและสังคมไปพร้ อมกัน (พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, 2557) ดังนัน้ การวิจัยใน
ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้ างคุณค่าร่ วมเพื่อวิเคราะห์ หาปั จจัยความสําเร็ จในการ
สร้ างคุณค่าร่ วมสําหรับการจัดทําโครงการ CSV ของบริ ษัท พลังงาน X จํากัด

การทบทวนวรรณกรรม
การสร้ างคุณค่าร่ วมเป็ นแนวคิดที่พัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ ขององค์กรกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม หรื อที่เรี ยกกันว่า Strategic CSR เพื่อให้ องค์กรเกิดความสามารถทางการแข่งขันไปพร้ อมๆกับการแก้ ปัญหา
ของสังคม (Porter and Kramer, 2011) โดยใช้ ประโยชน์ จากทักษะ ทรั พยากรและความสามารถพิ เศษในการ
สร้ างคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ ยืนในวงกว้ าง (Vaidyanathan and Scott, 2012)

ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่ าร่ วม (CSV)
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อง ปั จจั ย ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การสร้ างคุ ณ ค่ า ร่ ว มในองค์ ก ร
ประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ ปั จจัยพื น้ ฐาน และ ปั จจัยตามแต่ละโครงการ โดยปั จจัยพื น้ ฐาน ประกอบด้ วย 1.
วิสยั ทัศน์: ผู้บริ หารระดับสูงมีความมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินการเพื่อสร้ างคุณค่าร่ วม (Bockstette and Stamp, 2011)
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เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ขององค์กร (พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ, 2558) ผ่านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติขององค์กร
(Spitzeck and Chapman, 2012) จนฝั งตัวเป็ นวัฒนธรรมองค์กรกลายเป็ นกิจกรรมปกติ (Pfitzer, Bockstette
and Stamp, 2013) 2. การทําความเข้ าใจองค์กร: สามารถระบุความสามารถหลัก รวมถึงพิจารณาปั จจัยที่ทําให้
องค์ ก รเกิ ด ต้ น ทุน ตลอดห่ วงโซ่คุณ ค่า (Moon et al., 2011) ระบุความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ อย่าง
ชัดเจน (Spitzeck and Chapman, 2012) สําหรับปั จจัยตามแต่ละโครงการ ประกอบด้ วย 1. การสร้ างกลยุทธ์ : หา
จุดร่ วมระหว่างโอกาส ความท้ าทายทางธุรกิจ ความต้ องการทางสังคม และความเชี่ยวชาญขององค์กร (วรพรรณ เอื ้อ
อาภรณ์, 2557ข) จัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน พิจารณาศักยภาพขององค์กรในการตอบสนองความต้ องการ
ของสังคม วิเคราะห์ ผลกระทบเชิ งลบที่ อาจเกิ ดขึน้ ตลอดจนวิธีการลดความเสี่ ยงเหล่านัน้ (วรพรรณ เอื อ้ อาภรณ์ ,
2557ค) มีการตังเป้
้ าหมายที่ท้าทาย (Bockstette and Stamp, 2011) อาจมีการพัฒนากรณีศกึ ษาเพื่อที่จะได้ เห็น
คุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางธุรกิจที่คาดว่าจะได้ รับก่อนตัดสินใจดําเนินโครงการต่อไป (สถาบันไทยพัฒน์, 2557)
2. การขั บ เคลื่ อ นการสร้ างคุ ณ ค่ าร่ วม: ผู้ นํ าต้ องสร้ างแรงกระตุ้ น บ่ มเพาะพนั ก งานให้ มี ค วามรู้ เลื อกคนที่ มี
ความสามารถมาดําเนินการด้ าน CSV (พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ, 2558) จัดโครงสร้ างทรัพยากรและการจัดการภายใน
องค์กรสําหรับรองรับการดําเนินงาน กําหนดกิจกรรมและเงินลงทุนสําหรับการขับเคลื่อน (สถาบันไทยพัฒน์, 2557)
ให้ เป็ นส่วนหนึ่งของงบประมาณปกติขององค์กร (Porter and Kramer, 2011) มีการร่ วมมือกันทุกภาคส่วนใน
องค์ ก ร (Bockstette and Stamp, 2011) เพื่ อพัฒ นาความเชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ ายวิส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ
องค์กร (Moon et al., 2011) โดยอาจจะร่ วมกับหุ้นส่วนภายนอกองค์กรเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนความรู้
และขยายพืน้ ที่การดําเนินงานด้ าน CSV ให้ ขยายวงกว้ างออกไป ทัง้ นีต้ ้ องมีการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอก
องค์ กรแสดงถึงความก้ าวหน้ าและความสําเร็ จของโครงการให้ พนักงานและประชาชนทั่วไปทราบ และ 3.การ
ประมวลผล: มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะ วัดผลลัพธ์ทางธุรกิจและสังคม (สถาบันไทยพัฒน์, 2557)
รวมถึงการดําเนิ นงานด้ าน CSV ว่าบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ที่ตงั ้ ไว้ ห รื อไม่ (Bockstette and Stamp,
2011) รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและประสบการณ์จากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Pfitzer, Bockstette and Stamp,
2013) เพื่อนําไปวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุ งพัฒนาและนําความสําเร็ จในการทํา CSV ไปต่อยอดต่อไป
โดยการนํ าแนวคิดการสร้ างคุณ ค่าร่ วม (CSV) มาใช้ ในองค์ กรให้ ประสบความสําเร็ จนัน้ องค์ กรต้ อง
ดําเนินการด้ วยกระบวนการขัน้ ตอนต่างๆ ให้ บรรลุจุดมุ่งหมายการทํา CSV ซึง่ ประกอบด้ วยการสร้ างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ แก่องค์กรและสังคมไปพร้ อมกัน (Porter and Kramer, 2011) การใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรและความ
เชี่ ยวชาญ สร้ างให้ เกิ ดโอกาสผลตอบแทนทางธุรกิ จ (สถาบัน ไทยพัฒ น์ , 2557) รวมถึงความสามารถทางการ
แข่งขัน (Ajith, 2014) และการตอบสนองและแก้ ไขปั ญหาทางสังคมให้ ดีขึ ้น (Spitzeck and Chapman, 2012)

วิธีดาํ เนินการวิจัย
สําหรับการศึกษาเรื่ องปั จจัยความสําเร็ จในการสร้ างคุณค่าร่ วม กรณีศกึ ษา บริ ษัท พลังงาน X จํากัด ใน
ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจยั ดังนี ้
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด้ วยการสัมภาษณ์ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดําเนินโครงการตาม
ปั จจัยในการดําเนินโครงการ มีลกั ษณะยืดหยุ่นและเปิ ดกว้ างตามหน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้ สมั ภาษณ์ แต่ละ
คน สัมภาษณ์ ช่วงระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ผู้วิจยั สัมภาษณ์ พนักงานบริ ษัท พลังงาน X จํากัด ผู้
ดํ า เนิ น โครงการด้ าน CSV ประจํ า ส่ ว นกลาง ณ สํ า นั ก งานบริ ษั ท พลั งงาน X จํ า กั ด (สํ า นั ก งานใหญ่ )
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กรุ งเทพมหานคร จํ านวน 4 คน ได้ แก่ 1. หัว หน้ า แผนกจัด การโครงการ ฝ่ ายสัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม 2. ผู้ช่วย
หัวหน้ าแผนกวิเคราะห์ และประเมิ นผล ฝ่ ายสังคมและสิ่ งแวดล้ อม 3. วิศ วกร ฝ่ ายสังคมและสิ่ งแวดล้ อ ม 4.
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ฝ่ ายสังคมและสิ่งแวดล้ อม สัมภาษณ์ ผ้ ูมีส่วนเกี่ยวข้ องในพื น้ ที่ ดําเนิ นโครงการ
LED เพื่อชุมชนประมง ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ ง จ.ปั ตตานี ซึง่ เป็ นโครงการ CSV ที่ดําเนินการแล้ วเสร็ จสามารถ
ประเมิ น ผลลัพ ธ์ ได้ ชัด เจน ประกอบด้ วย พนัก งานบริ ษั ท พลังงาน X จํ ากัด จํ านวน 1 คน ทางโทรศัพท์ ได้ แก่
หัวหน้ าแผนกสังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัท พลังงาน X จํากัด เขต 3 ภาคใต้ และสัมภาษณ์ ตวั แทนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ซึง่ เป็ นชาวประมงพื ้นบ้ านทางโทรศัพท์ จํานวน 2 คน
2. ศึกษาจากเอกสารและข้ อมูลเพื่ อทราบถึงวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นของผู้บริ หารระดับสูงในการ
สนับสนุนการดํ าเนิ นงานด้ าน CSV ระบุปั จจัยหลักในการดํ าเนิ น โครงการกลยุทธ์ ที่ ใช้ ตลอดจนการผลักดัน
กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้ องตังแต่
้ เริ่ มจนสิ ้นสุดโครงการ บทบาทของผู้จดั ทําโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องอื่นๆ
รวมทังการติ
้
ดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและประเมินผลที่เกิดขึ ้น
3. วิเคราะห์ การดําเนินงานด้ าน CSV ของบริ ษัท พลังงาน X จํากัด เปรี ยบเที ยบกับปั จจัยที่ก่อให้ เกิ ด
การสร้ างคุณค่าร่ วม และวิเคราะห์ ความสําเร็ จของโครงการ CSV จากผลการดําเนินโครงการ LED เพื่อชุมชน
ประมง เปรี ยบเทียบกับจุดมุง่ หมายการสร้ างคุณค่าร่ วม
4. พิ จารณาผลการวิเคราะห์ การดําเนิ นงานด้ าน CSV และความสําเร็ จของโครงการ สรุ ปเป็ นปั จจัย
ความสําเร็ จในการสร้ างคุณค่าร่ วมของบริ ษัท พลังงาน X จํากัด

ผลของการวิจัย
บริ ษั ท พลังงาน X จํ ากัด ดํ าเนิ นการสร้ างคุณค่าร่ วม (CSV) มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 มี โครงการที่ ประเมิ น
ผลลัพธ์ แล้ วเสร็ จ จํานวน 1 โครงการ อยู่ระหว่างรอเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินผล จํานวน 1 โครงการ และมีโครงการที่ถูก
ยกเลิก จํานวน 4 โครงการ ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจยั จึงเลือกโครงการที่ประเมินผลลัพธ์ แล้ วเสร็ จ คือ “LED เพื่อชุมชนประมง”
นํามาเปรี ยบเทียบตามปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่าร่ วม และวิเคราะห์ว่าการดําเนินงานของบริ ษัทฯ เป็ นไป
ตามปั จจัยเหล่านันอย่
้ างไรบ้ าง
การพิจารณาการดําเนินงานของ บริ ษัท พลังงาน X จํากัด โดยปั จจัยพื ้นฐาน ประกอบด้ วยวิสยั ทัศน์และ
ความเข้ าใจองค์ กรของบริ ษัท พลังงาน X จํ ากัด เปรี ย บเที ย บกับ ปั จจัย ที่ ก่อให้ เกิ ด การสร้ างคุณ ค่าร่ วม โดย
วิสยั ทัศน์ ของ บริ ษัท พลังงาน X จํากัด เกี่ยวข้ องกับการที่ผ้ ูบริ หารระดับสูงส่งเสริ มการวิจัยและพัฒนาโครงการ
CSR ให้ เป็ น Strategic CSR ต่อยอดไปสู่การดําเนินกิจการเพื่อสร้ างให้ เกิดคุณค่าร่ วม (CSV) มุ่งสร้ างนวัตกรรม
ที่เชื่อมโยงกับชุมชน นําการวิจยั จากหน่วยงานภายนอกที่สอดคล้ องกับนโยบายไปขยายผล เป็ นโครงการ CSV ของ
องค์กร รวมถึงการที่ผ้ บู ริ หารระดับสูงกําหนดนโยบายการสร้ างคุณค่าร่ วม (CSV) อย่างชัดเจน กําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิทงในระดั
ั้
บองค์กรและสายงาน มอบหมายให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
สําหรับการพิจารณาปั จจัยตามแต่ละโครงการ ผู้วิจัยพบว่าการดําเนินโครงการ LED เพื่อชุมชนประมง
ประกอบด้ วย การสร้ างกลยุทธ์ การขับเคลื่อนการสร้ างคุณค่าร่ วม และ การประมวลผล ของบริ ษัท พลังงาน X
จํากัด เปรี ยบเทียบกับปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่าร่ วม โดยการสร้ างกลยุทธ์ ผ่านการหาจุดร่ วมของโอกาส
ความท้ าทาย ความต้ องการทางสังคม และความเชี่ยวชาญขององค์กร (วรพรรณ เอื ้ออาภรณ์ , 2557ข) เช่น ความ
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ต้ องการเป็ นผู้นําการใช้ หลอด LED จึงนํางานวิจยั เทคโนโลยีด้านไฟฟ้ามาต่อยอดเชี่ยวชาญเป็ นโครงการที่สร้ าง
ความต้ องการให้ เกิดขึ ้นกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ชาวประมง) บริ ษัทฯ จึงสามารถบริ หารจัดการความต้ องการ ซึ่ง
เป็ น ความท้ าทายทางธุ ร กิ จ เป็ นต้ น มี การพิ จารณาศักยภาพในการตอบสนองความต้ องการของสังคม วิ เคราะห์
ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ ้น ตลอดจนวิธีลดความเสี่ยง (วรพรรณ เอื ้ออาภรณ์, 2557ค) เช่น การบริ หารทรัพยากร
ให้ เพียงพอต่อการดําเนินโครงการ โดยมีบริ ษัทที่สนับสนุนหลอด LED บุคลากรของบริ ษัทฯ มีความสามารถใน
การติดตังระบบแสงสว่
้
างบนเรื อประมง เป็ นต้ น การพัฒนากรณีศกึ ษาเพื่อตัดสินใจลงทุนโดยชี ้ให้ เห็นคุณค่าทาง
สังคมและทางธุรกิจที่คาดว่าจะได้ รับ (สถาบันไทยพัฒน์, 2557) เช่น การทดลองติดตังระบบแสงสว่
้
างด้ วยหลอด
LED บนเรื อประมงจํานวน 5 ลํา เก็บข้ อมูลเปรี ยบเทียบก่อนและหลังทําการทดลอง ประเมินคุณค่าที่จะได้ รับจาก
โครงการ เป็ นต้ น รวมถึง มีการตัง้ เป้าหมายที่ ท้าทาย (Bockstette and Stamp, 2011) เช่น ติดตัง้ หลอด LED
ให้ กบั เรื อประมงขนาดเล็กในช่วงปี 2557 – 2559 ปี ละ 100 ลํา เป็ นต้ น
การขับเคลื่อนการสร้ างคุณค่าร่ วมของ บริ ษัท พลังงาน X จํากัด การดําเนินการผ่านโครงการ LED เพื่อ
ชุมชนประมง โดยผู้บริ หารผลักดันให้ เกิดโครงการ CSV ทังกํ
้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ผิ ่านปั จจัยตามแต่
ละโครงการด้ านการสร้ างกลยุทธ์ ในการสร้ างคุณ ค่าร่ วมในองค์กร ส่วนด้ านการขับเคลื่อนการสร้ างคุณค่าร่ วม
ผู้บริ หารระดับสูงเลือกผู้รับผิดชอบหลักที่มีศกั ยภาพสามารถดําเนินงานด้ าน CSV ได้ โดยจัดให้ มีการเรี ยนรู้ และ
ทําความเข้ าใจการดําเนินงานการสร้ างคุณค่าร่ วม ทัง้ ผู้รับผิ ดชอบหลักและภาคส่วนอื่นๆในองค์ กรที่ สามารถ
สนับสนุนการดําเนินโครงการให้ ประสบความสําเร็ จได้ โดยเงินลงทุนมาจากเงินดอกผลของเงินประกันการใช้
ไฟฟ้าซึง่ ใช้ ในกิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์และ/หรื อเกิดประโยชน์แก่ผ้ ใู ช้ ไฟฟ้า มีความร่ วมมือกับสาขาของ
บริ ษัทฯ ในภาคใต้ และบริ ษัทในเครื อ ซึง่ เป็ นผู้จัดจําหน่ายหลอดประหยัดพลังงาน LED ร่ วมกับจังหวัดปั ตตานี
ขยายผลการดําเนินโครงการติดตังหลอด
้
LED ให้ เรื อประมงขนาดเล็ก 100 ลําและร่ วมกับองค์การบริ หารส่วน
ตําบลตะโละกาโปร์ ติดตังให้
้ กบั เรื อประมงขนาดเล็กอีก 31 ลํา รวมถึงความร่ วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาใน
พื ้นที่เพื่อสร้ างประสบการณ์ และรายได้ จากการติดตังระบบแสงสว่
้
างบนเรื อให้ กบั นักศึกษาวิชาไฟฟ้า ขณะที่การ
สื่อสารก็ดําเนินการผ่านการมีส่วนร่ วมของผู้บริ หารระดับสูงและความสําเร็ จของโครงการผ่านโทรทัศน์ ภายใน
องค์กรและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ มีการจัดทําสปอตโฆษณาผ่านสื่อสาธารณะ เช่น โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์
บทความในหนังสือพิมพ์ วารสาร เป็ นต้ น
นอกจากนี ้การประมวลผลของ บริ ษัท พลังงาน X จํากัดดําเนินการผ่านปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่าร่ วม
ผ่านการติดตามผลการดําเนินงานเป็ นระยะวัดผลลัพธ์ ทางธุรกิจและสังคม (สถาบันไทยพัฒน์, 2557) ซึง่ พบว่ามี
การติดตามผลเป็ นรายไตรมาส โดยเมื่ อดําเนิ นโครงการเสร็ จสิน้ ในแต่ละระยะ จะมีการเก็บข้ อมูลเชิ งลึกจาก
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ เพื่อประเมินผลลัพธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ส่วนการแลกเปลี่ยนข้ อมูลและประสบการณ์จากผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสี ย (Pfitzer, Bockstette และ Stamp, 2013) จะมี ก ารรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะจาก
ผู้เข้ าร่ วมโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุ งให้ เกิดประสิทธิ ภาพกับองค์กรและตอบสนองความต้ องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อไป
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการด้ าน CSV ของบริษัท พลังงาน X จํากัด
จากผลการวิเคราะห์ ข้างต้ น จะพบว่าโครงการ “LED เพื่ อชุมชนประมง” เป็ นหนึ่งในโครงการการสร้ าง
คุณค่าร่ วมของบริ ษัท พลังงาน X จํากัด ซึง่ การดําเนินงานเป็ นไปตามปั จจัยที่ก่อให้ เกิด CSV ซึง่ ผู้ศกึ ษาได้ นําผล
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การดําเนิน โครงการดังกล่าวมาพิจ ารณาความสําเร็ จ ซึง่ โครงการ “LED เพื ่อชุมชนประมง” สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายการสร้ างคุณค่าร่ วม (CSV) ผ่านการวัดความสําเร็ จจากการสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่องค์ กร
และสังคมไปพร้ อมกัน (Porter and Kramer, 2011) ได้ แก่ 1) มูลค่าทางเศรษฐกิจต่อสังคม เช่น รายได้ จากการ
จําหน่ายหลอดประหยัดพลังงาน LED ต้ นทุนการทําประมงที่ลดลงจากการใช้ แบตเตอรี่ แทนเครื่ องปั่ นไฟ / ลด
ค่าใช้ จ่ายในการเปลี่ยนหลอดไฟเนื่องจากหลอด LED มีอายุการใช้ งานนานกว่าหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
และรายได้ จากปริ มาณสัตว์นํ ้าที่จบั ได้ เพิ่ม เนื่องจากไม่มีเสียงเครื่ องปั่ นไฟรบกวน 2) มีการใช้ ประโยชน์ทรัพยากร
และความเชี่ ยวชาญ ซึ่งสามารถสร้ างให้ เกิ ด โอกาสผลตอบแทนทางธุรกิ จ (สถาบันไทยพัฒ น์ , 2557) โดยใช้
บุคลากรที่มีความสามารถศึกษาต่อยอดงานวิจยั จนกลายเป็ นโครงการ CSV ซึ่งนําความเชี่ยวชาญขององค์กร
ทางด้ านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระบบจําหน่ายไฟฟ้า ไปใช้ ในการออกแบบระบบให้ แสงสว่างด้ วยหลอด LED
บนเรื อประมงขนาดเล็ก สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่องค์กรและชาวประมง 3) การสร้ างความสามารถทางการ
แข่งขัน (Ajith, 2014) ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายของบริ ษัทฯ ที่ต้องการเป็ นผู้นําเรื่ องการใช้ เทคโนโลยีหลอด LED
และการตอบสนองและแก้ ไขปั ญหาทางสังคมให้ ดีขึน้ (Spitzeck and Chapman, 2012) ด้ วยการแก้ ไขปั ญหา
ความเดือดร้ อนของชาวประมงพืน้ บ้ านจากต้ นทุนค่านํ ้ามันที่สงู และปริ มาณสัตว์นํ ้าที่จบั ได้ น้อย ไม่ค้ มุ ค่าในการ
ประกอบอาชีพ และการลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากการเผาไหม้ ของเครื่ องปั่ นไฟ

สรุ ปผลการศึกษา

การสร้ างคุณ ค่าร่ วมของบริ ษั ท พลังงาน X จํ ากัด ผ่ านโครงการ LED เพื่ อชุมชนประมง เป็ น การใช้
ประโยชน์ จากบุคลากรและความเชี่ยวชาญเพื่อสร้ างโอกาสการเป็ นผู้นําการใช้ หลอด LED พร้ อมทังสร้
้ างมูลค่า
ทางเศรษฐกิ จให้ แก่องค์ ก รในการจํ าหน่ายกระแสไฟฟ้ าซึ่งเป็ นธุรกิ จหลัก โดยงานวิจัย ได้ ทําการศึก ษาปั จจัย
ความสําเร็ จที่ก่อให้ เกิดการสร้ างคุณค่าร่ วมในองค์กร ที่ประกอบด้ วยปั จจัยพื ้นฐานและปั จจัยตามแต่ละโครงการ
เพื่อสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่ชุมชนประมงพื ้นบ้ านทังด้
้ านปริ มาณและคุณภาพ โดยลดต้ นทุนค่านํ ้ามันและ
เพิ่มรายได้ จากการขายสัตว์นํา้ ที่จับได้ มากขึน้ เพื่ อให้ เกิดความยั่งยื น รวมถึงประโยชน์ ที่ได้ ทงั ้ เชิงในสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ นี ก้ ารศึกษาวิ จัยสามารถสรุ ปเป็ นปั จจัยความสํ าเร็ จในการสร้ างคุณ ค่าร่ วม (CSV) ของบริ ษั ท
พลังงาน X จํากัด ได้ 3 ปั จจัย คือ 1. ผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้นํา CSV ที่ดี: ผู้บริ หารเป็ นผู้นําที่ผลักดันให้ เกิด CSV
เป็ นปั จจัยเริ่ มต้ นที่จะทําให้ CSV เป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร ผ่านวิสยั ทัศน์ นโยบาย ถ่ายทอดไปสูบ่ ุคลากรในระดับ
ปฏิบตั ิงาน ความมุง่ มัน่ ของผู้บริ หารจะส่งผลต่อการบริ หารและการควบคุมองค์กรเอื ้อต่อการทํา CSV ตลอดจน
การสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีกับหน่วยงานภายนอก เพื่ อประโยชน์ ในการสร้ างให้ เกิดคุณ ค่าร่ วมอย่างยั่งยื น 2.
องค์ ก รมี ค วามพร้ อมในการดํ าเนิ น การ CSV: ตัง้ แต่ก ารหาโอกาสที่ เหมาะสมในการนํ าความเชี่ ยวชาญและ
ทรัพยากรที่มีอยู่ไปพัฒนาต่อยอดโอกาสให้ กลายเป็ นผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมไปถึง
สังคมในภาพรวม ทังนี
้ ้ต้ องประเมินความเป็ นไปได้ และผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ ้นโดยกําหนดแนวทางควบคุม
ผลกระทบเชิงลบให้ เกิดขึน้ น้ อยที่สุด แนวทางที่ ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิ ดพลาดที่อาจเกิดขึน้ เมื่อดําเนิ น
โครงการ CSV คือการทดลองทําต้ นแบบ (prototype) เพื่อประเมินคุณค่าที่จะได้ รับเมื่อดําเนินการจริ ง และ 3.
สร้ างการยอมรั บ ให้ เกิ ด ขึน้ ในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยและภาคสังคมโดยรวม: จะทํ าให้ โครงการที่ ดําเนิ นงาน
เกี่ยวกับการสร้ าง CSV สามารถดําเนินการต่อไปได้ จนประสบความสําเร็ จ ก่อนจะเริ่ มต้ นดําเนินโครงการจึงควร
สร้ างการยอมรับให้ เกิดขึ ้น โดยชี ้ชวนให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสียและสังคมเห็นถึงคุณค่าที่จะได้ รับจากโครงการการทดลอง
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ทํ าต้ นแบบซึ่งจะเป็ นหลักฐานเชิ งประจักษ์ ถึงคุณค่าที่ เกิ ดขึน้ นอกจากนี ก้ ารสร้ างเครื อข่ายระหว่างหน่วยงาน
สามารถช่วยให้ เกิ ดการยอมรั บ ในวงกว้ างมากขึน้ อีกทัง้ แต่ละหน่วยงานย่อมมีความเชี่ ยวชาญที่ แตกต่างกัน
สามารถแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละให้ ความช่ วยเหลื อ กัน ได้ ต้ องมี ก ารประเมิ น ผลโครงการตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมของแต่ละโครงการ เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องนํ ามาวิเคราะห์ ประเมินผลลัพธ์ (Outcome)
รวมถึงรับฟั งผู้มีสว่ นได้ ส่วนเสียของโครงการโดยนําข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุ งโครงการให้ เป็ นที่
ยอมรับต่อไป สําหรับข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั เสนอแนะให้ ทําการศึกษากรณี ศกึ ษาอื่นๆเพิ่มเติม
เพื่อให้ เกิดการความเข้ าใจในการวิเคราะห์หาปั จจัยความสําเร็ จในการสร้ างคุณค่าร่ วมต่อไป
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างความรับผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กรและผลการดาเนินงานทางการเงิน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย
The Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance
of Companies Listed in the Stock Exchange of Thailand
รังสรรค์ โนชัย1*
Rangsan Nochai1*

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างมิติความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรกับผลการดาเนินงานทางการเงินซึง่ วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจาแนกมิติความรับผิดชอบต่อสังคมออกเป็ นมิติด้านสิ่งแวดล้ อม มิติด้าน
การจ้ างงาน และมิติด้านชุมชน ทาการรวบรวมข้ อมูลจากบริ ษัทที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ างจานวน 61 บริ ษัทที่มีผลการ
ดาเนินงานสอดคล้ องกับการวิจัย โดยกระจายครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คะแนนผลการดาเนินงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละมิติถกู ประเมินจากการใช้ วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา และข้ อมูลผลการดาเนินงานทาง
การเงิ น คานวณจากรายงานประจาปี ข องบริ ษัท ที่ เป็ นตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2559 แบบจาลองการ
ถดถอยเชิงพหุถกู นามาใช้ ในการทดสอบความสัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่ามีเพียงมิติความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรด้ านชุมชนเท่านัน้ ที่มีความสัมพันธ์ ต่ออัตราผลตอบแทนจากสิ นทรั พย์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบ

ABSTRACT
The objective of this research was to examine the relationship between the corporate social
responsibility and financial performance of companies listed in the stock exchange of Thailand. Using
a set of disaggregated social performance indicators for employment, environment and community, a
sample size of 61 listed companies cover 8 sectors was randomly selected due to their consistency in
performance. CSR score for each dimension was obtained using content analysis and firm financial
performance was calculated from the annual reports during the period of 2014-2016. A multiple
regression model was established to determine the relationship. The results indicated that only CSR
community dimension had statistically negative effect on return on asset.

Key Words: Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Stock Exchange of Thailand
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คานา
ความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เป็ นประเด็นสาคัญที่ทั่วโลกกาลังให้ ความสนใจอย่างยิ่งในภาค
ธุรกิจ ด้ วยเล็งเห็นว่าการดาเนินกิจการขององค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ โดยในปั จจุบันได้ กลายมาเป็ น “แนวคิดและวิธีการบริ หารจัดการธุรกิจ ” เพื่อพัฒนาการดาเนินธุรกิจให้ มี
ประสิทธิ ภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพัฒนาห่วงโซ่มลู ค่า ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน , 2556) ภายใต้ หลักการ Triple bottom line ซึ่งมีการ
รวมเอามิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ผนวกเข้ าไว้ ในนิยามของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรซึ่ง
มีการใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง โดยองค์กรธุรกิจจะต้ องประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีวตั ถุประสงค์ที่ไม่มงุ่ แต่การ
แสวงหากาไรเพียงอย่างเดียว แต่จะต้ องรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้ วย กล่าวคือจะต้ องยกระดับความเป็ นอยู่
ของทัง้ พนักงานและชุมชนโดยรอบด้ วย (Uadiale and Fagbemi, 2012) ทัง้ นีไ้ ด้ มีการวิจยั ที่สรุ ปผลไว้ ว่า การ
ดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ มีศกั ยภาพทางบวกต่อองค์กรในการลดความเสี่ยงทาง
สังคมลงได้ แต่การที่จะได้ รับความพึงพอใจมากน้ อยเพียงใดก็ขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กร
ได้ เลือกดาเนินการ (Bird, R.A. et al., 2007) ดังนันความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจึงถูกกาหนดเป็ นส่วน
หนึง่ ของแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรต่าง ๆ ทังในระดั
้
บโลกและในประเทศไทย
การวิจยั เกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่สง่ ผลต่อผลการดาเนินงานทางการเงินมี
การวิจัยกันอย่างกว้ างขวางในประเทศที่พัฒนาแล้ วแถบทวีปยุโรปและอเมริ กาเหนือ (Salch et al., 2008) ทังนี
้ ้
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรสามารถจาแนกออกได้ เป็ น หลายองค์ประกอบหรื อหลายมิติ เข่น
ด้ านพนักงาน ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านชุมชน ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านความหลากหลาย (Inoue and Lee, 2011)
การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ต่าง ๆ ในประเทศไทยกาลังได้ รับความสนใจและมี
การดาเนินงานมากขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่การวิจยั ที่มีการจาแนกถึงมิติของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่
ส่งผลต่อผลการดาเนินงานด้ านการเงินขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ยังมีการศึกษากันค่อนข้ างน้ อย โดยเฉพาะของ
บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนันเพื
้ ่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนไทยให้ เกิ ดความยั่งยื น ด้ วยการผลักดันนโยบายส่งเสริ มการเติบ โตเชิ ง
ปริ มาณและคุณภาพไปพร้ อมกับการสร้ างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมภายใต้ หลัก บรรษัทภิบาล
การวิจัยในครั ง้ นีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่ อต้ องการหาคาตอบว่าการดาเนินกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสั งคมของ
องค์กร ในมิติด้านใดบ้ าง ที่มีความสัมพันธ์ ต่อ ผลการดาเนินงานด้ านการเงินของบริ ษัทที่จดทะเบี ยนในตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทย ซึ่งผลการวิ จัย จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บ ริ ห ารของบริ ษัทได้ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
ดาเนินงานและวางแผนพัฒนาธุรกิจให้ เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้ คณะกรรมการบริ หารตลาดหลักทรั พย์ได้ ใช้
เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือให้ การดาเนินธุรกิจขอบริ ษัท ที่เป็ นสมาชิกประสบ
ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน บนพื ้นฐานของความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและกรอบแนวคิด
จากการทบทวนการวิจยั เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ผลการดาเนินงานด้ านการเงินขององค์กรธุรกิจที่มีการวิจยั กันค่อนข้ างกว้ างขวางในต่างประเทศ ทังที
้ ่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์และในอุตสาหกรรมต่าง ๆทาให้ ได้ มาซึง่ ตัวแปรเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด (Figure 1) ประกอบด้ วยตัว
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แปรอิสระ คือ มิติความรั บผิดชอบทางสังคมขององค์กรภายใต้ กรอบแนวคิด ทางทฤษฎีของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
(stakeholder theory) ได้ แ ก่ มิติ ด้านการจ้ างงาน(Employment : EMP) มิติ ด้านสิ่ งแวดล้ อม (Environment :
EMP) และมิติด้านชุมชน (Community : COM) ได้ จากงานวิจยั เช่น Waddock & Graves, (1997) Afiff and
Anantadjaya (2013), Ahmed et al (2012) และ Mwang and Jerotich (2013) และตัวแปรอิสระอื่น ๆ เพิ่ม
เข้ ามาในการวิเคราะห์ เพื่อให้ เป็ นตัวแปรควบคุม ได้ แก่ อัตราส่วนประสิทธิภาพในการจัดการหนีส้ ิน (leverage
ratio : LEV) วัดจากอัตราส่วนหนีส้ ินรวมต่อสินทรั พย์ รวม ได้ จากงานวิจัยของ Afiff and Anantadjaya (2013)
ขนาดขององค์กร (firm size : SIZE)วัดจากยอดขายรวมต่อปี จากงานวิจยั ของ Inoue and Lee (2011) รวมทังตั
้ ว
แปรตามผลการดาเนินงานด้ านการเงินของบริ ษัทซึง่ วัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(return on asset:
ROA) วัดจากอัตราส่วนกาไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์รวมทังหมด
้
ได้จากงานวัยของ Brammer et al. (2006), Fauzi et
al (2007) Ahmed et al. (2012), Mwang and Jerotich (2013) เป็ นต้ น
ตัวแปรอิสระ
มิติความรับผิดชอบทางสังคมขององค์กร
1. ด้ านการจ้ างงาน (EMP)
2. ด้ านสิง่ แวดล้ อม (ENV)
3. ด้ านชุมชน (COM)
ตัวแปรควบคุม
4. อัตราส่วนประสิทธิภาพในการจัดการหนี ้สิน (LEV)
5. ขนาดขององค์กร (SIZE)

ตัวแปรตาม
ผลการดาเนินงานด้ านการเงินของบริ ษัท
วัดจากอัตราผลตอบแทนจากสิน ทรั พ ย์
รวม (ROA)

Figure 1 Conceptual Framework
สมมติฐานของการวิจัย
มิตคิ วามรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ได้ แก่ ด้ านการจ้ างงาน ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านชุมชน ขนาด
ขององค์กร และอัตราส่วนประสิทธิภาพในการจัดการหนี ้สิน มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานด้ านการเงินที่
วัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีดาเนินการวิจัย
รวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกเลือกมาจากประชากร โดยประชากรในการวิจยั นี ้ คือ บริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงสิ ้นปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เฉพาะในกลุ่มดัชนี SET
จานวนทัง้ สิ ้น 567 บริ ษัท แบ่งออกเป็ น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ทาการสุ่มเลือกตัวอย่างด้ วยแผน การสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งเป็ นชัน้ ภูมิ เนื่ องจากทราบขนาดของประชากรทัง้ หมด (N) ในการประมาณขนาดตัวอย่าง( n0 ) ใน
งานวิจยั นี ้จะใช้ สตู รของ Cochran (1997) ดังนี ้ n0 =

n
n
1+
N

, เมื่อ

n=

Z2 / 2
4E 2

ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะกาหนดให้

มีคา่ ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ( E ) 10% ที่ระดับความเชื่อมัน่ 90 % ทาให้ ได้ ขนาดตัวอย่างอย่างต่า
ที่ต้องใช้ ในการวิเคราะห์คือ
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=

68
= 61 ตัวอย่าง
68
1+
567

เมื่อ n =

Z 02.05 (1.645) 2
=
= 68
4 E 2 4(0.10) 2

ตัวอย่างทังหมด
้
61 ตัวอย่างจะถูกสุม่ จากแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมย่อยด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่ายตาม
สัดส่วนของแต่ละชันภู
้ มิหรื อแต่ละกลุม่ อุตสาหกรรมนัน้ ๆ ทังนี
้ ้กลุม่ ตัวอย่างที่ถกู เลือกจะต้ องมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจาปี ที่มีการเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษัทครบทัง้ 3 ปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 - 2559
ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ตวั แปรต่าง ๆ เกี่ยวกับมิติความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ใช้ วิธีการวิเคราะห์ เนื อ้ หา (content analysis) ซึ่งเป็ นวิธีการเปลี่ยนรู ปข้ อมูลเชิ งคุณภาพใน
ลักษณะข้ อความให้ เป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณตามเกณฑ์ที่กาหนด (Sariannidis and Garfalakis, 2011) ในการวิจยั
นี ้จะเป็ นการวัดผลการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้ านต่าง ๆ ที่นาเสนอในรายงานประจาปี โดย
การนับจานวนประโยคที่มีการระบุถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการใน 3 มิติ ได้ แก่ด้านการจ้ างงาน ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และด้ านชุมชน ในแต่ละมิติจะประกอบด้ วยตัวชี ้วัด ดังนี ้ ด้ านการจ้ างงาน มี 5 ตัวชี ้วัด ได้ แก่ ระบบ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ระบบการพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน นโยบายการให้ โอกาสที่เท่า
เที ย มกัน ระบบความสัมพันธ์ ที่ดีกับ พนัก งาน และระบบการสร้ างงานและความมั่นคงในการทางาน ด้ าน
สิ่งแวดล้ อม มี 3 ตัวชี ว้ ัด ได้ แก่ คุณภาพของนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม และการ
รายงานทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ส่วนด้ านชุมชน มี 1 ตัวชี ้วัด คือ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมจาก
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆของบริ ษัท (Fiori et al., 2007) หลังจากนันจะด
้
าเนินการแปลงจานวนประโยคที่นบั ได้
ของตัวชี ้วัดต่าง ๆ ในแต่ละด้ านให้ เป็ นค่าน ้าหนักคะแนน แต่เนื่องจากจานวนประโยคที่นบั ได้ ในแต่ละด้ านมีการ
กระจายที่ไม่เท่ากัน ดังนันจึ
้ งกาหนดเกณฑ์ในการให้ ค่าน ้าหนักคะแนนจากการคานวณขนาดช่วงชันของจ
้
านวน
ประโยคที่นับได้ ตามความกว้ างของอันตรภาคชัน้ ที่คานวณได้ ดังนี ้ ด้ านการจ้ างงานและด้ านชุมชนให้ เป็ นค่า
น ้าหนักคะแนนตังแต่
้ 0 ถึง 3 ซึง่ มีค่าอันตรภาคชันใกล้
้ เคียงกัน คือ 0 คะแนน หมายถึงไม่มีการระบุไว้ 1 คะแนน
หมายถึงมีการระบุไว้ น้อย (1 - 3 ประโยค) 2 คะแนนหมายถึงมีการระบุไว้ ปานกลาง (4 - 6 ประโยค) 3 คะแนน
หมายถึง มีการระบุไว้ มาก (มากกว่า 6 ประโยค) สาหรั บด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ คะแนนตังแต่
้ 0 ถึง 4 (Afiff and
Anantadjaya, 2013) เนื่องจากมีการจัดทาเป็ นเอกสารหรื อรายงานที่ชดั เจนกว่า โดย 0 คะแนน หมายถึงไม่มีการ
ระบุไว้ 1 คะแนน หมายถึงมีการระบุไว้ น้อย (1 - 6 ประโยค) 2 คะแนนหมายถึงมีการระบุไว้ ปานกลาง ( 7 - 12
ประโยค) 3 คะแนน หมายถึง มีการระบุไว้ สมบูรณ์ มาก (14 - 18 ประโยค) และ 4 คะแนนหมายถึงมีการระบุไว้
อย่างสมบูรณ์มากที่สดุ ( มากกว่า 18 ประโยค) ผลคะแนนในแต่ละตัวชี ้วัดจะถูกนามามารวมกันเป็ นคะแนนรวม
ของผลการดาเนิ น งานความรั บผิ ดชอบต่อสังคมแยกเป็ นรายด้ าน ดังนัน้ ด้ านการจ้ างงานมีคะแนนเต็ม 15
คะแนน ด้ านสิ่ งแวดล้ อมมีคะแนนเต็ม 12 คะแนน ส่วนคะแนนเต็มในด้ านชุมชนจะมีค่าเท่ ากับ 3 คะแนน
หลังจากนันจะน
้
าผลคะแนนในแต่ละด้ านมาหาค่าเฉลี่ยต่อปี เพื่อนาไปวิเคราะห์ในขันต่
้ อไป ส่วนข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานทางการเงิน เป็ นข้ อมูลรายปี อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 ได้ แก่ อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม ยอดขายรวม สินทรัพย์รวม และหนี ้สินรวมได้ จากเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายตัวแปรเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และผลการดาเนินงานทางการเงิน ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
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คณิต ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับสถิติในเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐานใช้
เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมิติความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
และผลการดาเนินงานด้ านการเงินวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ผลการวิจัยและการอภิปราย
ผลการดาเนินกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคม และผลการดาเนินงานด้ านการเงินของบริ ษัทที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้ าน
ชุ ม ชน (COM) มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ต่ อ คะแนนเต็ ม สูง ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อยละ 86.67 โดยมี กิ จ กรรมเพื่ อ ชุ ม ชนที่
คล้ ายๆกันในลักษณะกิ จกรรมอาสาเพื่ อพัฒนาชุมชน การบาเพ็ญประโยชน์ สาธารณะในรู ปแบบต่าง ๆ และ
กิจกรรมเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชน เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นกิจกรรมภายหลังกระบวนการ รองลงมาคือด้ านการ
จ้ างงาน (EMP) คิดเป็ น ร้ อยละ 52.67 และด้ านสิ่ งแวดล้ อม (ENV) ซึ่งเป็ น กิ จ กรรมภายในกระบวนการ ได้
คะแนนต่าสุดคิดเป็ นร้ อยละ 40.83 เพราะบริ ษัทที่เป็ นตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการนาเสนอนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ในรายงานประจาปี อย่างไรก็ตามการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
จ าแนกเป็ น รายกลุ่ม ทัง้ 8 กลุ่ ม อุ ต สาหกรรม เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า คะแนนในแต่ ล ะด้ า น ก็ พ บว่ า ทุ ก กลุ่ม
อุตสาหกรรมให้ ความสาคัญกับกิจกรรมในแต่ละด้ านที่คล้ ายกัน โดยคะแนนในด้ านชุมชนสูงสุด รองลงมาคือด้ าน
การจ้ างงาน และด้ านสิ่งแวดล้ อมต่าที่สดุ ส่วนอัตราส่วนประสิทธิภาพในการจัดการหนี ้สิน เฉลี่ย เท่ากับ 0.47
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหนี ้สินไม่สงู มาก เมื่อพิจารณาขนาดของบริ ษัทวัดจากมูลค่ายอดขายรวมต่อปี พบว่ามีการ
กระจายตัวมากพอสมควรตังแต่
้ ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 19,339.83 ล้ านบาท ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 7.83 ดังแสดงใน Table 1
Table 1 Summary of descriptive statistics.
Variable

n

Mean

EMP
ENV
COM
LEV
SIZE (million baht)
ROA

61
61
61
61
61
61

7.90
4.90
2.60
0.47
19,339.83
7.83

Standard
Deviation
1.96
1.15
0.29
0.15
23,665.71
2.43

Maximum

Minimum

10.8
6.50
3.00
0.61
57,698.06
10.32

4.61
2.61
2.04
0.32
781.05
2.60

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ แสดงใน Table 2 พบว่าค่า R2 ของ ตัวแปรอิสระได้ แก่ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ด้ านการจ้ างงาน(EMP) ด้ านสิ่งแวดล้ อม (ENV) และด้ านชุมชน (COM) รวมทังตั
้ วแปรควบคุม ได้ แก่ อัตราส่วน
ประสิทธิภาพในการจัดการหนี ้สิน (LEV) และขนาดขององค์กรซึง่ กาหนดให้ อยู่ในรู ป natural logarithm (lnSIZE)
มีค่าเท่ากับ 0.431 แสดงว่าตัวแปรอิสระทังหมดในแบบจ
้
าลองสามารถอธิบาย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) ได้ คิดเป็ นร้ อยละ 43.60 ส่งผลให้ สมการมีค่า F – statistics เท่ากับ 8.50 ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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ความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ส่วนค่า DW-statistic เท่ากับ 1.880 ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 1.5 - 2.5 แสดงว่าไม่เกิดปั ญหา
Autocorrelation ทัง้ นีไ้ ด้ ทาการตรวจสอบ ค่า variance inflation factor (VIF) ไม่มีค่าของตัวแปรใดมากกว่า 4
แสดงว่าตัวแปรอิสระทุกตัวในสมการไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่เกิดปั ญหา multicollinearity (Anderson et al,
2002) เมื่อทดสอบความเชื่อถือได้ ของตัวแปรอิสระในสมการ พิจารณาได้ จากค่า t-statistics ของสัมประสิทธิ์ของ
ตัวแปรอิสระ(coefficient) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ ของกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมด้ านชุมชน (COM) มีค่า
เท่ ากับ -1.796 มีนัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 90 โดยมีความสัมพัน ธ์ ใ นเชิ ง ลบ ส่วนค่ า
สัมประสิทธิ์ของอัตราส่วนประสิทธิภาพในการจัดการหนี ้สิน(LEV) มีความสัมพันธ์เชิงลบ ในขณะที่คา่ สัมประสิทธิ์
ของขนาดขององค์กร (lnSIZE) มีความสัมพันธ์ เชิงบวก โดยมีคา่ เท่ากับ -20.958 และ 1.983 ตามลาดับ ทังสอง
้
ตัวแปรนี ม้ ีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับความเชื่ อมั่นร้ อยละ 95 ดังนัน้ มิติความรั บผิ ดชอบต่อสังคมด้ านชุมชน
อัตราส่วนประสิทธิ ภาพในการจัดการหนีส้ ิน และขนาดขององค์กรเท่านันที
้ ่ มีความสัมพันธ์ หรื อมีอิทธิพลต่อผล
การดาเนินงานด้ านการเงินวัดจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ จึงสอดคล้ องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้
Table 2 Summary of multiple regression analysis.
Model

ROA = α0 + α1EMP + α2 ENV + α3 COM+ α4 LEV + α5 lnSIZE
Constant
EMP
ENV
COM
LEV
Coefficient
5.881
-0.008
-0.247
-1.796
-20.898
t-Value
1.433
-0.038
-1.032
-1.717*
-6.201***
VIF
1.540
1.534
1.482
1.280
N = 61, R2 = 0.431, Adjusted-R2 = 0.379, F-Value =8.339***, DW-statistic = 1.880
*

Significant at P 0.10

**

***

Significant at P 0.05

lnSIZE
1.983
3.563***
1.568

Significant at P 0.01

จากผลการวิจยั พบว่ามิติด้านชุมชนมีความสัมพันธ์ ในทางลบกับผลการดาเนินงานด้ านการเงินที่วดั จาก
อั ต ราผลตอบแทนจากสิ น ทรั พ ย์ (ROA) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ Inoue and Lee (2013) ที่
ทาการศึกษาอิทธิ พลของความแตกต่างในมิติข องความรั บผิ ดชอบต่อสังคมขององค์ กร ที่ ส่งผลต่อผลอัต รา
ผลตอบแทนจากสินทรั พย์ (ROA) ขององค์ กรธุรกิ จในอุตสาหกรรมการบิ น เพราะการดาเนิ น กิ จกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมถือว่าเป็ นต้ นทุนอย่างหนึง่ ขององค์กร จะส่งผลให้ องค์กรอยู่ในภาวะที่เสียเปรี ยบทางเศรษฐกิจ
เมื่อเที ยบกับบริ ษัทอื่นที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคมที่น้อยกว่า และผลการศึกษาของ Brammer et al. (2006)
และ Afiff and Anantadjaya (2013) ที่สรุ ปไว้ ว่า บริ ษัทที่มีคะแนนผลการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สูงกว่ามีแนวโน้ มที่จะได้ รับผลตอบแทนที่ต่ากว่า เนื่องจากจะต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู ในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ต่างๆ โดยนามาจากผลกาไรจากการดาเนินงานขององค์กรเพื่อสร้ างสรรค์และดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน ทาให้
อัต ราผลตอบแทนต่อสิ น ทรั พ ย์ ร วม(ROA)ลดลงในที่ สุด นอกจากนี อ้ าจจะมาจากอีก เหตุผ ลหนึ่งก็ คือ ด้ วย
ระยะเวลาอันสันในการวั
้
ดผลทาให้ ประสิทธิภาพของความรั บผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ยังไม่ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ซึง่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็ นเรื่ องของการลงทุนที่ต้องหวังผลใน
ระยะยาว เนื่องจากจะส่งผลต่อระดับชื่อเสียงขององค์กรเพิ่มขึ ้น และในที่สดุ จะสามารถเพิ่มโอกาสในการได้ มา
ซึ่ ง รายได้ ในอนาคต ดั ง ที่ Waddock and Graves (1997) และ Mumtaz and Pirzada (2014) ได้ ข้ อสรุ ป
348

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

สอดคล้ องกันว่าองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ยงั คงต้ องจัดสรรงบประมาณด้ านการเงินไปในธุรกรรมที่ไม่เพียงแต่ผลกาไร
ขององค์กรเท่านัน้ แต่ควรจะจะต้ องให้ ครอบคลุมไปถึงผู้มีส่วนได้ เสีย สิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
ด้ วยการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ ความสัมพันธ์กบั ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียดีขึ ้น

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั พบว่า มีเพียงการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติด้านชุมชนของบริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านันที
้ ่มีความสัมพันธ์กบั ผลการดาเนินงานด้ านการเงินเมื่อวัดจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ หมายความว่า การเพิ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในมิติ
ด้ านชุมชนจะทาให้ อตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริ ษัทลดลง ซึง่ อาจเกิดขึ ้นในช่วงระยะสันเท่
้ านัน้ ดังนัน้
ในระยะยาวบริ ษัทควรให้ ความสาคัญและดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องลดและ
เลือกสรรกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ งและไม่เป็ นภาระค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทมากเกินไป อีกทังเพื
้ ่อให้ เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการบริ หารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ยดึ ถือกันเป็ นสากล โดยคานึงถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆ กัน และการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมจะเห็น
ผลในเชิ งบวกหากใช้ ระยะเวลาที่ ยาวนานขึน้ โดยกิ จ กรรมเพื่ อสังคมขององค์ กรจะส่งเสริ มภาพลักษณ์ และ
ยกระดับความมีชื่อเสียงขององค์กรให้ สงู ขึ ้นได้ ซึง่ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ มาซึง่ รายได้ และโอกาสในการสร้ าง
กาไรอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น ในการศึกษาครัง้ ต่อไปผู้วิจยั ควรจะแยกเป็ นรายกลุ่ม
อุตสาหกรรมเพื่อให้ เห็นความแตกต่างระหว่างกลุม่ อุตสาหกรรมที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น รวมทังปรั
้ บปรุ งตัวแปรให้ มีความ
เหมาะสมกับแบบจาลองในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีลกั ษณะการดาเนินงานภายใน
ที่มีความเฉพาะตัวและให้ ความสนใจและสนองตอบสิ่งแวดล้ อมภายนอกที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้อาจจะมีการ
นาเอาเทคนิคการวิเคราะห์ ข้อมูลที่เรี ยกว่า panel data analysis เข้ ามาใช้ ในการหาแบบจาลองที่ เหมาะสม
เนื่องจากข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์มีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลแบบหลายจุดเวลา หรื อเป็ น ข้ อมูลเรี ยงตามเวลา (time
series data) เพื่อให้ เห็นความสัมพันธ์ ในเชิงพลวัตได้ ชดั เจนและสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งมากยิ่งขึ ้น
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ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อปั จจัยแห่ งความสําเร็จของสถาบันการเงินชุมชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
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บทคัดย่ อ
งานวิจัยนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อปั จจัยแห่งความสําเร็ จ และความสําเร็ จของ
สถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 396 คน เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนมีทัศนคติต่อปั จจัยแห่ง
ความสําเร็ จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้ านภาวะผู้นํา มี
ค่าเฉลี่ยมากที่ สุด (𝑥𝑥̅ = 4.22) รองลงมาคือ ด้ านการบริ หารจัดการกลุ่ม (𝑥𝑥̅ = 4.19) และด้ านคุณธรรม (𝑥𝑥̅ = 3.92)
ตามลําดับ นอกจากนี ้ สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนมีทศั นคติต่อความสําเร็ จของสถาบันการเงินชุมชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้ านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ (𝑥𝑥̅ =4.42) รองลงมา คือ
ด้ านความมีชื่อเสียง (𝑥𝑥̅ =4.41) และด้ านความมัน่ คงของสถาบัน (𝑥𝑥̅ =4.39) ตามลําดับ

ABSTRACT

This study aims to investigate the members’ attitudes toward key success factors and
success of financial community institute in community’s economy development, Chaiyaphum. The
study focused on 396 people in the community by using purposive sampling and questionnaire as
research tool to analyze data with frequency, percentage, means, and standard deviation. The results
reveal that members of community’s financial institute have attitudes toward the key success factors
of financial community institute in community’s economy development at a high level, the level of the
attitudes highest in leadership ( 𝑥𝑥̅ = 4 .2 2 ) then management ( 𝑥𝑥̅ = 4 .1 9 ), and moral ( 𝑥𝑥̅ = 3 .9 2 ),
respectively. Furthermore, members of community’s financial institute have attitudes toward the
success of financial community institute in community’s economy development at a high level, the
level of the attitudes highest in respect (𝑥𝑥̅ = 4.42) then reputation (𝑥𝑥̅ = 4.41), and stability (𝑥𝑥̅ = 4.39),
respectively.
Key Words: Financial community institute, attitude, key success factors
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คํ านํ า
สถาบั นการเงิ นชุ มชนมี ชุ มชนเป็ นเจ้ าของ มี การดํ าเนิ นงานเพืK อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อชุ มชน บุ คลากรทีK
ปฏิ บั ติ หน้ าทีK ในสถาบั นการเงิ นชุ มชนเป็ นลู กหลานเป็ นคนหนุ่ มคนสาว หรื อเป็ นคนทีK ทํ างานอยู่ ในชุ มชน อั นเป็ น
ผลให้ การดํ าเนิ นงานมี ความโปร่ งใส คนในชุ มชนผลั ดเปลีK ยนหมุ นเวี ยนกั นมาเป็ นคณะกรรมการ ซึK งมี บทบาทใน
การพิ จารณาอนุ มัติสิ นเชืK อ เมืK อครบรอบปี ของการดํ าเนิ นงานก็ จะมี การจ่ ายผลตอบแทนแก่ สมาชิ กคื อเงิ นปั นผล มี
การกํ าหนดรายได้ ส่ วนหนึK งนอกจากการจ่ ายเงิ นปั นผลให้ นํ าไปจั ดการสวั สดิ การแก่ ชุมชนซึK งเป็ นประโยชน์ ทีK ตกกั บ
ชุ มชน ดั งนั Cน สถาบั นการเงิ นชุ มชนจึ งเป็ นเครืK องมื อทีK สํ าคั ญอย่ างหนึK งในการสร้ างความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ยกระดั บคุ ณภาพชี วิตของคนในชุ มชนและลดปั ญหาความเหลืK อมลํ Cาและความยากจนลงได้
อย่ างไรก็ ตาม จากผลการดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชน พบว่ า ยั งมี ปั ญหาจากการดํ าเนิ นงานอยู่
มาก ซึK งสะท้ อนถึ งปั ญหาทีK ยั งเป็ นความท้ าทายหลายประการ ตั Cงแต่ เรืK องความรู้ และทั กษะของผู้ นํ า ความพร้ อม
ด้ านอาคารสถานทีK ในการดํ าเนิ นการ ความพร้ อมด้ านอุ ปกรณ์ และวั สดุ ในการดํ าเนิ นงาน การขาดการ
ประชาสั มพั นธ์ ความสมํK าเสมอและการมี ส่ วนร่ วมในการประชุ มของคณะกรรมการ การขาดความช่ วยเหลื อจาก
สํ านั กงานกองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชนเมื อง การขาดเจ้ าหน้ าทีK อาสาสมั คร การจั ดทํ าระบบบั ญชี ขาดความต่ อเนืK อง
รวมไปถึ งการขาดการติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชน ในขณะทีK ปั ญหาทีK สํ าคั ญ
ทีK สุ ดคื อ การขาดวิ นัยทางการเงิ นของสมาชิ กทีK เกิ ดจากการนํ าเงิ นไปใช้ ผิ ดวั ตถุ ประสงค์ ทํ าให้ การชํ าระคื นเงิ น
ล่ าช้ า ขาดการมี ส่ วนร่ วมกั บสถาบั นการเงิ นชุ มชน นอกจากนี Cสถาบั นการเงิ นชุ มชนยั งประสบปั ญหาด้ านเงิ นทุ น
หมุ นเวี ยนไม่ เพี ยงพอ ระบบการฝากถอนไม่ ได้ มาตรฐาน ระเบี ยบทีK เกีK ยวข้ องกั บสถาบั นการเงิ นขาดความชั ดเจน
และขาดการแนะนํ าในการบริ หารจั ดการและการดํ าเนิ นงานจากเจ้ าหน้ าทีK ส่ วนกลาง (สายชล, i•••)
คณะกรรมการต้ องมี การชี CแจงนโยบายทีK ชั ดเจน และมี การจั ดอบรมให้ ความรู้ แก่ สมาชิ ก เพืK อให้ เกิ ดความเข้ าใจทีK
ตรงกั นอั นจะส่ งผลให้ สมาชิ กมี ความพึ งพอใจและให้ ความร่ วมมื อในการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมกั บสถาบั นการเงิ น
ชุ มชน อี กทั C งคณะกรรมการควรมี การปรั บปรุ งวิ ธีการดํ าเนิ นงาน เพิK มช่ องทางการติ ดต่ อและการให้ บริ การให้ มี
ความทั นสมั ยและสอดคล้ องกั บความต้ องการสมาชิ ก เพืK อให้ สถาบั นการเงิ นชุ มชนประสบผลสํ าเร็ จในการ
ดํ าเนิ นงานตามเป้ าหมายทีK กํ าหนดไว้ (สุ ภาภรณ์ , i••‘)
การดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชนให้ ประสบความสํ าเร็ จ เป็ นเรืK องทีK ต้ องอาศั ยความร่ วมแรงร่ วม
ใจของชุ มชนและความพร้ อมด้ านองค์ ประกอบด้ านต่ าง ๆ ทีK จะส่ งผลต่ อความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงานของสถาบั น
การเงิ นชุ มชน จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิ จัยทีK ผ่ านมาพบว่ ายั งไม่ มี การศึ กษาในบริ บทของสถาบั นการเงิ น
ชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ ซึK งปั จจุ บันหน่ วยงานภาครั ฐได้ ให้ ความสํ าคั ญและให้ การสนั บสนุ นการคั ดเลื อกกองทุ น
หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องทีK มี ความพร้ อมและความต้ องการจั ดตั Cงเป็ นสถาบั นการเงิ นชุ มชน เพืK อเข้ ารั บการฝึ กอบรม
และให้ ความรู้ อย่ างต่ อเนืK อง อี กทั C งในจั งหวั ดชั ยภู มิ มี สถาบั นการเงิ นชุ มชนทีK ประสบความสํ าเร็ จอยู่ หลายแห่ ง
งานวิ จัยนี Cจึงได้ ศึ กษาทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จ และความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชน
ในจั งหวั ดชั ยภู มิ เพืK อให้ สถาบั นการเงิ นชุ มชนเป็ นสถาบั นทีK มี ความเข้ มแข็ ง อั นเป็ นกลไกสํ าคั ญในการขั บเคลืK อน
เศรษฐกิ จของชุ มชนและเศรษฐกิ จของประเทศ และเพืK อให้ สถาบั นการเงิ นชุ มชนอืK น ๆ สามารถนํ าประสบการณ์
และผลสรุ ปทีK ได้ จากการวิ จัย ไปเป็ นตั วอย่ างในการบริ หารจั ดการสถาบั นการเงิ นชุ มชนให้ ดี ยิK งขึ Cนต่ อไป

วั ตถุ ประสงค์ ของการวิ จัย
งานวิ จัยนี C มีวั ตถุ ประสงค์ เพืK อศึ กษาทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จ และความสํ าเร็ จ
ของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ

การทบทวนวรรณกรรม
สุ ภาภรณ์ (i••‘) ศึ กษาปั จจั ยทีK มี ผลต่ อความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนจั งหวั ด อุ ดรธานี ให้
ข้ อเสนอแนะสํ าหรั บการดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชนให้ ประสบความสํ าเร็ จตามวั ตถุ ประสงค์ ทีK สถาบั น
การเงิ นชุ มชนกํ าหนดไว้ คื อ คณะกรรมการบริ หารงานจะต้ องมี การอบรมให้ ความรู้ พร้ อมทั C งชี CแจงนโยบายทีK
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ชั ดเจน เพืK อให้ สมาชิ กเข้ าใจอย่ างถู กต้ อง เกิ ดความพึ งพอใจและเข้ ามามี ส่ วนร่ วมกั บทางสถาบั น นอกจากนี C
คณะกรรมการควรต้ องมี การปรั บปรุ งวิ ธีการดํ าเนิ นงานให้ มี ความทั นสมั ยและสอดคล้ องกั บความต้ องการของ
สมาชิ ก พร้ อมทั CงการเพิK มช่ องทางการติ ดต่ อและการให้ บริ การ นอกจากนี Cงานวิ จัยของ สถาพร (i•••) ได้ ศึ กษาถึ ง
ปั จจั ยความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนบ้ านขี Cตุ่ น พบว่ า ปั จจั ยความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชน คื อ การ
เป็ นแหล่ งหมุ นเวี ยนในการสร้ างงานและสร้ างอาชี พ ผู้ บริ หารและคณะกรรมการมี บทบาทหน้ าทีK สํ าคั ญในการเป็ น
ผู้ นํ าในการวาง แผน การสัK งการ การควบคุ ม ตลอดจนการกํ าหนดนโยบายต่ างๆ สมาชิ กทุ กคนร่ วมคิ ด ร่ วม
ตั ดสิ นใจ มี การติ ดต่ อสมาชิ กอย่ างสมํK าเสมอ มี การพบปะแลกเปลีK ยนข้ อมู ลข่ าวสารระหว่ างกั น ระหว่ าง
คณะกรรมการ บุ คคลต่ าง ๆ และองค์ กรภายนอก

อุ ปกรณ์ และวิ ธีการ
การวิ จัยครั Cงนี Cเป็ นการวิ จัยเชิ งสํ ารวจ (Survey Research) โดยได้ ดํ าเนิ นการวิ จัย ดั งต่ อไปนี C
ประชากรและกลุ่ มตั วอย่ าง
ประชากรในการวิ จัยครั Cงนี C คื อ สมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ กลุ่ มตั วอย่ าง คื อ สมาชิ ก
สถาบั นการเงิ นชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ จํ านวน _`a คน ใช้ สู ตรการคํ านวณขนาดตั วอย่ างของ Cochran (k`””)
เมืK อไม่ ทราบจํ านวนประชากรทีK แน่ นอน กํ าหนดระดั บความเชืK อมัK นทีK `•% ความคลาดเคลืK อนทีK ยอมให้ เกิ ดขึ Cนได้
•% โดยใช้ วิ ธี การสุ่ มตั วอย่ างแบบเจาะจง (purposive technique) เป็ นวิ ธี ทีK ผู้ วิ จั ยกํ าหนดเลื อกตั วอย่ างหน่ วย
วิ เคราะห์ เองว่ าจะเลื อกหน่ วยวิ เคราะห์ ใดเป็ นตั วอย่ างของประชากร ตามจํ านวนทีK ต้ องการ คื อ _`a คน ผู้ วิ จัย
กํ าหนดคุ ณลั กษณะของประชากรทีK ต้ องการศึ กษาไว้ ล่ วงหน้ าก่ อนออกไปเก็ บข้ อมู ล โดยอาศั ยการกํ าหนด
คุ ณลั กษณะทีK สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ ทีK ต้ องการหรื อเรืK องทีK จะศึ กษาเพืK อให้ ได้ กลุ่ มตั วอย่ างทีK ตรงกั บความ
ต้ องการ สอดคล้ องกั บประเด็ นวิ จัย และเป็ นตั วแทนทีK ดี ของประชากรอย่ างแท้ จริ ง
เครื1 องมื อที1 ใช้ ในการวิ จัย
เครืK องมื อทีK ใช้ ในการวิ จัยคื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ตรวจสอบคุ ณภาพแบบสอบถามด้ านความ
เทีK ยงตรงเชิ งเนื C อ หา (Content Validity) โดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จํ านวน _ คน ใช้ เกณฑ์ การพิ จารณาด้ วยค่ า IOC
(Index of Item Objective Congruence) มี ค่ า IOC เท่ ากั บ ‘.`_ จากนั C น ผู้ วิ จั ยนํ าแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try–out) กั บกลุ่ มสมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ ทีK ไม่ ใช่ กลุ่ มตั วอย่ าง จํ านวน _‘ คน เพืK อหาความ
เหมาะสมของการใช้ ภาษาในแบบสอบถาม และหาค่ าอํ านาจจํ าแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้ อ (Discriminant
Power) โดยใช้ เทคนิ ค Item Total Correlation พบว่ า ปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการ
พั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน มี ค่ าอํ านาจจํ าแนก (r) อยู่ ระหว่ าง ‘.g•-‘.”‘ และความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชน
ในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน มี ค่ าอํ านาจจํ าแนก (r) อยู่ ระหว่ าง ‘.••-‘.Ÿi มี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ ทีK ระดั บ ‘.‘• ซึK ง
สอดคล้ องกั บเกณฑ์ การพิ จารณาค่ าอํ านาจจํ าแนกของแบบสอบถามของ สมบั ติ (i••i) หากค่ าอํ านาจจํ าแนกมี
ค่ าตั Cงแต่ ‘.g‘ ขึ Cนไป ถื อว่ ามี คุ ณภาพในระดั บดี มาก นอกจากนี C ผู้ วิ จั ยได้ หาค่ าความเชืK อมัK น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาสั มประสิ ทธิ แอลฟาตามวิ ธีของ Cronbach ซึK งปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ น
ชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน มี ค่ าสั มประสิ ทธิ แอลฟา ‘.`• และความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนใน
การพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน มี ค่ าสั มประสิ ทธิ แอลฟา ‘.`g ซึK งสอดคล้ องกั บ สมบั ติ (i••i) ทีK ได้ เสนอว่ าเกณฑ์ การ
พิ จารณาค่ าความเชืK อมัK นของแบบสอบถาม หากมี ค่ า ‘.g‘ ขึ Cนไป ถื อว่ ามี คุ ณภาพในระดั บดี มาก แบบสอบถาม
แบ่ งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ วย ตอนทีK 1 ข้ อมู ลทัK วไปของสมาชิ กสถาบั นการเงิ น ชุ มชน ตอนทีK i ทั ศนคติ
เกีK ยวกั บปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน และตอนทีK 3 ทั ศนคติ
เกีK ยวกั บความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน
ผู้ วิ จัยได้ กํ าหนดระดั บทั ศนคติ เกีK ยวกั บปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จและความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชน
ในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน ออกเป็ น • ระดั บ แล้ วนํ าค่ าคะแนนทีK ได้ จากแบบสอบถามมาหาค่ าเฉลีK ย โดยใช้
เกณฑ์ ในการแปลความหมายค่ าเฉลีK ยของ บุ ญชม (i••_) ดั งนี C
ช่ วงคะแนนเฉลีK ย g.•k-•.‘‘ หมายถึ ง มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บมากทีK สุ ด
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ช่ วงคะแนนเฉลีK ย _.•k-g.•‘ หมายถึ ง มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บมาก
ช่ วงคะแนนเฉลีK ย i.•k-_.•‘ หมายถึ ง มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บปานกลาง
ช่ วงคะแนนเฉลีK ย k.•k-i.•‘ หมายถึ ง มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บน้ อย
ช่ วงคะแนนเฉลีK ย k.‘‘-k.•‘ หมายถึ ง มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บน้ อยทีK สุ ด
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า อธิ บายตั วแปรทีK ใช้ ในการศึ กษาได้ ดั งนี C
LED แทนด้ านภาวะผู้ นํ า (Leadership)
PAR แทนด้ านการมี ส่ วนร่ วม (Participation)
MNG แทนด้ านการบริ หารจั ดการกลุ่ ม (Management)
MOR แทนด้ านคุ ณธรรม (Moral)
KEY แทนปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน (Key
Success Factor)
STA แทนด้ านความมัK นคงของสถาบั น (Stability)
RES แทนด้ านการยอมรั บนั บถื อ (Respect)
REP แทนด้ านความมี ชืK อเสี ยง (Reputation)
SUC แทนความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน (Success)
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่ าง ผู้ วิ จั ยได้ นํ าแบบสอบถามไปให้ ผู้ ให้ ข้ อมู ลตอบด้ วยตนเอง
จํ านวน g‘‘ ฉบั บ เมืK อได้ แบบสอบถามกลั บคื นมา ผู้ วิ จั ยได้ ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของคํ าตอบ พบว่ ามี
แบบสอบถามทีK ครบถ้ วนสมบู รณ์ จํ านวน _`a ฉบั บ คิ ดเป็ นร้ อยละ `` ของจํ านวนแบบสอบถามทีK เก็ บรวบรวมได้
จากกลุ่ มตั วอย่ าง
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ผู้ วิ จัยนํ าข้ อมู ลทีK ได้ จากแบบสอบถามมาวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สํ าเร็ จรู ป โดยใช้ สถิ ติ
สํ าหรั บการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ประกอบด้ วย ความถีK ร้ อยละ ค่ าเฉลีK ย และส่ วนเบีK ยงเบนมาตรฐาน

ผลและวิ จารณ์ ผลการวิ จัย
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลได้ แบ่ งการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลออกเป็ น i ขั Cน ตอน ตามวั ต ถุ ประสงค์ ของการวิ จั ย
ประกอบด้ วย
1. ข้ อมู ลทัK วไปของสมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชนโดยจํ าแนกตามปั จจั ยส่ วนบุ คคล
ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ aŸ.i‘ อยู่ ในช่ วงอายุ
ระหว่ าง _‘-_` ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ _k.Ÿ‘ ระยะเวลาการเป็ นสมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชน k-• ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ
”a.‘‘ ระดั บการศึ กษาตํK ากว่ าระดั บปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ `Ÿ.i‘ และมี ตํ าแหน่ งเป็ นกลุ่ มสมาชิ ก คื อ เป็ น
สมาชิ กทัK วไปของสถาบั นการเงิ นชุ มชน คิ ดเป็ นร้ อยละ `”.‘‘ แสดงดั ง Table k
Table 1 Number and Percentage of Population Data
Population Data
k Sex
Male
Female
Total
i Age
Less than _‘ years
Ages _‘-_` years old
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Percentage

kia
i”‘
_`a

_k.Ÿ‘
aŸ.i‘
k‘‘.‘‘

aa
kia

ka.”‘
_k.Ÿ‘
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Population Data
Ages g‘-g` years old
•‘ years and above
Total
Length of Time as a Member
Less than k year
k-• years
a-k‘ years
k‘ years and above
Total
Highest Level of Education
Lower Bachelor Degree
Bachelor Degree
Upper Bachelor Degree
Total
Position
Member group such as Member of Community
Economy
Officer Group such as Treasurer, Treasurer
Assistant, and Committee Member
Executive Group such as Chairman of the
Board, Vice-President, and Secretary
Total

Frequency
kk`
Ÿ•
_`a

Percentage
_‘.k‘
ik.•‘
k‘‘.‘‘

`i
_‘k
k
i
_`a

i_.i‘
”a.‘‘
‘._‘
‘.•‘
k‘‘.‘‘

_Ÿ`
”
_`a

`Ÿ.i‘
k.Ÿ‘
k‘‘.‘‘

_Ÿg

`”.‘‘

`

i.i‘

_

‘.Ÿ‘

_`a

k‘‘.‘‘

i. ทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
ชุ มชน และความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนในจั งหวั ดชั ยภู มิ
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ทั ศนคติ เกีK ยวกั บปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนา
เศรษฐกิ จชุ มชนโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก เรี ยงลํ าดั บค่ าเฉลีK ยทั ศนคติ ใน 3 ลํ าดั บแรก ได้ แก่ ด้ านภาวะผู้ นํ า
(𝑥= 4.22) ด้ านการบริ หารจั ดการกลุ่ ม (𝑥= 4.19) และด้ านคุ ณธรรม (𝑥= 3.92) แสดงดั ง Table i
Table 2 Analysis of Attitude toward Key Success Factors in Community Economic Development.
Key Success Factors in Community Economic
Mean
S.D.
Result
Development
k Leadership
g.ii
‘.g”
High
i Participation
_.ŸŸ
‘.•i
High
_ Management
g.k`
‘.gŸ
High
g Moral
_.`i
‘.•‘
High
Total
g.‘a
‘.gi
High
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ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ทั ศนคติ เกีK ยวกั บความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
ชุ มชนโดยรวมอยู่ ในระดั บมาก เรี ยงลํ าดั บค่ าเฉลีK ยทั ศนคติ ใน _ ลํ าดั บแรก ได้ แก่ ด้ านการยอมรั บนั บถื อ (𝑥 =
4.42) ด้ านความมี ชืK อเสี ยง (𝑥 =4.41) และด้ านความมัK นคงของสถาบั น (𝑥 =4.39) แสดงดั ง Table _
Table 3 Analysis of Attitude toward Success in Community Economic Development
Success in Community Economic Development
Mean
S.D.
k Stability
g._`
‘.•i
i Respect
g.gi
‘.•a
_ Reputation
g.gk
‘.•`
Total
g.gk
‘.g”

Result
High
High
High
High

สรุ ป
จากการศึ กษาทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนา
เศรษฐกิ จชุ มชน และความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชนในจั งหวั ด ชั ยภู มิ
สามารถอภิ ปรายผล ได้ ดั งนี C
1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อยู่ ในช่ วงอายุ ระหว่ าง _‘-_` ปี ระยะเวลาการเป็ น
สมาชิ กสถาบั นการเงิ นชุ มชน k-• ปี ระดั บการศึ กษาตํK ากว่ าระดั บปริ ญญาตรี และมี ตํ าแหน่ งเป็ นสมาชิ กทัK วไปใน
สถาบั นการเงิ นชุ มชน
2. ทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ
ชุ มชน อยู่ ในระดั บมาก เมืK อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน
ภาวะผู้ นํ าเป็ นกระบวนการทีK ผู้ นํ ามี อิ ทธิ พลต่ อสมาชิ กในกลุ่ มด้ วยการโน้ มน้ าวให้ ยิ นดี ปฏิ บั ติ ตาม เป็ น
การพั ฒนาศั กยภาพการปฏิ บั ติ หน้ าทีK ของสมาชิ กให้ มี การพั ฒนาความสามารถไปสู่ ระดั บทีK สู งขึ Cน สามารถสร้ าง
แรงจู งใจและรวมพลั งสมาชิ กในการร่ วมดํ าเนิ นกิ จกรรมต่ าง ๆ ทีK จั ดขึ Cนได้ ผลจากการวิ จัยสอดคล้ องกั บงานวิ จัย
ของ วรรณา, กุ ลยา และ วรลั กษณ์ (i••”) ทีK พบว่ า การมี ผู้ นํ าทีK ได้ รั บการยอมรั บจากคณะกรรมการและสมาชิ กทีK
เป็ นผู้ มี ความรั บผิ ดชอบในการบริ หารงานและมี มนุ ษยสั มพั นธ์ ทีK ดี เป็ นปั จจั ยทีK ทํ าให้ การดํ าเนิ นงานของสถาบั น
การเงิ นชุ มชนประสบความสํ าเร็ จ นอกจากนี C งานวิ จัยของ สุ ภธั ชวุ ฒิ และ วิ ระพงศ์ (i•ak) ยั งพบว่ า ภาวะผู้ นํ ามี
ความสั มพั นธ์ และส่ งผลต่ อการดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชน การพั ฒนาการจั ดการเชิ งกลยุ ทธ์ เพืK อเพิK ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจั ดการในสถาบั นการเงิ นขนาดเล็ ก การปรั บปรุ ง และพั ฒนากระบวนการทํ างาน จะ
ส่ งผลให้ สถาบั นการเงิ นชุ มชนสามารถตอบสนองการให้ บริ การแก่ สมาชิ กของสถาบั นการเงิ นชุ มชนได้ อย่ างดี
ยิK งขึ Cนต่ อไป และงานวิ จัยของ สุ ณีย์ (i••”) ได้ เสนอว่ า ภาวะผู้ นํ าของคณะกรรมการเป็ นเรืK องสํ าคั ญมาก ต้ องเป็ น
แบบอย่ างในการปฏิ บั ติตามกฎระเบี ยบ เสี ยสละ รั บผิ ดชอบ การเข้ าร่ วมกิ จกรรมและการมี อั ธยาศั ยทีK ดี
การบริ หารจั ดการกลุ่ ม พบว่ า สถาบั นการเงิ นชุ มชนมี การจั ดการทรั พยากรของชุ มชนได้ อย่ างเหมาะสม
กั บกิ จกรรม ได้ ดํ าเนิ นการตามแผนงานทีK ได้ กํ าหนดไว้ และสถาบั นการเงิ นชุ มชนได้ มี การจั ดทํ าแผนการพั ฒนา
ความรู้ แก่ สมาชิ ก สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ วรรณา, กุ ลยา และ วรลั กษณ์ (i••”) ทีK พบว่ า การบริ หารจั ดการ
ของสถาบั นการเงิ นชุ มชนบ้ านหนองขนากในภาพรวมพบว่ ามี อยู่ ในระดั บมาก
การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กอยู่ ในระดั บมาก เนืK องจากสมาชิ กได้ รั บผลประโยชน์ ด้ านสวั สดิ การจากสถาบั น
การเงิ นชุ มชน ส่ งผลให้ สมาชิ กเข้ าร่ วมกิ จกรรมของสถาบั นการเงิ นชุ มชนและเข้ าร่ วมประชุ มทุ กครั CงทีK มี โอกาส
สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ ยุ วเรศ, สุ พรชั ย และ จุ ไรรั ตน์ (i••”) ทีK พบว่ า การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กในการบริ หาร
จั ดการ การวางแผน และการกํ าหนดวั ตถุ ประสงค์ ในการดํ าเนิ นงานมี ผลต่ อความสํ าเร็ จในการพั ฒนากองทุ น
หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องเป็ นสถาบั นการเงิ นชุ มชน แต่ แตกต่ างกั บงานวิ จั ยของ วรรณา, กุ ลยา และวรลั กษณ์
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(i••”) และ สุ ภาภรณ์ (i••‘) ทีK พบว่ า การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กอยู่ ระดั บปานกลาง จึ งควรเพิK มการมี ส่ วนร่ วม
ของสมาชิ กในการดํ าเนิ นงาน เพืK อให้ สมาชิ กเกิ ดความรู้ สึ กว่ าเป็ นเจ้ าของเงิ นทุ นและสถาบั นการเงิ นชุ มชนร่ วมกั น
3. ทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน อยู่ ใน
ระดั บมาก เมืK อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า มี ทั ศนคติ อยู่ ในระดั บมากทั Cง _ ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการยอมรั บนั บถื อ
ด้ านความมี ชืK อเสี ยง และด้ านความมัK นคงของสถาบั น ตามลํ าดั บ
ความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนเกิ ดจากการยอมรั บนั บถื อ ทั Cงจากตั วสมาชิ ก หน่ วยงานภาครั ฐและ
เอกชน รวมถึ งการยอมรั บจากสั งคมและชุ มชน สอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ กรกนก, ยุ วัฒน์ และ ชั ยรั ตน์ (i••”) ทีK
พบว่ า ความเข้ มแข็ งของสถาบั นการเงิ นชุ มชนเป็ นผลมาจากความเชืK อมัK นและการยอมรั บนั บถื อจากสมาชิ ก หาก
สมาชิ กมี ความเชืK อถื อ และไว้ วางใจก็ จะเข้ ามามี ส่ วนร่ วมและให้ ความร่ วมมื อกั บสถาบั นการเงิ นชุ มชนมากขึ Cน
สถาบั นการเงิ น ชุ มชนจึ งมี ความเข้ มแข็ งและประสบความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงานเพิK มขึ Cน และสอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ยของ ชุ ติ มา และ ธนั ชชา (i••”) ทีK พบว่ าความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นธุ รกิ จด้ านการยอมรั บนั บถื ออยู่ ใน
ระดั บมาก
ความมี ชืK อเสี ยงของสถาบั นการเงิ นชุ มชนเกิ ดจากการมี คณะกรรมการบริ หารงานทีK มี คุ ณภาพ สถาบั น
การเงิ นชุ มชนมี ชืK อเสี ยงทีK ดี ด้ านภาพลั กษณ์ ขององค์ กรทีK ดี และผลจากการมี ชืK อเสี ยงทีK ดี ทํ าให้ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยเกิ ด
ความเชืK อมัK นต่ อสถาบั น สถาบั นเป็ นทีK ยอมรั บนั บถื อ สอดคล้ องกั บงานวิ จั ยของ กรกนก, ยุ วั ฒ น์ และ ชั ยรั ตน์
(i••”) ทีK พบว่ า สถาบั นการเงิ นการเงิ นชุ มชนมี ความมัK นคงและปลอดภั ยทางการเงิ น เนืK องด้ วยภาพลั กษณ์ ทีK ดี
ขององค์ กร และสอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ ชุ ติมา และ ธนั ชชา (i••”) ทีK พบว่ าความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นธุ รกิ จ
ด้ านการมี ชืK อเสี ยงอยู่ ในระดั บมาก
สถาบั นการเงิ นชุ มชนมี ความมัK นคงของสถาบั น เป็ นผลมาจากความมัK นคงด้ านฐานะการเงิ น ด้ าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้ อม รวมถึ งความมัK นคงด้ านความอยู่ รอดและความสามารถดํ าเนิ นกิ จการไปได้ อย่ าง
ต่ อเนืK อง เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั นกั บงานวิ จัยของ กรกนก, ยุ วัฒน์ และ ชั ยรั ตน์ (i••”) ทีK พบว่ า สถาบั นการเงิ น
ชุ มชนปากเกร็ ดร่ วมใจ i มี ความมัK นคงทางการเงิ นอยู่ ในระดั บมาก เพราะมี ผลประกอบการทีK ดี จึ งมี ฐานะทาง
การเงิ นทีK มัK นคง มี หน่ วยงานภาครั ฐให้ การสนั บสนุ น ให้ คํ าปรึ กษาและรองรั บเมืK อเกิ ดปั ญหา และสอดคล้ องกั บ
งานวิ จั ยของ วรรณา, กุ ลยา และ วรลั กษณ์ (i••”) ทีK พบว่ าความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนบ้ านหนอง
ขนาก คื อด้ านความมัK นคงของสถาบั นทีK สามารถพึK งพาตนเองได้ อย่ างยัK งยื น เนืK องจากความมี วิ นั ยและความ
ซืK อสั ตย์ ของสมาชิ กอยู่ ในระดั บมาก และงานวิ จั ยของ ชุ ติ มา และ ธนั ชชา (i••”) ทีK พบว่ าความสํ าเร็ จในการ
ดํ าเนิ นธุ รกิ จด้ านความมัK นคงอยู่ ในระดั บมาก

ข้ อเสนอแนะ
ผลจากการวิ จัยนี C ทําให้ ทราบถึ งทั ศนคติ ของสมาชิ กทีK มี ต่ อปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จและความสํ าเร็ จของ
สถาบั นการเงิ นชุ มชนในการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน พร้ อมได้ ระบุ ถึ งระดั บทั ศนคติ ในแต่ ละปั จจั ยว่ ามี ทั ศนคติ มาก
น้ อยเพี ยงใด จากผลการวิ จัยดั งกล่ าวสามารถนํ าข้ อมู ลทีK ได้ มาเป็ นแนวทางในการพั ฒนางานวิ จัยและยกระดั บ
ความสํ าเร็ จในการดํ าเนิ นงานของสถาบั นการเงิ นชุ มชน เพืK อเสนอแนะเป็ นแนวทางแก่ หน่ วยงานภาครั ฐทีK
เกีK ยวข้ อง คณะกรรมการ รวมถึ งสมาชิ กสถาบั นการเงิ น ในการให้ ความสํ าคั ญเกีK ยวกั บปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของ
สถาบั นการเงิ นชุ มชน อั นได้ แก่ ด้ านภาวะผู้ นํ า ซึK งเป็ นด้ านทีK สมาชิ กให้ ความสํ าคั ญมากทีK สุ ด ผู้ ทีK เกีK ยวข้ องจึ งควร
พั ฒนาภาวะผู้ นํ าของผู้ บริ หารในทุ กระดั บ เช่ น การเป็ นผู้ มี ความสามารถในการจู งใจ เป็ นผู้ มี วิ สัยทั ศน์ และเป็ นผู้
ทีK พั ฒนาตนเองอยู่ เสมอ เพืK อให้ ผู้ นํ าเหล่ านี Cเป็ นผู้ ผลั กดั นความสํ าเร็ จให้ เกิ ดขึ Cนกั บสถาบั นการเงิ นชุ มชน รองลงมา
คื อ ด้ านการบริ หารจั ดการกลุ่ ม และด้ านคุ ณธรรม ข้ อจํ ากั ดในงานวิ จัยครั Cงนี C คื อ การใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณนาในการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ล ข้ อเสนอแนะในการวิ จั ยครั Cงต่ อไปควรใช้ สถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทีK สู งขึ Cนและขยายขอบเขต
การศึ กษาในบริ บทของสถาบั นการเงิ นชุ มชนอืK นทีK ประสบความเร็ จ

357

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จัยนี Cได้ รั บทุ นสนั บสนุ นจากกองทุ นวิ จัย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏชั ยภู มิ

เอกสารอ้ างอิ ง
กรกนก น้ อยแนม, ยุ วัฒน์ วุ ฒิเมธี และ ชั ยรั ตน์ วงศ์ กิ จรุ่ งเรื อง. i••”. ความเข้ มแข็ งของสถาบั นการเงิ นชุ มชน
ปากเกร็ ดร่ วมใจ i จั งหวั ดนนทบุ รี. วารสารการจั ดการสมั ยใหม่ ki (k): ”g-Ÿ`.
ชุ ติมา หวั งเบ็ ญหมั ด, ธนั ชชา บิ นดุ เหล็ ม. i••”. ปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของการประกอบการธุ รกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (SMEs) ในอํ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา. วารสารวิ ทยาการจั ดการ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏสุ ราษฎร์ ธานี k (k): k‘`-ki_.
บุ ญชม ศรี สะอาด. i••_. การวิ จัยเบื •องต้ น. พิ มพ์ ครั CงทีK Ÿ. สุ วีริยาสาส์ น, กรุ งเทพฯ.
ยุ วเรศ พู นลาภสวั สดิ , สุ พรชั ย ศิ ริ โวหาร และ จุ ไรรั ตน์ จุ ลจั กรวั ฒน์ . i••”. การพั ฒนากองทุ นหมู่ บ้ านและชุ มชน
เมื องเป็ นสถาบั นการเงิ นชุ มชน: จั งหวั ดเชี ยงใหม่ . วารสารบั ณฑิ ตวิ จัย • (k): `k-k‘k.
วรรณา โชคบรรดาลสุ ข, กุ ลยา อนุ โลก และ วรลั กษณ์ ทองประยู ร. i••”. ปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของสถาบั น
การเงิ นชุ มชนบ้ านหนองขนาก อํ าเภอจอมบึ ง จั งหวั ดราชบุ รี. วารสารวิ จัยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
หมู่ บ้ านจอมบึ ง i (i): kk‘-ki_.
สถาพร สิ นเธาว์ . i•••. ปั จจั ยความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนบ้ านขี •ต่ ุ น ตํ าบลท่ าจะหลุ ง
อํ าเภอโชคชั ย จั งหวั ดนครราชสี มา. วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญญาโท, มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น.
สมบั ติ ท้ ายเรื อคํ า. i••i. ระเบี ยบวิ ธีวิจัยสํ าหรั บมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ . พิ มพ์ ครั CงทีK _.
สํ านั กพิ มพ์ มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
สายชล ปั ญญชิ ต. i•••. การพั ฒนากองทุ นหมู่ บ้ านไปสู่ สถาบั นการเงิ นชุ มชน: ความรู้ และข้ อเสนอสู่ ความจริ ง.
วารสารวิ ทยบริ การ i_ (_): kgŸ-ka_.
สุ ณีย์ นํ Cายาง. i••”. ปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็ จของกลุ่ มออมทรั พย์ เพื1 อการผลิ ตบ้ านขุ มมุ ด หมู่ ที1 ƒ ตํ าบลถํ า•
อํ าเภอตะกั1 วทุ ง จั งหวั ดพั งงา. วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญญาโท, มหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ .
สุ ภธั ชวุ ฒิ ตู้ พจ และวิ ระพงศ์ จั นทร์ สนาม. i•ak. ผลกระทบของภาวะผู้ นํ าเชิ งกลยุ ทธ์ ต่ อผลการดํ าเนิ นงานของ
สถาบั นการเงิ นชุ มชนในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ. วารสารการจั ดการสมั ยใหม่ ka (k): _”-g•.
สุ ภาภรณ์ วงศ์ รั กตระกู ล. i••‘. ปั จจั ยที1 มี ผลต่ อความสํ าเร็ จของสถาบั นการเงิ นชุ มชนจั งหวั ดอุ ดรธานี .
วิ ทยานิ พนธ์ ปริ ญญาโท, มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ .
Cochran, W. G. k`””. Sampling Technique. _rd. Edition. John Wiley, New York.

358

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

Applying Multiple Regression Analysis to Determine the Key Determinants of Mobile Banking
Service Quality on Customer Satisfaction: A Case Study of Thai Commercial Banks
Titida Nochai1*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find the key determinants of mobile banking service quality
that will have the impact on customer satisfaction among top three Thai commercial banks, namely
Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, and Bangkok Bank. A sample survey is conducted during
October 2017 through December 2017 in Bangkok area. The questionnaires were distributed to 450
respondents who have ever been using mobile banking by using convenience sampling. Data was
analyzed by using Multiple Regression Analysis at 0.05 level of significance. The results of the study
shown that the four of six determinants of mobile banking service quality as customer support, service
security, ease of use, and performance were the important determinants that have the impact on
customer satisfaction.

Key words: Customer Satisfaction, Mobile Banking Service, Multiple Regression Analysis, Service Quality
* Corresponding author; e-mail address: titida@scitech.au.edu
1
Department of Information Technology, Vincent Mary School of Science and Technology, Assumption University,
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INTRODUCTION
Nowadays, the commercial banking is one of the financial institutions which provide several
kinds of financial service. The major role of banking is developing a deposit-withdrawal system and
managing it to gain the maximum profit by performing lending activities. Whenever customers operate
the transaction they need more convenient, fast and security. Thereby, most of commercial banking
has developed their own businesses by integrating of services and technologies together in order to
improve the quality of transaction systems and to serve the needs of customer to operate the
transaction more flexible, convenient, save time, and safety.
Digital banking is one of financial transaction done through internet system network of
specific commercial bank that provides this service. Digital banking has become incredibly important
channels for banks, as an increasing number of customers prefer using digital devices to conduct
banking activities due to the simplicity and convenience (Weng, W., 2017)
Mobile banking transactions in Thailand have surpassed internet banking transactions in
terms of volume during the first half of 2015, driven by the rising mobile penetration and various
mobile applications Thai banks developed. The number of mobile banking users in Thailand also
exceeded the number of internet banking users in the third quarter of 2015. The country has seen a
substantial jump in the number of mobile banking users, with 1.2 million in 2013 to 20.9 million in
2016. Meanwhile, the volume of mobile banking transactions registered of 117% during the past three
years to reach 585 million at the end of 2016, which was 2.4 times the volume of internet banking
transactions. Mobile banking transaction value surged by a massive 87% per year between 2013 and
2016, compared to 12% for internet banking (Weng, W., 2017)
In Thailand, mostly mobile banking has been available on both IOS and Android platform. For
example, K-MOBILE BANKING PLUS of Kasikorn Bank (KBANK), Bualuang mBanking of Bangkok
Bank (BBL), SCB Easy of Siam Commercial Bank (SCB), KTBnetbank of Krung Thai Bank (KTB),
TMBtouch of Thai Military Bank (TMB) and Krungsri Mobile App of Bank of Ayudthaya (BAY). There
are several useful options offered, for example, balance inquiries and statement, checking transfer
and payment transaction history, paying bill of goods and services, some can scan QR code for
paying bills, providing 24 hours-7days service, completing a task accurately, contacting staff to
check immediately, providing accurate information & up to date, transaction process is fast, and
providing online registration times were the important factors that have the impact on customer
satisfaction (Nochai, R. & Nochai, T., 2016).
In 2018, KBank is still to be the industry's leader in digital banking with eight million users on
its mobile app KPlus. SCB, second to KBank in online banking popularity with its mobile app SCB
Easy, and followed with Bualuang iBanking of Bangkok Bank (BBL) (Banchongduang, S., 2018)
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Although customers use digital banking more often, they are not abandoning physical
channels. Concerns over the security of digital banking services are the main reason why consumers
do not engage in digital banking. Meanwhile, cyber security issues are also a concern of those who
use digital banking services. Banks are working to improve the security of digital banking services
and also simplify the authentication processes to make them user friendly. Banks are facing rising
customer expectations and falling customer loyalty. It is easier than ever for customers to switch
banks. User experience is vital in improving customer satisfaction and customer retention. Mobile
banking channel must be enhanced for banks to remain competitive. Banks can try to deliver
comprehensive mobile banking services, such as deposits, withdrawals and lending (Weng, W.,
2017).

RESEARCH OBJECTIVE
The objective of this study was to find the key determinants of mobile banking service quality
that will have the impact on customer satisfaction among top three Thai commercial banks in
Bangkok area, namely Kasikorn Bank (KB), Siam Commercial Bank (SCB), and Bangkok Bank (BB).

LITERATURE REVIEW
The customer satisfaction is defined as a judgment that a product or service feature, or the
product or service itself, provide (or is providing) a pleasurable level of consumption-related
fulfillment, including levels of under or over fulfillment (Oliver, R.L., 1997). Many studies have shown
that customer satisfaction gives security of future revenue, decreases elasticity of price, and bring a
reduction in future transaction costs. Most of the studies consider consumer satisfaction as an
important determinant for the service sector. It is the major differentiator and element for any
company’s business strategy (Jannat, M. & Ahmed, I., 2015). In relationship of the purchaser’s
expectations and customer satisfaction is largely contingent upon the product or service’s perceived
performances. The customer is dissatisfied when the product’s performance is lower than
expectations, satisfied if performance matches expectations and highly satisfied or delighted when it
outperforms the customer’s expectations (Kotler & Armstrong, 2010). Service quality is an essential
consideration for organizational growth and success and is of great strategic importance for
management. Service quality has recognized as a key factor in keeping competitive advantage and
sustaining satisfying relationships with customers (Zeithml, V.A., el at., 2002). Service quality leads to
overall customer satisfaction. The study of Amiri Aghdaie & Faghani (2012) applied the SERVQUAL
model to identify the relationship between customer satisfaction and mobile banking services.
Researchers examined that; reliability, empathy, responsiveness, and tangibility are positively
correlated with customer satisfaction whereas the factor assurance has no relation. Kumbhar (2011)
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showed in a study that in e-banking, perceived value, customer’s brand perception, user easiness,
cost effectiveness, ability of handling problem, security and assurance, and responsiveness are
important factors on customer satisfaction. Some other factors for influencing customer satisfaction on
mobile banking are identified as usefulness, relative advantages, easiness of use, risk perception and
lifestyle and present need of customers (Kahandawa & Wijayanayake, 2014). Yang, Jun, and
Peterson (2004) identified five online service quality dimensions (responsiveness, reliability,
competence, access and security) and their relationships with the customer satisfaction. Liu and
Arnett (2000) identified five critical dimensions of online service quality in relations to customer
satisfaction in the website. Among these, the quality of information that is relevant, accurate, timely,
customized and complete are given priority for the customer satisfaction in the online service. Khalil
and Pearson (2007) have found that trust significantly affects attitude towards Internet banking
acceptance. To encourage Internet banking adoption, banks need to develop strategies that improve
the customer’s trust in the underlying technology. The other factors include quick response,
assurance, follow-up and empathy. Security, correct transaction, customer control on transaction
(personalization), order tracking facilities and privacy are other important factors in the online service
that affect the customer satisfaction. Jun and Cai (2001) identified 17 service quality dimensions of
Internet banking service quality. These are reliability, responsiveness, competence, courtesy,
credibility, access, communication, understanding the customer, collaboration, continuous
improvement, content, accuracy, ease of use, timeliness, aesthetics, security and divers features.
On the basis of the above literature reviews, six determinants (safety reliability, transactions
efficiency, customer support, service security, ease of use, and performance) have been chosen as
the independent variables which may affect the dependent variable (customer satisfaction) of this
study. The twenty-eight sub-factors are organized into six determinants as follow:
1. Safety reliability (SR)
It is defined as the firm performs the services right the first time and the firm honors its
promises. It involves in accuracy in billing, keeping records correctly, performing the service at the
designated time. In this research, it consists of perform the service right at the first time, deliver the
service exactly as promise, and complete a task accurately.
2. Transactions efficiency (TE)
This is the ability of the customers gets into website, find they desire product and information
associate with it, and check out with minimal of effort. In this research, it consists of information is up
to date, provide complete help function, transaction process is fast.
3. Customer support (CS)
Including before sell support and after-sell supports. Before customer make decisions, the
company should give some support to attract them, let customers feel they are at home. After
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customers buy the services or products, company should solve the problem that customers met or
response customers’ questions immediately. In this research, it consists of varieties of services, can
contact staff immediately when have any problem, contain FAQs section, process to solve problem
be quick, provide knowledgeable staff to solve problem, and staff can describe step to use and
condition to use clearly.
4. Service security (SS)
It is defined as the freedom from danger, risk, or doubt. It involves physical safety, financial
security and confidentiality. It consists of employees who instill confidence in customers, making
customers feel safe in their transactions, employees who are consistently courteous and employees
who have the knowledge to answer customer question. In this research, it consists of keep accurate
record of transaction, provide security for transaction data and privacy, no problem during using
service, feel safe in transactions, can check validity and detail of past transaction every time.
5. Ease of use (EU)
This is as the factor influencing the adoption of mobile banking, and related to an easy-toremember URL address, well-organized, easy in site navigability, concise and understandable
contents, terms and conditions. In this research, it consists of easy to find information in the system,
website is easy to use, language is easy to understand, output format is easy to read, information and
text are clear and easy to understand, provide clear instruction, and display output or transaction is
quick.
6. Performance (PF)
This refers to product’s primary operating characteristic which is based on functional
requirement, not taste with is circumstantial preferences. Performance is the operating quality of each
mobile banking service and feature offered by each bank. In this research, it consists of provide in
multi-language, provide 24hours -7 days service, allow to transfer between bank, and provide online
registration.

RESEARCH MODEL
From the literature review, a research model has been developed as shown in Figure 1. The
six alternative hypotheses in the research are as follows:
H1: Safety reliability will have a significant impact on customer satisfaction.
H2: Transaction efficiency will have a significant impact on customer satisfaction.
H3: Customer support will have a significant impact on customer satisfaction.
H4: Service security will have a significant impact on customer satisfaction.
H5: Ease of use will have a significant impact on customer satisfaction.
H6: Performance will have a significant impact on customer satisfaction.
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Independent Variables
Safety Reliability (SR)

H1

Dependent Variable

H2

Transaction Efficiency (TE)

H3

Customer Support (CS)
Service Security (SS)

H4

Ease of use (EU)

H5

Performance (PF)

H6

Customer Satisfaction

Figure 1 Research Model

RESEARCH METHODOLOGY
The survey method and the convenience sampling were used in collecting the sample data.
Pre-test was conducted and measures the reliability with Cronbach’s Alpha. The overall Cronbach’s
Alpha coefficient of survey instrument is 0.960, this guarantee that the instrument used,
questionnaires, is the good tool for data collecting. The questionnaires were distributed to respondent
who have been using mobile banking from October 2017 through December 2017 among top three
banks in the Bangkok area as Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, and Bangkok Bank. A total of
450 respondents were participated in this study. Multiple Regression Analysis was employed to
obtain the important determinants of mobile banking service quality that will have the impact on
customer satisfaction.

RESULTS

First part of the results are descriptive summaries as shown in Table 1.
Table 1 Descriptive summaries classified by commercial bank
Demographics
Kasikorn Bank
Siam Commercial Bank
Gender
Male (17.8%)
Female (22.4%)
Age group
25-35 years (20.0%)
25-35 years (20.7%)
Education level
Bachelor (22.2%)
Bachelor (23.3%)
Occupation
Employee (18.7%)
Employee (18.8%)
Personnel Income
10,001-30,000 baht
10,001 - 30,000 baht
per month
(17.8%)
(19.8%)
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Bangkok Bank
Female (20.2%)
25-35 years (20.9%)
Bachelor (23.8%)
Employee (17.1%)
10,001 - 30,000 baht
(19.1%)
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Table 1 Descriptive summaries classified by commercial bank (continued)
Demographics
Kasikorn Bank
Siam Commercial Bank
Main purpose of using
Money transferring
Money transferring
(multiple response answer)
(26.3%)
(24.1%)
Balance checking
Balance checking
(20.3%)
(22.1%)
Frequency of using for a Less than 4 times
Less than 4 times
month
(12.7%)
(13.6%)

Bangkok Bank
Money transferring
(24.6%)
Balance checking
(18.1%)
Less than 4 times
(15.3%)

Regarding to multiple regression analysis at the level of significance 0.05, it was used to find
the key determinants of mobile banking service quality that will have the impact on customer
satisfaction among three Thai commercial banks as presented from the Table 2 to Table 4. Any
limitations and any assumptions in multiple regression analysis have already been considered and
checked. The value of R2 for each model is smaller than 50%. This indicates that there is rarely a
strong associative relationship exists between customer satisfaction and the selected independent
variables. However, it has been founded that, the F-value for each model has the significant at level of
significance 0.05. This indicates that, the overall model was reasonable fit and there was a statistically
significant association between customer satisfaction and the selected independent variables. The
unstandardized coefficients indicates a partial change in the customer satisfaction due to one unit
change in each of the independent variables while other things remain constant.
Moreover it has been found that, customer support determinant as staff can describe step to
use clearly, is the most influential factor for customer satisfaction with the highest Beta value of 0.439.
Moreover it also indicates that, process to solve problem be quick, transaction speed, no problem
during using services, accuracy of transaction, providing of security for transaction data and privacy,
providing 24hours-7days service, providing knowledgeable staff to solve problem, feel safe in
transaction, and be able in checking validity and details of past transaction every time have also
positive impact on the customer satisfaction of mobile banking.
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Table 2 Summaries of parameter estimates of Multiple Regression Analysis for Kasikorn Bank
Determinants
Unstandardized Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
(Constant)
2.580
0.251
10.29**
0.00
CS: process to solve problem
0.117
0.030
0.364
3.94**
0.00
be quick
SS: accuracy of transaction
0.126
0.034
0.349
3.69**
0.00
SS: no problem during using
0.117
0.031
0.357
3.83**
0.00
SS: can check details of past
0.079
0.033
0.195
2.37** 0.019
transaction everytime
Dependent Variable: customer satisfaction
R2 = 0.335, F-Value =18.129**, DW-statistic = 1.805, **Significant at α = 0.05
Table 3 Results of Multiple Regression Analysis for Siam Commercial Bank
Determinants
Unstandardized Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
(Constant)
2.131
0.203
10.489**
CS: provide knowledgeable
0.085
0.042
0.267
2.012**
staff to solve problem
CS: staff can describe step
0.130
0.040
0.439
3.21**
to use clearly
SS: feel safe in transaction
0.078
0.028
0.264
2.83**
Dependent Variable: customer satisfaction
R2 = 0.199, F-Value =12.106**, DW-statistic = 1.878, **Significant at α = 0.05
Table 4 Results of Multiple Regression Analysis for Bangkok Bank
Determinants
Unstandardized Standardized
t
Coefficients
Coefficients
B
Std.Error
Beta
(Constant)
2.708
0.395
6.86**
SS: provide security for
0.167
0.054
0.332 3.11**
transaction data and privacy
EU: transaction speed
0.198
0.054
0.358 3.66**
PF: provide 24hours-7days
0.178
0.053
0.305 3.37**
service
Dependent Variable: customer satisfaction
R2 = 0.261, F-Value =17.144**, DW-statistic = 1.890, **Significant at α = 0.05
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Sig.

VIF

1.85
1.94
1.88
1.46

VIF

0.000
0.046

3.20

0.002

3.41

0.005

1.58

Sig.

VIF

0.000

2.25

0.002

1.89

0.000

1.62

0.001

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Nowadays, the competition between the competitors of mobile banking is intense. Therefore
each of banks should provide the best elements to customers. Each bank try to develop their services
and mobile banking system, as much as possible, to match customer satisfaction. Banks should
make effective decision in service development and marketing strategies for staying competitive
advantage in this industry. Results of this study could suggest the strong points for each bank as:
Kasikorn Bank:- Strong points are “process to solve problem be quick”, “no problem during
using services”, “accuracy of transaction”, and “can check validity and details of past transaction
every time”.
Siam Commercial Bank:- Strong points are “staff can describe step to use condition to use
clearly”, “provide knowledgeable staff to solve problem”, and “feel safe in transaction”.
Bangkok Bank:- Strong points are “transaction speed” and “provide security for transaction
data and privacy”, and “provide 24hours-7days service” .

RECOMMENDATIONS
Multiple regression analysis is the one of forecasting techniques which the best fit model is
explained with the high value of R2. In this study, the main objective is applying multiple regression
analysis in order to determine the key determinants of mobile banking service quality that will have
the impact on customer satisfaction. So the value of R2 for each model is less 50%. However, any
limitations and any assumptions in regression analysis should be considered and checked.
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Factors Positively Affecting Brand Loyalty of Sportswear Products of Athletes in Bangkok
Supavadee Kunchuan1 and Penjira Kanthawongs2*

ABSTRACT
The researchers attempted to study the positive influence of factors affecting brand loyalty of
sportswear products of athletes in Bangkok. The independent factors were brand consciousness,
quality consciousness, fashion consciousness, recreation consciousness, symbolic orientation, price
consciousness, value consciousness, and impulsive consciousness. The sampling method was the
non-probability sampling called convenience sampling by collecting data only with respondents who
were willing to cooperate with researchers by completing the survey questionnaires. The authors
received 235 respondents from Sport Authority of Thailand (SAT) in Bangkok in May to June 2018.
The data was analyzed using Multiple Regression Analysis. The researchers found that only quality
consciousness (β = 0.333) explaining 45.5% of the positive influence towards brand loyalty of
sportswear products at the significant level of .01.

Key words: brand loyalty, quality consciousness, sportswear products, Bangkok
* Corresponding author, e-mail address: penjira.k@bu.ac.th
1

Master of Business Administration Student, Graduate School, Bangkok University, Bangkok 10110
School of Business Administration, Bangkok University, Pathum Thani, 12120

2

369

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

INTRODUCTION
One of the most famous sportswear stories began in 1920 with the two Dassler enemy
brothers Adolf Dassler and Rudolf Dassler, who competed each other. Adolf founded Adidas and
Rudolf founded Puma, the world's most powerful sporting brands. The two brothers became fearsome
business rivals (MH Magazine, 2018). Forty-four years later, the Nike success story started with Bill
Bowerman and Phil Knight and their Waffle Nike Shoes that led them to be the biggest sportswear
brand nowadays. Fortified by technological patents, sports brands have become iconic products to
ensure performance and comfort while practicing sports (Bell, 2018). The global sports industry has
been large with the estimation of around $1.3 trillion (Shah, 2018). Today, sportswear becomes
common and popular category as it gives young people a more relaxed lifestyle and greater
versatility and comfort. Consumers wear athletic apparel not only in sport activities, but also at home,
in the school, at work, or even at leisure time. Moreover, there is a prominent trend in the sportswear
industry, for which the casual design and athletic design is converging. Sports lovers combine their
sports activities with leisurewear to look smart and fashionable when they do exercise. A positive
trend is confirmed in the journal “Fashion Practice” stating that since the mid-twentieth century,
sportswear has become everyday wear, whether off the rack or couture. Sportswear looked almost
identical to work clothes or everyday apparel (Bruun and Langkjaer, 2016). The marketing trend of
wearing sportswear in Thailand especially in Bangkok is rising. Sportmalls of the Mall Group reported
that sportwear and sport equipment markets had grown 15-20% every year and the market value has
been around 30,000 million baht in 2018. Generation Y and working generations have become major
buyers. In Bangkok, a consumer would spend 2,500-3,000 baht for every 3 months (Sae-tang, 2018).
Therefore, the researchers are interested to investigate which factors positively impacting the
athletes’ brand loyalty of sportswear products in Bangkok.
In terms of literature review on consumer decision-making styles mainly follow the seminal
work of Sproles and Kendall (1986). The consumer styles inventory (CSI) based on the original
construct by Sproles and Kendall (1986) was tested with Green university student and non-student
samples. Tarnanidis, Owusu-Frimpong, Nwankwo, and Omar (2015) studied about what factors
convincing Greek consumers to make their consumption choices based on the consumer styles
inventory (CSI). The research mentioned that brand consciousness, quality consciousness, fashion
consciousness, recreation consciousness, price consciousness, and impulsive consciousness were
likely to be factors affecting consumers’ decision-making styles. Brand consciousness described
consumers’ shopping intentions in buying strong clothing brands. Consumers tended to select
expensive branded apparel cloths from well-known national stores and retailers. Advertised clothing
brands were usually their choices (Tarnanidis et al., 2015). Quality consciousness underlined issues
370

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

that were related to the quality of the products. Consumers would select apparel clothes with the
best perceived quality. For them it was very important to get the very best quality of the product seen
on the market (Tarnanidis et al., 2015). Fashion consciousness measured consumers’ intentions in
acquiring novel and fashionable apparel clothes. Consumers preferred to shop according to the
latest fashion trends. It was important for them to purchase clothes that offered distinctive and
fashionable style (Tarnanidis et al., 2015). Recreation consciousness related to consumers who were
more inclined to seek pleasure and entertainment from the shopping experience (Tarnanidis et al.,
2015). Price consciousness comprised those consumers who consistently searched for sales
promotions (bargains hunters) and low-price products that offered them the best perceived value for
money (Tarnanidis et al., 2015). Impulsive consciousness referred to consumers that displayed
impulsive driven behavior. They were characterized by unplanned and careless consumption. They
appeared less concerned with how much money they spent than gaining the best available offers
(Tarnanidis et al., 2015). The purified inventory of decision-making styles identified by Sproles and
Kendall (1986) revealed that only brand consciousness and impulsive consciousness were
applicable to the studied Greek consumer groups. Contemporary fashion designers used the
symbolic orientation nature of sports attire when making references to gangsters, 1970s Wimbledon
heroes or wrestling attire; today consumers would see trainers being worn by models for all the major
fashionable brands (Bruun and Langkjaer, 2016). Value consciousness was defined as a consumer’s
evaluation of offerings based on perceptions of what was received and what was given. When
consumers perceived value from an apparel brand’s offering given price and inputs, this overall
perception of value could result in loyalty toward the brand (Park and Kim, 2016). Theoretically, the
literature on brand loyalty by Park and Kim (2016) described the association between value
consciousness and brand trust across different brand types (proactive versus reactive apparel
brands) could be the determinants of consumer knowledge and fashion consciousness (Rubio,
Villaseñor, and Oubiña, 2015). From what they described, the researchers were likely to believe that
fashion consciousness could lead to brand loyalty. Brand loyalty was likely to be achieved through
consumer’s trust in brands. Perfectionism, brand consciousness, fashion consciousness, symbolic
orientation, brand loyalty, price consciousness, and quality consciousness were the common traits
identified in many countries like USA, New Zealand, India, Greece, or Germany in the literature (Ko,
Taylor, Sung, Lee, Wagner, Navarro, and Wang, 2012; Tarnanidis et al., 2015; Mehta and Dixit; 2016;
Park and Kim, 2016). Furthermore, Mehta and Dixit (2016) revealed that price-consciousness and
time-consciousness were traits found with Indian sample but not with German sample. Varietyseeking consciousness was unique for German sample. These results provided empirical support
that consumer styles were not independent of country or culture of the consumers. Even though
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India's economy was undergoing fast structural transformation and getting more and more similar to
developed economies, there were still some differences in how consumers approached market
places. Then, brand consciousness, quality consciousness, fashion consciousness, recreation
consciousness, symbolic orientation, price consciousness, value consciousness, and impulsive
consciousness, and brand loyalty factors would be tested with the Thai athletes for this study since
these CSI factors were proved to apply in many countries both developed and developing countries
like USA, New Zealand, India, Greece, or Germany before.
Therefore, the researchers of this study hypothesized that brand consciousness, quality
consciousness, fashion consciousness, recreation consciousness, symbolic orientation, price
consciousness, value consciousness, and impulsive consciousness positively influencing brand
loyalty of sportswear products of athletes in Bangkok.

MATERIALS AND METHODS

In order to reveal factors positively brand loyalty of sportswear products of athletes in
Bangkok, this quantitative based research was thus executed. This research utilized survey method
and collected data with the questionnaires. Targeted populations in this research were athletes of the
6th Sport Districts in Thailand in 2019, which was around 2,167 at Sport Authority of Thailand (SAT) in
Huamark, Bankapi, Bangkok. The data collection was conducted during their practices’ periods in
May to June 2018 (Wikipedia. 2018). The sample selected by using the non-probability sampling
methods called convenience sampling by collecting data only with respondents who were willing to
cooperate with researchers by completing the questionnaires (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2006).
Nominal scale questions were used for gender, age, status, education, salary, and occupation. 5Likert scale questions were implemented for independent and dependent factors’ questions. The
sample size of this research was calculated from 40 pilot questionnaires using G*power version 3.1.7,
created by Erdfelder, Faul, & Buchner (1996) from the concept of Cohen (1977) and approved by
Wiratchi (2012), with the Power (1-β) of 0.92 while Alpha (α) of 0.08, Number of tested predictors of
8, Effect size of 0.08026358 (Calculated by Partial R2 of 0.0743). Then, the result showed that the
minimum number of the total sample size was 226. Thus, a total amount of 235 sets of data were
collected. The reliability values of all factors in this research were 0.759-0.861, which exceeded 0.65
(Cronbach’s Alpha), regarding the recommendation of Nunnally (1978). Therefore, all cronbach’s
alphas were reliable.
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Figure 1 Factors positively impacting brand loyalty of sportswear products of athletes in Bangkok
(Independent Variables)
(Dependent Variable)
Brand Consciousness
Quality Consciousness
Fashion Consciousness
Recreation Consciousness

Brand Loyalty

Symbolic Orientation
Price Consciousness
Value Consciousness
Impulsive Conscious
Descriptive statistics such as demographic information, general information, and
respondents’ exercise behaviors were measured by using frequencies and percentages. Whereas
the scale ranking of brand consciousness, quality consciousness, fashion consciousness, recreation
consciousness, symbolic orientation, price consciousness, value consciousness, and impulsive
consciousness, and brand loyalty were measured by using means (x̅) and standard deviations (S.D).
The hypothesis testing was tested via multiple regression analysis to analyze how the independent
variables positively affecting the dependent variable.
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Table 1 Cronbach’s Alpha Coefficients and descriptive statistics of all factors.
Factor
Cronbach’s Alpha
No. of items
Brand Consciousness
.861
4
Quality Consciousness
.843
4
Fashion Consciousness
.759
4
Recreation Consciousness
.799
4
Symbolic Orientation
.800
4
Price Consciousness
.764
4
Value Consciousness
.809
4
Impulsive Consciousness
854
4
Brand Loyalty
.830
4

RESULTS

Mean
3.664
4.344
3.596
3.481
3.487
3.764
4.202
3.382
3.957

S.D
.734
.631
.870
.868
.858
.740
.668
.940
.758

For demographic results of 235 respondents consisted of 43.4% females and 56.6% males,
with the age between 18-23 years old which calculated as 41.7%. Almost all were singles or 86.4% of
the total sample. Most of the population had bachelor’s degrees accounted for 64.7%. Most of the
respondents or about 41.7% were still students of income range was less than and equal to 15,000
baht. They mostly purchased Nike brand with the ratio of 60.4%. They were most likely to purchase
sportswear types as t-shirt and socks with the ratios of 66.8% and 54.5%. In the shopping malls such
as Central and The mall were the locations that most of respondents liked to purchase sportswear
with the ratio of 34%. Most of the respondents spent their money on sportswear between 1,001 1,500 baht per time and most of them got the information from Internet forums and discussion groups
with the ratio of 40.9%. Moreover, most of the respondents influenced to purchase sportswear by
respondent’s themselves with ratio of 65.5%.
Multiple Regression analysis applied in this study and the results illustrated in Table 1. The
result of the hypothesis testing exposed that only quality consciousness (β = 0.333) explaining 45.5%
of the positive influence towards brand loyalty of sportswear products of the athletes in Bangkok at
the significant level of .01. While the rest of independent factors (brand consciousness, fashion
consciousness, recreation consciousness, symbolic orientation, price consciousness, value
consciousness, and impulsive consciousness) had no positive impact towards brand loyalty of the
athletes at the .01 significant level. The element of quality consciousness accounted for 45.5%
criterions that the athletes would consider their brand loyalty of sportswear products. While the other
33% of positive influential factors had not been referenced in this study. In this study, the standard
error was ± 0.319 using the following equation. Multicollinearity was tested by Variance Inflation
374

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขาเศรษฐศาสตร์ และบริ หารธุรกิจ

Factor (VIF) value. The appropriate value of Variance Inflation Factor (VIF) should not have exceeded
4 (Miles & Shevlin, 2001) and VIF values in this research were all below 4.
Y (brand loyalty) = 0.030 + 0.333 (quality consciousness)
Table 2 Results of multiple regression analysis of the factors affecting brand loyalty of the athletes,
dependent variable: brand loyalty, r = 0.674, R2 = 0.455, Constant = 0.030
Independent Variables

Stand Error

Beta

Sig.

VIF

Brand Consciousness

0.065

0.660

0.301

1.661

Quality Consciousness

0.071

0.333**

0.000

1.444

Fashion Consciousness

0.061

0.146

0.039

2.052

Recreation Consciousness

0.058

0.019

0.780

1.813

Symbolic Orientation

0.070

0.072

0.366

2.608

Price Consciousness

0.066

0.075

0.251

1.744

Value Consciousness

0.068

0.095

0.116

1.501

Impulsive Consciousness

0.058

0.173

0.017

2.119

** Significant level is .01

DISCUSSION AND CONCLUSION
While the objective of this paper was aimed to study factors positively impacting brand loyalty
of sportwear products of athletes in Bangkok. The authors hypothesized that brand consciousness,
quality consciousness, fashion consciousness, recreation consciousness, symbolic orientation, price
consciousness, value consciousness, and impulsive consciousness positively influencing brand
loyalty of sportswear products of athletes in Bangkok. The result showed that only quality
consciousness factor positively impacting brand loyalty of sportwear products of athletes in Bangkok.
The result was consistent with the past literature stated that the quality consciousness was high if
customers perceived good products’ quality experience (Ko, Taylor, Sung, Lee, Wagner, Navarro,
and Wang, 2012; Park and Kim, 2016). Moreover, this research proved that quality consciousness
underlined issues that were related to the quality of the products. Consumers would select apparel
clothes with the best perceived quality (Tarnanidis et al., 2015). The results also confirmed that brand
loyalty by Park and Kim (2016) described the association between quality consciousness and brand
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loyalty (Rubio, Villaseñor, and Oubiña, 2015). Brand loyalty was likely to be achieved through
consumer’s trust in brands. Quality consciousness were a common trait identified in most countries in
the literature (Mehta and Dixit, 2016). Managers and business owners of sportwear stores should
recognize this research findings and design their marketing strategies according to the decisionmaking style of their target customers in order to maintain brand loyalty of their sportwear products.
The customers especially those who are athletes in Bangkok would concern about quality
consciousness. They would like to receive the very best qualities with their high expectation for
performance of the products. Therefore, managers and business owners of sportwear stores should
emphasize this factor for their advertisement or public relations. Future researchers may
simultaneously examine more athletes in other provinces of Thailand to be able to draw deeper
insights into the comparative decision-making styles and brand loyalty. However, all of the
independent factors from this study like brand consciousness, quality consciousness, fashion
consciousness, recreation consciousness, symbolic orientation, price consciousness, value
consciousness, and impulsive consciousness, should be tested again to confirm the findings of the
athletes of other provinces of Thailand. Additionally, cultural dimensions like collectivism or
individualism can be additional factors in extending the conceptual framework.
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การรั บ รู้ ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อ การรองรั บ ผู้ ม าเยื อ นกลุ่ ม ผู้ สู งอายุช าวไทยและ
ชาวต่ างประเทศ ที่ส่งผลต่ อแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซํา้ ในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
Perception of Tourist Destination Dotential for Thai and Foreign Dlderly Visitors’
to Affect the Tendency of Revisiting in Phra Nakhon Si Ayutthaya District
วรวิทย์ ราชมภู1*
Worawit Rachompoo1*

บทคัดย่ อ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวเพื่อการรองรับผู้มาเยือน
กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ช าวไทยและชาวต่ า งประเทศ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ มการกลั บ มาเที่ ย วซํ า้ ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ 3) เพื่ อ ศึก ษาการรั บ รู้ ศัก ยภาพด้ า นการท่ องเที่ ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ การกลับ มาเที่ ย วซํ า้
ในเกาะเมื อ งพระนครศรี อยุธ ยา การวิ จัย นี เ้ ป็ น วิ จัย เชิ ง สํ ารวจ โดยใช้ แ บบสอบถามเก็ บ รวบรวมข้ อมูล จาก
ผู้มาเยื อนกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ จํ านวน 400 คน โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ ศกั ยภาพด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุ ส่งผลต่อ
แนวโน้ มการกลับมาเที่ ย วซํ า้ ในเกาะเมื องพระนครศรี อยุธ ยามากที่ สุด ตามด้ วย ด้ านสิ่ ง ดึง ดูด ใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้ านสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ .01

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to study perception of tourist destination potential for Thai
and Foreign elderly visitors 2) to study tendency of revisiting in Ayutthaya and 3) to study perception of
tourist destination potential to affect the tendency of revisiting in Ayutthaya. The study is a survey
research which used questionnaire as an instrument to collect the data from 400 visitors in Phra Nakhon
Si Ayutthaya District and convenient sampling was applied. The statistics used to analyze data are
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The result shows that
perception of tourist destination potential toward facility for the elderly visitors has the most impact on
visitors’ tendency of revisiting, followed by perception of tourist destination potential toward attraction,
accessibility, and amenity at the significant level of .05 and .01
Key Words: perception of tourist destination potential, elderly visitors, tendency of revisiting, Phra Nakhon Si Ayutthaya
*
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บทนา
ปัจจุบนั ทัว่ โลกกาลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของประชากรโลกหลังสงครามโลก
ครั ง้ ที่ 2 ซึ่ ง มี อั ต ราการเกิ ด สู ง เรี ยกว่ า Baby Boomers ท าให้ ผู้ ที่ เ กิ ด ในยุ ค นั น้ เริ่ มเข้ าสู่วั ย สู ง อายุ
และจะเป็ นผู้ม าเยือ นกลุ่มใหญ่ ในปั จจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกันองค์ การการท่อ งเที่ยวโลก (UNWTO)
ประมาณการว่าจะมี ผ้ ูม าเยือ นกลุ่ม ผู้สูง อายุสูงถึงประมาณ 611 ล้ า นคน ในอีก 25 ปี ข้างหน้ า (พ.ศ. 2573)
(สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) สาหรั บประเทศไทยสัดส่วนผู้สงู อายุมีแนวโน้ มเพิ่มมาก
ขึ ้นอย่างต่อ เนื่อ งเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการพัฒนาบริ การด้ านสาธารณสุข โดยเฉพาะการพัฒนา
ด้ านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ใช้ ในการบาบัดโรค ส่งผลให้ อตั ราการเสียชีวิตลดลง ผู้สงู อายุมีแนวโน้ มอายุยืนยาวขึ ้น
รวมทั ้งการใส่ใจดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัวค่อนข้ างสูง มีบทบาทสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก รวมทั ้งเป็ นแหล่งรายได้ ที่สาคัญนามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ เห็นความสาคัญของ
ผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะพิเศษ คือ มีเวลาในการท่องเที่ยว เน้ นการ
ท่องเที่ยวและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพดีและคุ้มค่า ให้ ความสาคัญกับความพึงพอใจเป็ นหลัก ไม่กังวลต่อค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและสุขภาพ และมีความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ การ นอกจากนี ้ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาได้ เปิ ดโครงการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั ้งมวล (Tourism for
All) แต่สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังไม่มีการเตรี ยมความพร้ อมรั บมือกับผู้ม าเยือนกลุ่ม ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เท่าที่ควร เช่น สถานที่ท่องเที่ยวสาหรับผู้สงู อายุที่ต้องนัง่ รถเข็น ถือไม้ เท้ า ผู้พิการทางสายตาหรื อทางร่ างกายด้ าน
อื่น ๆ เป็ นต้ น (เดลินิวส์, 2561)
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ น 1 ใน 9 เส้ นทางของโครงการดังกล่าว เป็ นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
และเป็ น เมื อ งแห่ ง มรดกโลก ท าให้ ผู้ม าเยื อ นชาวไทยและชาวต่ า งประเทศให้ ค วามสนใจเป็ น จานวนมาก
แต่ในทางกลับกัน เมื่อ มีผ้ ูม าเยือ นเข้ ามาเที่ย วชมจานวนมาก ย่อ มส่ง ผลต่อ การเปลี่ย นแปลงทางกายภาพ
ซึ่งเป็ นเหตุทาให้ แหล่งท่องเที่ยวโบราณหลายแห่งเกิดความทรุ ดโทรมและถูกรุ กล ้าพืน้ ที่ รวมถึงสภาพปั ญ หา
ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของผู้ม าเยื อ นกลุ่ม ผู้ สูง อายุ ได้ แ ก่ ปั ญ หาด้ านความปลอดภั ย ของ
แหล่งท่อ งเที่ยว ปั ญ หาด้ านการเดิ นทางเข้ าถึงแหล่ง ท่อ งเที่ ยว ปั ญ หาด้ านอารยสถาปั ตย์ ห รื อ สิ่งปลูกสร้ าง
ที่ เ หมาะสมรองรั บ ผู้ สูง อายุ และปั ญ หาการรุ ก ล า้ พื น้ ที่ ข องร้ านจ าหน่ า ยอาห ารตามแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(มงคล มาลยารม, 2558)
จากสภาพปั ญ หาที่ เกิ ดขึน้ นัน้ จึงจ าเป็ น อย่า งยิ่ งที่ ต้อ งด าเนิ นการวิจัยเรื่ อ ง การรั บรู้ ศัก ยภาพด้ า น
การท่องเที่ยวเพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ส่งผลต่อแนวโน้ มการกลับมา
เที่ ย วซ า้ ในเกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยาซึ่ ง จะเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้ อ งกับด้ านการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อ งสามารถที่จะนาไปเป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในพื น้ ที่ เ กาะเมื อ งพระนครศรี อยุ ธ ยา รวมถึ ง การพั ฒ นา
สิง่ อานวยความสะดวกขั ้นพื ้นฐานแก่ผ้ มู าเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุ และการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว การให้ บริ การ
ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของผู้ มาเยื อ นกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ และส่ ง เสริ มการประชาสั ม พั น ธ์
ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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คาถามการวิจัย
1. การรับรู้ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวใด เป็ นปั จจัย ที่ทาให้ ผ้ มู าเยือนกลุ่ม ผู้สงู อายุเกิดการเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
2. หลังจากผู้มาเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุเดินทางมาท่องเที่ยวแล้ ว จะมีแนวโน้ มกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมือง
พระนครศรี อยุธยาอีกหรื อไม่
3. การรั บ รู้ ศั ก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วใด ที่ ส่ง ผลต่ อ แนวโน้ มการกลับ มาเที่ ย วซ า้ ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรี อยุธยา

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
เพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สัญชาติ

ตัวแปรตาม
1.
2.
3.
4.

การรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุ

แนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซา้ ในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย โดยตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่
เพศ อายุ และสัญ ชาติ ส่วนตัวแปรตาม คือ การรั บรู้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่อ งเที่ย ว
ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง ท่องเที่ยว และด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการรองรับผู้มาเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุ ที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การหากลุ่ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย ใช้ ข้ อมู ล จากสถิ ติ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา ประจาปี พ.ศ. 2559 จานวนทั ้งสิ ้น 7,216,514 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2559) เนื่องจากผู้วิจัย
ไม่ทราบข้ อ มูลจานวนผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุที่แน่นอน จึงใช้ การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณี ไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น 95% โดยใช้ สูต รค านวณของยามาเน่ (Yamane) และก าหนดค่ า
ความคลาดเคลือ่ นไว้ 5% (0.05) ดังนี ้
, ,
สูตร n =
=
= 399.97 400 คน
e
, ,
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ดังนั ้น ผู้วิจยั จะใช้ กลุม่ ตัวอย่างของผู้มาเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีอายุตั ้งแต่
60 ปี ขึ ้นไป ทั ้งเพศชายและเพศหญิง จานวนทั ้งสิ ้น 400 คน และใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบตามสะดวก
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้ วยคาถาม 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check List) จานวน
6 ข้ อ ได้ แ ก่ เพศ อายุ สัญ ชาติ ระดับการศึกษา ทราบข่า วสารเกี่ย วกับการท่อ งเที่ ยว และวัต ถุป ระสงค์
การเดินทาง
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการรับรู้ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยว จานวน 20 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้ าน คือ
ด้ านสิง่ ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และด้ านสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อการรองรั บผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุ เป็ นคาถามที่ใช้ มาตรวัดแบบประเมินค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ (จาก 1 หมายถึง ควรปรับปรุง ถึง 5 หมายถึง ดีเยี่ยม)
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้า จานวน 5 ข้ อ เป็ นคาถามที่ใช้ มาตรวัดแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (จาก 1 หมายถึง ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง 5 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั ง้ นี ้ ใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล โดยแจกแบบสอบถามช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน
2561 ให้ กับผู้ม าเยือ นกลุ่ม ผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศตามสถานที่ท่อ งเที่ยวต่าง ๆ ในเกาะเมือ ง
พระนครศรี อยุธยา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ การรั บรู้
ศัก ยภาพด้ า นการท่ อ งเที่ ย วส่ง ผลต่ อ แนวโน้ มการกลับ มาเที่ ย วซ า้ ในเกาะเมื อ งพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ด้ วย
การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กาหนดระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่ร ะดับ
.05 และ .01

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจยั
จากการศึกษา พบว่า ผู้มาเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเกาะ
เมืองพระนครศรี อยุธยา ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 52.3) มีอายุระหว่าง 60-64 ปี (ร้ อยละ 59.3) ส่วนใหญ่
เป็ นชาวไทย (ร้ อยละ 50.0) ในขณะที่กลุม่ ตัวอย่างชาวต่างประเทศเป็ นชาติที่มาจากทวีปยุโรปและเอเชีย (ร้ อยละ
20.00 และ 18.5) ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอนุปริ ญญาหรื อต่ากว่า และปริ ญญาตรี (ร้ อยละ 68.0 และ 30.3)
ส่วนใหญ่ ท ราบข่าวสารเกี่ยวกับการท่อ งเที่ยวจากครอบครั ว และเพื่อ น (ร้ อยละ 21.9 และ 20.5) ส่วนใหญ่
มีวัตถุประสงค์ การเดินทางเพื่อ การพักผ่อ นหย่อ นใจ เพื่อ ชมโบราณสถานและโบราณวัตถุ และเพื่อ ทาบุญ /
ไหว้ พระ (ร้ อยละ 35.6, 34.9 และ 21.2)
ผลการศึกษาการรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศมีการรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ( ̅ = 3.46) หากพิจารณารายด้ าน
พบว่า การรั บรู้ ศักยภาพด้ านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่อ งเที่ยวมากที่สดุ อยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ ยม ( ̅ = 4.40)
384

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รองลงมา คือ ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่อ งเที่ยว อยู่ในระดับดีถึงดีม าก ( ̅ = 3.65) ด้ านสิ่งอ านวยความสะดวก
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว อยู่ใ นระดับ ดี ( ̅ = 3.12) และด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การรองรั บ ผู้ม าเยื อ น
กลุม่ ผู้สงู อายุ อยู่ในระดับพอใช้ ถงึ ดี ( ̅ = 2.67) ตามลาดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยว
การรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่ องเที่ยว
ด้ านสิ่งดึงดูดใจของแหล่ งท่ องเที่ยว
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ความเป็ นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้ านการเข้ าถึงแหล่ งท่ องเที่ยว
ความสะดวกในการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ป้ายบอกเส้ นทางเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน
ความหลากหลายของรถโดยสารสาธารณะ
การจัดการการจราจรในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยว
การกาหนดช่วงเวลาในการเข้ าพื ้นทีแ่ หล่งท่องเที่ยว
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ งท่ องเที่ยว
ความเพียงพอของที่จอดรถตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
ความสะอาดของห้ องนา้ หรื อห้ องสุขาในแหล่งท่องเที่ยว
มีศนู ย์บริ การข้ อมูลแหล่งท่องเที่ยวเพียงพอ
ป้ายสื่อความหมายทีช่ ดั เจนในแต่ละพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยว
การดูแลความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาเยือน
ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการรองรั บผู้มาเยือนกลุ่มผู้สูงอายุ
ที่จอดรถพิเศษสาหรับผู้สงู อายุและผู้พิการ
จุดนั่งพักและหลังคากันแดดกันฝน
ราวจับบริ เวณทางเดิน ทางลาดสาหรับรถเข็น
ราวจับในห้ องนา้ สัญญาณฉุกเฉินในห้ องนา้
ป้ายและสัญลักษณ์บอกทาง สัญญาณฉุกเฉินตามจุดสาคัญ
ภาพรวม
หมายเหตุ. เกณฑ์การประเมินดังนี ้ 1 = ควรปรับปรุ ง, 2 = พอใช้ , 3 = ดี, 4 = ดีมาก และ 5 = ดีเยี่ยม

̅
4.40
4.56
4.52
4.52
4.38
4.04
3.65
3.82
3.62
3.47
3.51
3.83
3.12
2.94
2.96
3.25
3.19
3.26
2.67
2.65
2.61
2.62
2.72
2.77
3.46

S.D.
0.42
0.54
0.60
0.57
0.65
0.79
0.67
0.78
0.92
1.03
0.90
0.71
0.88
1.19
1.15
0.92
0.88
1.04
1.17
1.25
1.28
1.27
1.19
1.21
0.64

ผลการศึกษาแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยาของผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อ ายุ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้ วยถึงเห็นด้ วยอย่างยิ่ง ( ̅ = 4.24) หากพิจารณารายข้ อ
พบว่า การแนะนาข้ อมูลแก่ผ้ อู ื่นมากที่สดุ ( ̅ = 4.35) รองลงมาคือ การบอกต่อ สิ่งที่ดีและประทับใจต่อผู้อื่น
( ̅ = 4.32) การกลับมาเที่ยวซา้ ครั ง้ หน้ า จะพาคนที่ไ ม่เคยมาเที่ยวนีใ้ ห้ ม าเที่ยวด้ วยกัน ( ̅ = 4.30) ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี จะกลับมาเที่ยวซ ้าอีก ( ̅ = 4.17) และในอนาคตหากค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น ก็ยังคงตั ้งใจที่จะกลับมา
เที่ยวซ ้า ( ̅ = 4.08) ตามลาดับ (ดังแสดงในตารางที่ 2)
385
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
แนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซา้ ในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
S.D.
̅
ภายในระยะเวลา 1 ปี ท่านมีความตังใจที
้ ่จะกลับมาเที่ยวซ ้าอีก
4.17
0.75
การกลับมาเที่ยวซ ้าในครัง้ หน้ า ท่านจะพาคนรู้ จกั ที่ไม่เคยมาเที่ยวที่นี ้ ให้ มาเที่ยวด้ วยกันกับท่าน
4.30
0.63
ท่านจะช่วยแนะนาข้ อมูลในการท่องเที่ยวที่นี่แก่คนอื่นด้ วยความเต็มใจ
4.35
0.60
ท่านจะบอกสิ่งที่ดีและประทับใจเกี่ยวกับเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยาต่อบุคคลอื่น
4.32
0.57
ในอนาคตหากค่าใช้ จ่ายในการท่องเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนีแ้ พงขึน้ ท่านก็ยงั คงตังใจที
้ ่จะกลับมาเที่ยวซ ้า
4.08
0.67
ภาพรวม
4.24
.047
หมายเหตุ. เกณฑ์การประเมินดังนี ้ 1 = ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง, 2 = ไม่เห็นด้ วย, 3 = ไม่แน่ใจ, 4 = เห็นด้ วย และ 5 = เห็นด้ วยอย่างยิ่ง

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (ดังแสดงในตารางที่ 3) พบว่า การรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยวของ
ผู้ม าเยื อ นกลุ่ม ผู้สูง อายุช าวไทยและชาวต่ า งประเทศ ส่ง ผลต่ อ แนวโน้ ม การกลับ มาเที่ ย วซ า้ ในเกาะเมื อ ง
พระนครศรี อยุธยา มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 52.632 และค่า Sig. = .000) โดยที่การรั บรู้ ศักยภาพ
ด้ านสิง่ ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว
และด้ านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อ การรองรั บผู้มาเยือ นกลุ่ม ผู้สูงอายุ สามารถอธิ บายความแปรปรวนของ
แนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา ได้ ร้อยละ 34.1 (Adjusted R Square =.341) ที่เหลือ
อีกร้ อยละ 65.9 เป็ นผลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่นามาพิจารณา
เมื่อ ทดสอบนัยสาคัญ ทางสถิติ ของค่าสัม ประสิทธิ์ ของตัวแปรอิสระทุก ตัว พบว่ า การรั บ รู้ ศักยภาพ
ด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การรองรั บ ผู้ มาเยื อ นกลุ่ม ผู้ สูง อายุ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุด ร้ อยละ 40.2
(β = .402, Sig. = .000**) รองลงมา คือ ด้ านสิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ร้ อยละ 37.4 (β = .374,
Sig. = .000**) ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่อ งเที่ยว ร้ อยละ 1.6 (β = .016, Sig. = .043*) และด้ านสิ่งอานวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ร้ อยละ 1.2 (β = .012, Sig. = .038*) อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05*
และ 0.01**
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณตัวแปรการรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่องเที่ยว ส่งผลต่อแนวโน้ ม
การกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยา
Tendency of revisiting (Y)
Sig.
B
SE
Beta
t
Attraction
(X1)
.415
.046
.374
8.935
.000**
Accessibility
(X2)
.087
.039
.016
2.231
.043*
Amenity
(X3)
.107
.045
.012
2.377
.038*
Facility for elderly visitors
(X4)
.161
.031
.402
5.152
.000**
Constant
1.924
.209
9.198
.000
R
R Square
Adjusted R Square
SE
F
Sig.
.590
.348
.341
.38031
52.632
.000
หมายเหตุ. * ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้ อยกว่า 0.05 และ ** ค่าระดับมีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig.) มีค่าน้ อยกว่า 0.01
Independent Variable
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า การรั บรู้ ศักยภาพด้ านการท่อ งเที่ยวของผู้ม าเยือ นกลุ่ม ผู้สูงอายุชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ส่งผลต่อ แนวโน้ ม การกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมือ งพระนครศรี อ ยุธยา มีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ร ะดับ .05 และ .01 พบว่า การรั บ รู้ ศัก ยภาพด้ า นด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวกเพื่ อ การรองรั บ ผู้ม าเยื อ น
กลุม่ ผู้สงู อายุ มีความสาคัญต่อแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้ามากที่สดุ สอดคล้ องกับ วีรวิชญ์ สงสันเทียะ (2556)
สิ่งอานวยความสะดวกที่ผ้ สู ูงอายุและผู้พิการต้ องการต่อสถานที่บริ การสาธารณะ คือ เก้ าอีเ้ ข็นไว้ คอยบริ การ
ราวจับหรื อมีเก้ าอี ้ตามทางเดินเป็ นระยะ ๆ ห้ องน ้าสาหรั บผู้สงู อายุและผู้พิการโดยเฉพาะ ทางลาดที่มีมาตรฐาน
เพื่อให้ เดินและเก้ าอี ้เข็นผ่านได้ และที่จอดรถสาหรับผู้สงู อายุและผู้พิการโดยเฉพาะ รองลงมาคือ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้ องกับฤดี หลิม ไพโรจน์ (2558) ด้ วยเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยามีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ เป็ นทุนวัฒนธรรมที่สมั ผัสได้ ที่สวยงามและมีคุณค่า สิ่งเหล่านี ้ทาให้ แหล่งท่องเที่ยวมีความ
น่าดึงดูดใจ ซึ่งผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุที่เดินทางมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวจะรู้ สึกพอใจ ประทับใจ และตั ้งใจ
กลับมาเที่ยวซ ้า ต่อมาคือ ด้ านการเข้ าถึงของแหล่งท่องเที่ยว สอดคล้ องกับกันฑิมาลย์ จินดาประเสริ ฐ (2556)
การเข้ าถึงแหล่งท่ อ งเที่ยว มีความสัม พันธ์ และผลกระทบเชิงบวกต่อ ความจงรั กภักดีต่อ จุดหมายปลายทาง
ซึง่ การเดินทางเข้ าถึงที่สะดวก ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุในการมาท่องเที่ยวเกาะเมือง
พระนครศรี อยุธยา สุดท้ ายคือ ด้ านสิง่ อานวยความสะดวกในแหล่งท่ องเที่ยว โดยพัฒนาและปรั บปรุ งโครงสร้ าง
พื ้นฐานหรื อสิง่ อานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบริ การต่าง ๆ เช่น ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว รวมถึง
การเตรี ยมความพร้ อมบริ การด้ านความปลอดภัย จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่นาเที่ยวที่มีความรู้ ด้ านการปฐมพยาบาล
ตลอดจนเพิ่มสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสร้ างหลักประกันด้ านความปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นและสร้ าง
ความมั่นใจให้ กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ แต่อ ย่างไรก็ตาม การรั บรู้ ของผู้มาเยือนกลุ่มผู้สงู อายุเกี่ยวกับเจ้ าบ้ าน
(คนท้ องถิ่น) สามารถส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางที่ผ้ มู าเยือนจะไปท่องเที่ยว และอาจจะกระตุ้นให้ เกิด
การกลับมาเที่ยวซ ้าได้

ข้ อเสนอแนะ
การรับรู้ศกั ยภาพด้ านการท่องเที่ยวที่สง่ ผลต่อแนวโน้ มการกลับมาเที่ยวซ ้ามากที่สดุ คือ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ
ของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้ าบ้ าน (คนท้ องถิ่น) ควรมีมาตรการ
ที่จะรักษาจุดเด่นของเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยาตรงนี ้ไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ ต่อมาคือ ด้ านการเข้ าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ควรปรั บปรุ ง ป้ายบอกทางเข้ าถึงแหล่ง ท่อ งเที่ยวและสภาพภูมิทัศน์ ในเส้ นทาง รวมถึงควรจัดหารถโดยสาร
สาธารณะที่มีการออกแบบที่นั่งให้ เหมาะสมกับสุขภาพและความปลอดภัยสาหรั บผู้สงู อายุ เพื่อ ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วของผู้สูง อายุ ในขณะเดี ย วกัน ด้ า นสิ่ง อ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว ควรมีการจัดการบริ การสาธารณูปโภคและระบบดูแลบารุ งรั กษาอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้ อยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบริ การการท่องเที่ยวสาหรั บผู้สงู อายุให้ ได้ มาตรฐาน โดยศึกษา
และประเมินความต้ องการด้ านการรองรั บการพัฒนาการท่องเที่ยวสาหรั บผู้สงู อายุ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อรองรั บนักท่องเที่ยวผู้สงู อายุ นอกจากนี ้ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการรองรั บผู้มาเยือนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ควรพัฒนาและปรั บปรุ งโครงสร้ างพืน้ ฐาน เพื่อ อานวยความสะดวกแก่ผ้ ูมาเยือนกลุ่ม ผู้สูงอายุ เช่น
ที่จอดรถพิเศษ จุดนัง่ พักคอย การปรับปรุงบาทวิถีให้ มีระดับเดียวกัน การสร้ างทางลาดชันสาหรั บรถเข็น ราวจับ
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การสร้ างห้ อ งนา้ สาธารณะส าหรั บ ผู้พิก ารหรื อ มี โ ถส าหรั บ ผู้สูง อายุ เป็ น ต้ น เพื่ อ ช่ว ยอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางมาท่องเที่ยวของผู้สงู อายุ และควรติดตั ้งอุปกรณ์ที่มีความแน่นหนา มัน่ คง แข็งแรง เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุ
มั่นใจในการใช้ งาน รู้ สึกปลอดภัย และใช้ ชีวิตท่อ งเที่ยวอย่างมีความสุขกับครอบครั ว จากข้ อเสนอแนะข้ างต้ น
ส่งผลให้ ผ้ มู าเยือนกลุม่ ผู้สงู อายุ มีแนวโน้ มที่จะกลับมาเที่ยวซ ้าในเกาะเมืองพระนครศรี อยุธยาอีก ในโอกาสต่อไป
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การถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ องดิจิทัลสะท้ อนภาพเลนส์ เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์
The Video Shooting with Digital Single Lens Reflex (DSLR) Camera in Television Program
ณัฐวุฒิ สิงห์ หนองสวง1*
Nutthawut Singnongsuang1*

บทคัดย่ อ

บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ กล้ องดิจิทลั สะท้ อนภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) ซึง่ เป็ นกล้ องที่ใช้
สําหรั บงานการถ่ ายภาพนิ่ ง โดยนํ ามาประยุกต์ ใช้ ใ นโหมดการถ่ ายภาพเคลื่อนไหว (VDO) สําหรั บ การผลิ ต
รายการโทรทัศ น์ ร ายการ “แอนิ เมชัน คลับ แซด” ออกอากาศทางสถานี โทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ซึ่ง ผู้เ ขี ย นได้
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งผู้กํากับภาพ (Director of Photography) ทีมงานผู้ผลิตรายการได้ นํากล้ องดิจิทลั สะท้ อน
ภาพเลนส์เดี่ยว (DSLR) มาใช้ ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ผลของการบันทึกภาพไฟล์ภาพเคลื่อนไหวมีคณ
ุ ภาพ
สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ในระบบภาพความละเอียดสูง (High Definition : HD) ได้ และปั จจุบนั
นวัตกรรมของกล้ อง DSLR ได้ รับการออกแบบและพัฒนาให้ มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
ทําให้ การใช้ กล้ อง DSLR เพื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวในงานด้ านการสื่อสารมวลชนมีมากขึ ้นตามไปด้ วย จุดเด่นคือ
การควบคุมระยะชัด การถ่ายวิดีในสภาพแสงที่น้อย และประหยัดงบประมาณ

ABSTRACT
The article aims to study the use of DSLR (Digital Single Lens Reflex), a camera for still
photography that can be adapted to filming moving pictures. In producing the television program called
“Animation Club Z,” broadcast on ThaiPBS Channel (Thai Public Broadcast Service), where the writer
was a director of photography, camera team uses DSLR to record the video. The video files are
excellent for being broadcast in a high definition. Nowadays, the innovations in DSLR camera have
been designed and developed to function more effectively, resulting in an increase in the use of DSLR
in mass media. DSLR camera are highlighted by their ability to control the depth of field, shoot in low
light environment and reduce the cost of production.

Keywords: Cinematography / Digital Single Lens Reflex Camera / Animation Club Z
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คานา
การผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “แอนิ เมชันคลับแซด” ออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
ซึ่งผู้เขียนทาหน้ าที่ผ้ กู ากับภาพ (Director of Photography) ได้ มีการใช้ กล้ องถ่ายภาพดิจิทลั สะท้ อนเลนส์เดี่ยว
DSLR (Digital Single Lens Reflex) ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแทนการใช้ กล้ องโทรทัศน์
การใช้ กล้ องถ่ายภาพดิจิทัลสะท้ อนภาพเลนส์เดี่ยว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สาหรั บถ่าย
วิดีโอกาลังได้ รับความนิยมอย่างมากในปั จจุบันกับงานด้ านสื่อสารมวลชนในทุก ๆ แขนง อาทิ งานโฆษณา
รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ งานกิ จกรรมพิเศษ (Event) หรื อแม้ แต่งานข่าว ซึ่งด้ วยความสามารถของกล้ อง
DSLR ที่ทาให้ การสร้ างสรรค์ผลงานได้ เสมือนจริ ง มีน ้าหนักเบา มีฟังก์ชนั ที่ไม่ซบั ซ้ อนใช้ งานง่าย จึงทาให้ ได้ รับ
ความนิยมในการใช้ งานสาหรั บถ่ายวิดีโอ ปั จจุบันกล้ องถ่ายภาพในระบบดิจิทัลเกื อบทุกรุ่ นได้ เพิ่มโปรแกรม
สาหรับการถ่ายวิดีโอลงไปด้ วย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับสาหรับการถ่ายวิดีโอ ซึง่ Simeon Quarrie
(2017) กล่าวว่า ปั จจุบันวิดีโอคือหนึ่งในรู ปแบบสื่อที่ ได้ รับความนิ ยมมากที่ สุด ซึ่งเป็ นแหล่งที่ มาของข้ อมูล
ข่าวสารที่มีผ้ คู นได้ รับ ผู้ใช้ งานแพลตฟอร์ มโซเซียลมีเดีย ยอดนิยมเช่น เฟชบุ๊ก และยูทูบ มักแชร์ คลิปวิดีโอของ
ตัวเองให้ กับผู้ที่ใ ช้ งานในเครื อ ข่า ยเดีย วกันอยู่เสมอ เมื่อ มีก ารรับ ชมและส่งต่อ ให้ กัน ก็มีความเป็ นไปได้ ว่า
วิดีโ อนั ้นจะถูก แชร์ ต่อ ไปเรื่ อ ย ๆ หลายครั ง้ จึงนับ เป็ นโอกาสที่ดีสาหรับ ผู้ผลิตเนื ้อหาที่จ ะเข้ า ถึงฐานผู้ช มที่
กว้ างมากขึ ้น ปั จจุบนั กล้ องถ่ายภาพดิจิทลั เกือบทุกรุ่ นสามารถถ่ายได้ ทั ้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยที่
สมศักดิ์ ชาติน ้าเพ็ชร (2558) กล่าวว่า การยอมรับและแนวโน้ มการใช้ กล้ องดิจิทลั สะท้ อนเลนส์เดี่ยว (DSLR) ผู้ใช้
ส่วนใหญ่ทกุ ระดับให้ การยอมรับนวัตกรรมของกล้ อง DSLR จนถึงขันการน
้
าไปใช้ ปฏิบตั ิงานจริ ง
จากการสร้ างสรรค์ผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตังแต่
้ วนั ที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 16 เมษายน 2561 สามารถใช้ งานกล้ อง DSLR
บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ เป็ นอย่างดี และทาให้ ประหยัดงบประมาณในการผลิตรายการ ในการนี ้จึงเขียนบทความ
เรื่ อง การถ่ายวิดีโอด้ วยกล้ องดิจิทลั สะท้ อนเลนส์เดี่ยว (DSLR) ในรายการโทรทัศน์ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ
ถ่ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR อย่างถูกวิธี และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แนวคิดการสร้ างสรรค์
แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR
Simeon Quarrie (2017) ได้ ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีกาหนดการตั ้งค่าที่ใช้ เมื่อถ่ายวิดีโอด้ วยกล้ อง
DSLR ว่า ให้ ใช้ จอ LCD ที่อยู่ด้านหลังกล้ องเพื่อตรวจสอบว่าการเปิ ดรับแสงเพียงพอหรื อไม่ ซึ่งฮิสโตแกรมที่
แสดงบทหน้ าจอ (Live View) ช่วยอานวยความสะดวกในเรื่ องนี ้ได้ อย่างมาก การถ่ายภาพในโหมดแมนนวล
ช่วยให้ ควบคุมวิดีโอได้ ดีที่สดุ โหมดนี ้จึงเป็ นโหมดที่นิยมใช้ ความเร็ วชัตเตอร์ คือสิ่งแรกที่ ตงค่
ั ้ า เมื่อถ่ายวิดีโอ
ควรเน้ นไปที่การรักษาความเร็ วชัตเตอร์ ให้ คงที่ ซึ่งโดยทัว่ ไปจะมีค่าเป็ นสองเท่าของอัตราเฟรมเรทแตกต่าง
จากการถ่ายภาพนิ่งที่สามารถเปลี่ยนการตั ้งค่า ความเร็ วชัตเตอร์ ในแต่ละภาพที่ถ่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อ ถ่าย
วิดีโอที่อัตราเฟรม 25 เฟรมต่อวินาที ควรตั ้งค่าความเร็ วชัตเตอร์ ที่ 1/50 วินาที หากตั ้งความเร็ วชัตเตอร์ สงู
กว่า นั ้นจะท าให้ ภ าพตะกุก ตะกัก ไม่ต ่อ เนื ่อ ง หลัง จากตั ้งค่า ความเร็ ว ชัต เตอร์ แ ล้ ว ให้ ตั ้งค่า รู ร ับ แสง
ยิ่ง รู รั บ แสงกว้ า งมากเท่า ไร (ค่า f ต่า ลง) แสงก็จ ะเข้ า สู่เ ลนส์ม ากขึ ้นเท่า นั ้น ซึ่งทาให้ ภ าพที่ถ่า ยดูส ว่า งขึ ้น
อันดับสุดท้ ายจึงตังค่
้ าความไวแสง ISO
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Simeon ยังอธิ บายถึงความสาคัญของอัตราเฟรมและความละเอียด คาว่า "อัตราเฟรม" ของวิดีโอ
หมายถึง จานวนเฟรมที่ก ล้ อ งสามารถบัน ทึก ได้ ใ นเวลา 1 วิน าที ประเทศต่า งๆ ใช้ ร ะบบการเข้ า รหัส สีที่
แตกต่างกันสาหรับการออกอากาศทางโทรทัศน์ และระบบเหล่านี ้จะให้ อัตราเฟรมที่ไม่เท่ากัน ดังนั ้น ควรตั ง้
ค่ากล้ องให้ บนั ทึกภาพในมาตรฐาน PAL หรื อ NTSC ขึ ้นอยู่กับรู ปแบบที่ใช้ ในภูมิภาคของผู้สร้ างสรรค์ผลงาน
โดยยุโรปและประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียนิยมใช้ มาตรฐาน PAL ที่ให้ อัตราเฟรม 25 เฟรมต่อวินาที นอกจากนี ้
การเข้ าใจความแตกต่างระหว่างภาพถ่ายและวิดีโอในแง่ของอัตราส่วนภาพและความละเอียดก็มีประโยชน์
เช่นเดียวกัน โดยทัว่ ไป ภาพถ่ายจะใช้ อัตราส่วนภาพ 3:2 ในขณะที่ภาพเคลื่อนไหวจะใช้ อัตราส่วนภาพ 16:9
วิดีโอแบบ Full HD มีความละเอียด 1,920 x 1,080 พิกเซล ขณะที่วิ ดีโอแบบ 4K มีความละเอียดสูงกว่าถึงสี่
เท่าคือ 4,096 x 2,160 พิกเซล และมีอัตราส่วนภาพ 17:9
ช่ า งภาพวิ ดี โ อที่ ใ ช้ กล้ อ ง DSLR ในรายโทรทัศ น์ จ ะต้ อ งมี ก ารวางแผนการถ่ า ยท าให้ ดี ซึ่ ง Hyena
December (2017) กล่าวว่า คนที่ เป็ นช่างภาพต้ องมี ความละเอี ยดอ่อนเข้ าใจการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ใช้
กระบวนการการสร้ างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการทาภาพยนตร์ ละคร หรื อมิวสิควิดีโอ เพื่อหลีกเลี่ยงความน่า
เบื่อของภาพที่เกิดจากการถ่ายวิดีโอ และ Richard Harrington (2013) กล่าวว่าทักษะสาคัญอย่างหนึ่งของการ
ถ่ายวิดีโอคือการจัดองค์ประกอบภาพ ลักษณะของการจัดองค์ประกอบภาพมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ ถึงสิ่งที่
ช่างภาพต้ องการสื่อสารถึงผู้ชมหรื อผู้รับสาร ภาพแบบเต็มเฟรมจะตอบสนองด้ านอารมณ์ ส่วนภาพที่เล่นกับ
มุมมองในการเล่าเรื่ องจะดึงให้ ผ้ ชู มเหมือนเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ได้

กระบวนการถ่ ายวิดีโอโดยใช้ กล้ อง DSLR ในรายการ “แอนิเมชันคลับแซด”
1. การตัง้ ค่ ากล้ อง
ก่อนสร้ างสรรค์ผลงานวิดีโอโดยใช้ กล้ อง DSLR ผู้สร้ างสรรค์ต้องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการตังค่
้ าของ
กล้ อง ประกอบด้ วย ความเร็ วซัตเตอร์ รูรับแรง และ ค่าความไวแสง ซึง่ มีการทางานที่สมั พันธ์กนั
1.1 การตัง้ ระบบการถ่ าย

Figure 1 Video setting in DSLR
การบันทึกภาพเคลื่อนไหวมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1.เปิ ดกล้ อง 2.ปรับระบบกล้ องเป็ นโหมดการถ่ายวิดีโอ 3.ไปที่
เมนู เลือกตังค่
้ าระบบถ่ายวิดีโอเป็ นระบบ PAL ตามภาพ เนื่องจากโทรทัศน์ในประเทศไทยใช้ ระบบ PAL
1.2 การตัง้ ค่ าบันทึกภาพวิดีโอ

Figure 2 Video recording setting
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เข้ าไปที่ เมนู เลือกขนาดยันทึก ภาพเคลื่อนไหว สาหรั บรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” เลือกใช้ การ
บันทึกภาพขนาด Full HD (1920 x 1080 pixels) และเลือกค่าเฟรมเรท ไปที่ 25 เฟรมเรท (ในกรณีที่เราถ่ายวิดีโอ
เพื่อนาไปใช้ สาหรับการทาภาพเคลื่อนไหวช้ า (Slow Motion) ให้ เลือก 50 เฟรมเรท หรื อมากกว่าตามคุณสมบัติ
ของกล้ องที่สามารถทาได้
1.3 การตัง้ ค่ าความเร็วซัตเตอร์ (Speed Shutter)

Figure 3 Speed shutter setting
การตังค่
้ าความเร็ วซัตเตอร์ (Speed Shutter) สาหรับการถ่ายวิดีโอ ในกรณีตงค่
ั ้ าเฟรมเรทที่ 25 เฟรมเรท
ให้ ใช้ Speed Shutter ที่ 1/50 กรณี ตงค่
ั ้ าเฟรมเรทที่ 50 เฟรมเรท ให้ เลือกใช้ Speed Shutter ที่ 1/100 (ตังค่
้ า
Speed Shutter เป็ น 2 เท่าของเฟรมเรทที่เลือกใช้ ) สาหรั บรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ตังค่
้ าเฟรมเรทที่ 25
เฟรมเรท
1.4 การตัง้ ค่ าความไวแสง (ISO)

Figure 4 ISO setting
ความไวแสง ISO ทาหน้ าที่ควบคุมระดับแสงที่มากระทบของเซนเซอร์ ภาพ ซึ่ง Ryosuke Takahashi
(2017) กล่าวว่าในการเลือกใช้ คา่ ISO ไม่ควรใช้ คา่ ISO ที่สงู เกินไปเพราะจะทาให้ ผลงานวิดีโอที่บนั ทึกไม่คมชัด
ภาพแตก สาหรับรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ตังค่
้ าความไวแสงไม่เกิน 800 กล้ องที่ใช้ คือ Canon 6D
1.5 การตัง้ ค่ าอุณภูมิสี (White balance)

Figure 5 White balance setting
การตังค่
้ าอุณภูมิสี (White balance) เป็ นการตังค่
้ าโทนสีของภาพ ซึง่ รายการ “แอนิเมชัน่ คลับ
แซด” ใช้ การตังค่
้ าอุณภูมิสีด้วยตัวเอง สัญลักษณ์ในกล้ องเป็ นตัว K และทีมงานต้ องปรับค่าสีของภาพให้ เท่ากัน
ทังสามกล้
้
อง สาหรับรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ใช้ การตังค่
้ าอุณภูมิสีแบบกาหนดเอง K ซึ่งขึ ้นอยู่กับสภาพ
แสงที่บนั ทึกเทปรายการ
392

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Figure 6 Examples of color temperature
ที่มา http://pigusso.com/blog/ตังค่
้ าไวท์บาลานท์-2
2. เลนส์
การเลือกใช้ เลนส์ ข้ อควรระวัง สาหรั บการใช้ เลนส์ ในการผลิตรายการโทรทัศน์ กรณี ใช้ เลนส์ในการ
ถ่ายภาพมุมกว้ าง (Wide Angle Lens) จะทาให้ ภาพขยายด้ านข้ างซึ่ง ไม่ควรเปิ ดหน้ าเลนส์เกิน 24 มม. สาหรับ
รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” กล้ อง 1 ใช้ เลนส์ 70-200 mm. กล้ อง 2 ใช้ เลนส์ 18-35 mm. และ กล้ อง 3 ใช้ เลนส์
70-200 mm.
3. การถ่ ายวิดโี อ
เมื่อตังค่
้ ากล้ องทุกอย่างเรี ยบร้ อยแล้ วเริ่ มถ่ายวิดีโอจากกล้ อง DSLR
3.1 จัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพวิดีโอ เลือกวัตถุที่ต้องการบันทึกภาพเพื่อสื่อความหมาย
3.2 เลือกโฟกัส ปรับระบบโฟกัสเป็ นหมุนเลนส์ (Manual Focus)

Figure 7 Focus system
วิธีการโฟกัสของกล้ อง DSLR กดไปที่สญ
ั ลักษณ์ซูม ซูมเข้ าไปในจุดที่ต้องการให้ ภาพชัดและโฟกัสโดย
หมุนเลนส์ หลังจากนันให้
้ กดซูมออกมาในระดับปกติแล้ วกดบันทึกภาพ
ข้ อควรระวัง ในการบันทึกภาพควรเผื่อช่วงหัวช่วงท้ ายของการบันทึกภาพไว้ ประมาณ 3-5 วินาที เพราะ
การทางานของกล้ องกับการสัง่ ของผู้บนั ทึกภาพทางานไม่ตรงกัน100%
4. การถ่ ายวิดโี อในรายการแอนิเมชันคลับแซด
4.1 การวางมุมกล้ อง
ในการถ่ายทารายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ทีมงานใช้ กล้ อง DSLR (Digital Single Lens Reflex) กล้ อง
3 ตัว เป็ นกล้ องหลักในการผลิตรายการ โดยวางจากซ้ ายไปขวา กล้ อง 1 อยู่ซ้าย กล้ อง 2 อยู่กลาง กล้ อง 3 อยู่
ขวา ตามลาดับ ดังตัวอย่างในภาพด้ านล่าง
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พิธีกรดาเนินรายการ
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Figure 8 Plan for camera shooting

Figure 9 Camera positioning while shooting
การทางานของกล้ องแต่ ละตัวมีดังนี ้
กล้ อง 1 ทาหน้ าที่จบั ภาพด้ านขวามือของช่างภาพ โดยกล้ องจะบันทึกภาพระยะปานกลาง (Medium
shot) หรื อบางครั ง้ จับภาพระยะใกล้ (Close-up shot) ซึ่งจะบันทึกภาพพิธีกร 1 คน หรื อ 2 คนเท่านัน้ และใช้
ระยะของเลนส์ในช่วง 70-200 mm. ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุที่ต้องการบันทึก

Figure 10 Shot from camera 1
(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ตอนนักกีฬาวอลเลย์บอล)
กล้ อง 2 ทาหน้ าที่จบั ภาพระยะไกล (Long shot) เพื่อให้ เห็นสถานที่หรื อเหตุการณ์ทงหมดอย่
ั้
างกว้ าง ๆ
ซึง่ จะจับภาพเห็นพิธีกรพร้ อมแขกรับเชิญ ซึง่ ใช้ ระยะของเลนส์ในช่วง 24-35 mm. ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุที่ต้องการบันทึก

Figure 11 Shot from camera 2
(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ตอนนักกีฬาวอลเลย์บอล)
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กล้ อง 3 ทาหน้ าที่จบั ภาพด้ านซ้ ายมือของช่างภาพ โดยขนาดภาพและการทางานจะคล้ ายกับกล้ อง 1
แต่จบั ภาพคนละฝั่ง และใช้ ระยะของเลนส์ในช่วง 70-200 mm. ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุที่ต้องการบันทึก

Figure 12 Shot from camera 3
(ที่มา : ภาพจากรายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ตอนนักกีฬาวอลเลย์บอล)
การทางานของกล้ องทังสามตั
้
ว ช่างภาพต้ องสื่อสารและแบ่งหน้ าที่กันให้ ชดั เจนว่าใครจับภาพบริ เวณ
ไหน ขนาดภาพที่ถ่ายเป็ นอย่างไร โดยจะมีผ้ ูกากับภาพควบคุมงานทัง้ หมด และการวางมุมกล้ องในทุกตอน
ผู้สร้ างสรรค์จะเป็ นผู้ควบคุมในบทบาทของผู้กากับภาพ
องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการสร้ างสรรค์
การผลิตโทรทัศน์ รายการ “แอนิเมชันคลับแซด” ได้ นากล้ องถ่ายภาพดิจิทลั สะท้ อนเลนส์เดี่ยว (DSLR)
มาประยุกต์ใช้ ในการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ โดยกล้ อง DSLR สามารถใช้ งานสาหรับการรายการโทรทัศน์ได้
เป็ น อย่า งดี มี ประสิทธิ ภ าพเที ย บเท่า กับ กล้ อ งวิ ดีโ อทั่ว ไปที่ ใช้ ใ นการบันทึก เทปรายการโทรทัศน์ ใ นยุค ก่ อ น
ซึง่ กล้ อง DSLR มีจดุ เด่นในการทางานคือเรื่ องความคมชัดของภาพ การบันทึกภาพในสภาพแสงที่น้อยได้ ดี การ
ใช้ บคุ คลากรในการถ่ายทาน้ อยทาให้ ประหยัดงบประมาณในการเช่ากล้ อง และปั จจุบันรายการโทรทัศน์มีการใช้
กล้ องสาหรับบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ทงแบบเดิ
ั้
ม และมีแนวโน้ มใช้ กล้ อง DSLR ในการบันทึกเทปเพิ่มมากขึ ้น
กล้ องถ่ายภาพดิจิทลั สะท้ อนเลนส์เดี่ยว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สามารถสร้ างสรรค์ผลงาน
ถ่ายภาพวิดีโอในงานสื่อสารมวลชนได้ อย่างดี ซึ่งผลงานภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายในรายการ “แอนิเมชันคลับแซด”
มีคุณภาพสามารถออกอากาศทางสถานี โทรทัศน์ ในระบบภาพความละเอียดสูง (High Definition : HD) และ
ปั จจุบนั นวัตกรรมของกล้ อง DSLR ได้ รับการออกแบบและพัฒนาให้ มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานและประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ ้น ทาให้ การใช้ กล้ อง DSLR เพื่อถ่ายวิดีโอในงานด้ านการสื่อสารมวลชนมีมากขึ ้นตามไปด้ วย การใช้ กล้ อง
DSLR ในการถ่ายรายการโทรทัศน์รายการแอนิเมชั่นคลับแซด พบว่ามีจุดเด่น และจุดด้ อย เมื่อเทียบกับกล้ อง
วิดีโอทัว่ ไป ดังนี ้
จุดเด่ นของกล้ อง DSLR สาหรั บการถ่ ายวิดีโอ
1. ควบคุมระยะชัดได้ อย่างดีเยี่ยม กล้ องวิดีโอโดยทัว่ ไปเมื่อถ่ายภาพ ทุก ๆ ส่วนในภาพที่บนั ทึกมีความ
ชัดเท่ากัน แต่สาหรับกล้ อง DSLR สามารถถ่ายภาพที่มีความคมชัดในตัวแบบหรื อวัตถุที่ต้องการ ส่วนฉากหลังจะ
เบลอ ซึง่ มีระยะชัดของภาพชัดลึก - ชัดตื ้น (Depth of field)
2. เลนส์ กล้ อง DSLR สามารถเปลี่ยนเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสหรื อความคมชัดต่างกันได้ อีกทังกล้
้ องแต่
ละรุ่ นสามารถใช้ เลนส์ของค่ายอื่ นได้ เพียงแค่มีตัวแปลงเลนส์ (Adapter) และสามารถเปลี่ยนเลนส์ให้ เข้ ากับ
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สถานการณ์หรื อผลงานที่เราต้ องการสร้ างสรรค์ เช่นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกล (Telephoto Lens) เลนส์ถ่ายภาพ
กว้ าง (Wide Angle Lens) หรื อเลนส์ฟิกซ์ (Fixed Lens)
3. ถ่ายในสภาพที่แสงน้ อยได้ ดี ในกรณีที่สร้ างสรรค์ผลงานในสถานการณ์แสงน้ อยกล้ อง DSLR สามารถ
สร้ างสรรค์ ผ ลงานได้ ดี ก ว่ า กล้ อ งวิ ดี โ อทั่ว ไป โดยการเลื อ กใช้ เ ลนส์ ที่ มี รู รั บ แสงที่ ก ว้ า ง อี ก ทัง้ ช่ ว ยประหยัด
งบประมาณที่ต้องจ้ างบุคลากรในการจัดแสง ซึง่ กล้ องวิดีโอทัว่ ไปไม่สามารถทางานได้
4. น ้าหนักเบา พกพาในการทางานได้ สะดวก การเคลื่อนย้ ายมุมกล้ องทาได้ ง่ าย สามารถสร้ างสรรค์
ผลงานคนเดียวได้ โดยไม่ต้องมีผ้ ชู ่วยช่างภาพ
5. งบประมาณ การใช้ กล้ อง DSLR ในการถ่ายวิดีโอนันท
้ าให้ ผ้ สู ร้ างสรรค์สามารถประหยัดงบประมาณ
ในการผลิตรายการ
จุดด้ อยของกล้ อง DSLR สาหรั บการถ่ ายวิดีโอ
1. คุณภาพการบันทึกเสียง การทางานกับเสียงของกล้ อง DSLR การบันทึกเสียงจากตัวกล้ องจะได้
คุณภาพที่ไม่ดีเนื่องจากไมโครโฟนในตัวกล้ องจะรับเสียงรอบด้ านและอาจมีเสียงอื่น ๆ ที่เราไม่ต้องการเข้ ามาใน
กล้ อง ดังนันเราอาจแก้
้
ปัญหาโดยการบันทึกเสียงแยก หรื อติดไมโครโฟนเพิ่มเติม
2. น ้าหนักเบา เป็ นทังจุ
้ ดเด่นและจุดด้ อยของกล้ อง DSLR การที่กล้ องมีน ้าหนักเบา ในการแพนกล้ อง
หรื อซูมกล้ อง ทาให้ ภาพวิดีโอที่บนั ทึกเกิดการสัน่ ไหว และการจับกล้ องไม่ถนัดอาจทาให้ ได้ ภาพที่ไม่สมบูรณ์หรื อ
ภาพกระตุก ช่างภาพอาจแก้ ปัญหาโดยการใช้ ตวั ช่วยคือขาตังกล้
้ อง
3. เมมโมรี่ การ์ ด (Memory Card) ในการบันทึกภาพวิดีโอที่ถ่ายลงในเมมโมรี่ การ์ ดทุก ๆ 3 นาที ข้ อมูล
จะกินพื ้นที่ 1GB อาจมากหรื อน้ อยกว่าตามขนาดของไฟล์งานที่ ตงก่
ั ้ อนบันทึก บางครั ง้ กล้ องอาจหยุดทางาน
อัตโนมัติขณะกาลังถ่ายอยู่เนื่องจากบันทึกไม่ทนั หรื อเมมโมรี่ การ์ ดเต็ม
4. การโฟกัส ในการบันทึกภาพโดยใช้ กล้ อง DSLR ช่างภาพต้ องทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการโฟกัส ซึง่ ถ้ า
ตังระบบโฟกั
้
สแบบอัตโนมัติกล้ องอาจไปหาความชัดในสิ่งที่เราไม่ต้องการหรื อโฟกัสเคลื่อน ช่างภาพควรฝึ กการ
โฟกัสแบบต้ องหมุนเลนส์ (Manual Focus)
สรุ ป
ถ่ า ยภาพดิ จิ ทัล สะท้ อ นเลนส์ เดี่ ย ว DSLR (Digital Single Lens Reflex) สามารถสร้ างสรรค์ ผ ลงาน
ถ่ายภาพวิดีโอในงานสื่อสารมวลชนได้ อย่างดีเทียบเท่ากับกล้ องโทรทัศน์ที่ใช้ งานมาในอดีต ซึง่ คุณภาพไฟล์วิดีโอ
สามารถออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบภาพคมชัดสูง (High Definition : HD) และปั จจุบนั นวัตกรรมของ
กล้ อง DSLR ได้ รับการออกแบบและพัฒนาให้ มีคณ
ุ สมบัติการใช้ งานและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. การถ่ายวิดีโอด้ วยกล้ อง DSLR ต้ องระวังการตังค่
้ าเฟรมเรท (Frame Per Second) ในกรณีต้องการใช้
ภาพที่บนั ทึกมาทาการสโลโมชัน่ ควรตังความเร็
้
วซัตเตอร์ ให้ สมั พันธ์กบั ค่าเฟรมเรท
2. ควรมีการสัมภาษณ์ ช่างภาพ หรื อผู้ควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์รายการอื่น ๆ ที่มีการใช้ กล้ อง
DSLR ในการบันทึกภาพวิดีโอ
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ทีมงานในการผลิตทุกท่าน และขอบคุณเพื่อนร่ วมงานคณาจารย์ทกุ ท่าน อาจารย์วณิชชา ภราดรสุธรรม ที่ให้
กาลังใจในการทางาน สุดท้ ายนี ้ผู้จดั ทาขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องทุกท่านในการผลิตรายการแอนิเมชัน
คลับแซด ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย
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การศึกษาประเภทความหมายของคาว่ า ไป ในภาษาไทย และ ALLER ‘ไป’ ในภาษาฝรั่งเศส
A Typological Study of the Semantics of PAJ ‘go’ in Thai and ALLER 'go' in French
นิชุตา บุญขา1*
Nichuta Bunkham1*

บทคัดย่ อ
คำว่ำ ไป ในภำษำไทยและคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศส ปรำกฏควำมหมำยแรกในพจนำนุกรมตรงกัน
คือ เป็ นคำกริ ยำที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ งำนวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำเปรี ยบเทียบลักษณะ
ควำมหมำยของคำว่ำ ไป และ คำว่ำ ALLER ที่เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่และควำมหมำยอื่น ๆ ที่พบในข้ อมูลที่ใช้ วิจยั
ทัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูลของคำที่ศึกษำจำกงำนวรรณกรรมเยำวชนไทยร่ วมสมัยและบทแปลภำษำฝรั่งเศส
เรื่ อง ความสุขของกะทิ ‘Le Bonheur de Kati’ ผลกำรวิจยั ระบุว่ำ คำว่ำ ไป และคำว่ำ ALLER มีควำมหมำยทัง้
ในสำนวนบอกพื ้นที่และสำนวนบอกเวลำ ในสำนวนบอกพื ้นที่ คำว่ำ ไป และ ALLER เป็ นคำกริ ยำที่มีควำมหมำย
เกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่จำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ไกลออกไป นอกจำกนี ้ ยังมีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่
เชิงนำมธรรม ส่วนในสำนวนบอกเวลำ คำว่ำ ไป และคำว่ำ ALLER มีควำมหมำยต่ำงกัน ทัง้ นี ้ คำว่ำ ไป เป็ น
คำกริ ยำรองที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบอกกำรณ์ลกั ษณะของคำกริ ยำที่คำว่ำ ไป มำขยำย ส่วนคำว่ำ ALLER มี
หน้ ำที่เป็ นคำกริ ยำช่วยที่มีควำมหมำยเกี่ยวข้ องกับกำลอนำคตอันใกล้ และอำจมีควำมหมำยกำกวมกับคำว่ำ
ALLER ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่เชิงรู ปธรรมในบำงบริ บท
ABSTRACT
PAJ ‘go’ in Thai and ALLER ‘go’ in French are prototypical verbs that denote movement from
one place to another. The aim of this study is to highlight the typological specificities and similarities of
PAJ and ALLER in the expression of Motion events and other cases in the data. The analysis is based
on a parallel corpus, compiled from a young adult contemporary Thai novel, The Happiness of Kati,
and its French translation, Le Bonheur de Kati. The results indicate that both PAJ and ALLER code the
expression of Space and the expression of Time. In relation to the expression of Space, PAJ and ALLER
denote the same meaning, that is to say, 'a motion away from' or 'go away' and they can also express
‘abstract motion’. Concerning the expression of Time, PAJ is an aspect associated with verbs that
express a temporal view of the event or state expressed by the verb, whereas ALLER is an auxiliary
that participates in the expression of the near future (Futur proche), although in some contexts, the
interpretation of ALLER becomes ambiguous, for it can also indicate movement.
Keywords: PAJ/ALLER ‘go’, go away, expression of Motion events, expression of Space, expression of Time, parallel corpus
* Corresponding author; e-mail address: nichuta.bunkham@univ-lyon2.fr
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คานา
ภำษำไทยและภำษำฝรั่งเศสมีลกั ษณะแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ ชดั กล่ำวคือ ภำษำไทยเป็ นภำษำคำโดด
(Isolating Languages) จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภำษำไท-กะได (Tai-Kadai Languages family) พบในแถบเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ แ ละทำงตอนใต้ ข องจี น ในขณะที่ ภ ำษำฝรั่ ง เศสเป็ นภำษำมี วิ ภั ต ติ ปั จ จั ย (Inflectional
Languages) จัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภำษำโรมำนซ์ (Romance Languages Family) ซึ่งแยกย่อยมำจำกตระกูล
ภำษำอินโด-ยูโรเปี ยน (Indo-European Languages family) อย่ำงไรก็ตำม ลักษณะที่แตกต่ำงข้ ำงต้ นไม่ได้ เป็ น
อุปสรรคในกำรศึกษำภำษำศำสตร์ เชิ ง เปรี ยบเที ยบ (Comparative linguistics) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ งกำรศึกษำ
สำนวนพื ้นฐำนของมนุษย์ เช่น สำนวนบอกพื ้นที่และสำนวนบอกเวลำ
ตำมพจนำนุก รมฉบับรำชบัณ ฑิ ตยสถำน (2554) คำว่ำ ไป ในภำษำไทย ท ำหน้ ำที่ เป็ นคำกริ ยำที่ มี
ควำมหมำย “เคลื่อนจากตัวผู้พูด” หน้ ำที่และควำมหมำยดังกล่ำวตรงกับคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศส และมี
ควำมหมำยตรงข้ ำมกับคำว่ำ มา ที่มีควำมหมำย “เคลื่อนออกจากทีเ่ ข้ าหาตัวผู้พูด” ซึง่ มีควำมหมำยตรงกับคำ
ว่ำ VENIR ‘มำ’ ในภำษำฝรั่งเศส หน้ ำที่และควำมหมำยดังกล่ำวจัดอยู่ในระดับหน่วยคำศัพท์ (Content words)
และเป็ นไปได้ วำ่ ปรำกฏในภำษำแทบทุกภำษำทัว่ โลก ดังที่ Wilkins & Hill ได้ กล่ำวไว้ วำ่ « […] ‘Come’ and ‘Go’
are lexical universals which manifest a universal deictic Opposition » (Wilkins & Hill, 209 : 1995) จำก
กำรทบทวนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่ำกำรศึกษำคำว่ำ ไป หรื อคำว่ำ ALLER มุ่งเน้ นด้ ำนวำกยสัมพันธ์ (Syntax)
และกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ (Grammaticalization) ในภำษำใดภำษำหนึง่ โดยเฉพำะ และหำกศึกษำคำว่ำ ไป
ก็มกั จะศึกษำคำว่ำ มา ควบคูไ่ ปด้ วย (Bilmes 1995; Bres & Labeau 2013).
งำนวิจยั ชิ ้นนี ้มีวตั ถุประสงค์ สองประกำร ประกำรแรกเพื่อศึกษำเปรี ยบเทียบควำมหมำยของคำว่ำ ไป
และ ALLER โดยมุ่งศึกษำควำมหมำยอื่น นอกเหนื อจำกควำมหมำยเกี่ ยวกับกำรเคลื่อนที่เชิ งรู ปธรรมซึ่งเป็ น
ควำมหมำยพื ้นฐำนและวิเครำะห์ ว่ำควำมหมำยเหล่ำนี ้ยังใกล้ เคียงกับควำมหมำยพื ้นฐำนหรื อไม่ และประกำรที่
สองเพื่ อ พิ สู จ น์ ว่ ำ ค ำว่ ำ ไป และ ALLER มี ค วำมหมำยโดยรวมสั ม พั น ธ์ กั บ รู ป แบบ SPACE > TIME >
ABSTRACTION (Fagard 2015: 99) ที่ปรำกฏในทฤษฎีกำรกลำยเป็ นคำไวยำกรณ์ หรื อทฤษฎีวิวฒ
ั นำกำรทำง
ภำษำหรื อไม่
กำรศึกษำประเภทควำมหมำยของคำว่ำ ไป และ ALLER ในงำนวิจัยชิน้ นีอ้ ำศัยทฤษฎีหน้ ำที่นิยมเชิง
แบบลักษณ์ ภำษำ (Functional-Typological Approach) และจัดประเภทควำมหมำยของคำว่ำ ไป ในภำษำไทย
ตำมทฤษฎี ค วำมหมำยทำงไวยำกรณ์ ข อง Thepkanjana (1986); Rangkupan (1992); ชำฎิ นี มณี น ำวำชัย
(2551) (อ้ ำงอิงใน ชำฎินี มณี นำวำชัย และ กิ่งกำญจน์ เทพกำญจนำ 2559: 43) ซึ่งแบ่งควำมหมำยคำว่ำ ไป
ออกเป็ นสี่ควำมหมำยหลัก ได้ แก่ 1. ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ออกจำกผู้พูด (Motion ‘go away’) หรื อจุดอ้ ำงอิงของผู้
พู ด (Reference point of Speaker) 2. กำรณ์ ลัก ษณะไม่ ส มบู ร ณ์ (Imperfective aspect) 3. กำรณ์ ลัก ษณะ
สมบู ร ณ์ (Perfective aspect) 4. กำรเกิ น พอดี (Excessiveness) ในขณะเดี ย วกั น ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ประเภท
ควำมหมำยของคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศสโดยอำศัยทฤษฎีหน้ ำที่ควำมหมำยของ Bouchard (1993) ซึง่ ได้
จัดหน้ ำที่ ควำมหมำยของคำว่ำ ALLER ไว้ หกประกำร ได้ แก่ 1. กำรเคลื่อนที่ ไกลออกไป (Motion ‘go away’)
2. กำรขยำยตัว (Extension) 3. กำรบอกกำลเวลำ (Tense) 4. กำรบอกควำมโดยปริ ยำย (Implication) 5. กำร
ประเมินค่ำ (Evaluation) 6. กำรบอกกำรแจกแจง (Attribution) ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั จะศึกษำเฉพำะควำมหมำยที่พบใน
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ฐำนข้ อมูลที่ใช้ ในงำนวิจัยครั ง้ นี ้ และจะกำหนดกลุ่ม หน้ ำที่ ควำมหมำยใหม่ เพื่ อให้ สำมำรถศึกษำคำว่ำ ไป ใน
ภำษำไทย และคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศสควบคูก่ นั ได้

อุปกรณ์ และวิธีการ
ผู้วิจยั สร้ ำงฐำนข้ อมูลภำษำเทียบเคียง (Parallel corpus) โดยเก็บข้ อมูลจำกนวนิยำยต้ นฉบับภำษำไทย
และจำกบทแปลภำษำฝรั่ งเศส เพรำะจะทำให้ ได้ ข้อมูลที่มีบริ บทและควำมหมำยตรงหรื อใกล้ เคียงกันมำกที่สุด
และฐำนข้ อมูลดังกล่ำวมีประโยชน์ อย่ำงยิ่งต่อกำรศึกษำภำษำศำสตร์ เปรี ยบเทียบ (Comparative linguistics)
อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำภำษำศำสตร์ ด้วยภำษำเขียนมักมีข้อจำกัดบำงประกำร ตำมที่ Stolz (2007) ได้ กล่ำวไว้
ว่ำ “ข้อมูลที ป่ ระกอบด้วยต้นฉบับและบทแปลนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นภาษาเขี ยน และภาษาเขี ยนมักจะยึดติ ดกับบรรทัด
ฐานและกฎไวยากรณ์ มากกว่าภาษาพูดจนไม่ ได้มองว่าแท้ที่จริ งแล้วผู้พูดพูดอย่ างไร” นอกจำกนี ้ ในผลงำน
วรรณกรรม ภำษำเขียนยังได้ รับกำรขัดเกลำหรื อปรุ งแต่งจำกนักเขียนเพื่อให้ เกิดควำมไพเรำะ
« Further, parallel made up of translation of one and the same text are most exclusively
specimens of written language. This restriction to only one register is in itself a problem – a
problem that is aggravated by the fact that written language very often seems to obey rules
of its own which do not necessarily reflect what speakers do when they talk. » Stolz (2007:102)
ผู้วิจยั ได้ เลือกวรรณกรรมเยำวชนไทยร่ วมสมัยเรื่ อง ความสุขของกะทิ ของงำมพรรณ เวชชำชีวะ (2546)
จ ำนวน 118 หน้ ำ และบทแปลภำษำฝรั่ งเศสชื่ อว่ำ Le Bonheur de Kati แปลโดย Alice Marchand (2006)
จำนวน 144 หน้ ำ เพื่อเลือกเก็บข้ อมูลประโยคทุกประโยคที่ปรำกฏคำว่ำ ไป และ ALLER และประโยคเทียบเคียง
ในอีกภำษำหนึง่ ซึง่ อำจจะปรำกฏหรื อไม่ปรำกฏคำที่ศกึ ษำวิจยั

Figure 1 Original text in Thai and its French translation
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ผลและการวิจารณ์ ผล
หลังจำกเก็บข้ อมูลในต้ นฉบับและในบทแปลเสร็ จสิ ้นแล้ ว ผู้วิจยั สำมำรถแยกควำมหมำยของคำว่ำ ไป
และ ALLER ได้ ส องประเภทใหญ่ ๆ ได้ แ ก่ ส านวนบอกพื ้น ที ่ (Expression of Space) และส านวนบอกเวลา
(Expression of Time) อย่ำงไรก็ตำม ในระดับควำมหมำยย่อย คำว่ำ ไป และ คำว่ำ ALLER ไม่ได้ มีควำมหมำย
ตรงกันเสมอไป ดังนัน้ ผู้วิจยั ได้ แยกประเภทควำมหมำยที่พบในฐำนข้ อมูล พร้ อมยกตัวอย่ำงประโยคมำประกอบ
ทังจำกต้
้
นฉบับภำษำไทยและจำกบทแปลภำษำฝรั่งเศสไว้ ด้ำนล่ำง ผู้วิจยั ได้ ระบุหมำยเลขหน้ ำที่ปรำกฏประโยค
ตัวอย่ำง หน้ ำที่และควำมหมำยของคำในประโยคภำษำฝรั่งเศสด้ วยภำษำอังกฤษ ทังนี
้ ้ คำย่อทังหมดจะปรำกฏ
้
ในตอนท้ ำยของงำนวิจยั
1. คาว่ า ไป และคาว่ า ALLER ในสานวนบอกพืน้ ที่ (Expression of Space)
1.1 คำว่ำ ไป และคำว่ำ ALLER เป็ นคำกริ ยำหลัก มีควำมหมำยเกี่ยวกับ “การเคลื่อนที่เชิงรู ปธรรม
(Concrete movement) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ไกลออกไป” เหมือนกัน ทังนี
้ ้ คำว่ำ ALLER ตำมด้ วย
บุพบทวลีหรื อ คำวิเศษณ์ บอกสถำนที่ ส่วนคำว่ำ ไป สำมำรถตำมด้ วยบุพบทวลี คำวิเศษณ์ บอกสถำนที่ และ
คำนำม เพื่อบอกจุดหมำยปลำยของกำรเคลื่อนที่
(1) พรุ่ งนี ้ต้ องตื่นแต่เช้ ำไปโรงเรี ยน
(ความสุขของกะทิ หน้า 112)
‘Demain matin, elle devait se lever tôt pour aller à l’école’.
(Le Bonheur de Kati หน้า 132)
demain matin elle devoir2
se lever tôt pour aller à l(e) école
3
tomorrow morning 3FEM MODhave to to get up early for to go to DET school
1.2 ค ำว่ ำ ไป และค ำว่ ำ ALLER มี ค วำมหมำยเกี่ ย วกั บ “การเคลื่ อ นที่ เ ชิ ง รู ป ธรรม (Concrete
movement) จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ไกลออกไป” เหมือนกัน โดยคำว่ำ ไป และ ALLER เป็ น กริ ยำตัว
แรกของประโยคและตำมด้ วยกริ ยำตัวที่ 2 ที่บอกจุดประสงค์ของกำรเคลื่อนที่ ทังนี
้ ้ มักพบว่ำตำแหน่งในกริ ยำวลี
และควำมหมำยในต้ นฉบับภำษำไทยตรงกับบทแปลในภำษำฝรั่งเศส
(2) กะทิ อยำกไปหาแม่ไหมลูก
‘Kati, ma chérie, tu veux aller voir ta maman ?’
Kati ma
chérie tu vouloir
aller
to go
PN
POSS-1SG darling 2SG
MODto want

voir
to see

(ความสุขของกะทิ หน้า 33)
(Le Bonheur de Kati หน้า 41)
ta
maman
mother
POSS-2SG

1.3 คำว่ำ ไป ที่เป็ นคำกริ ยำบอกกำรเคลื่อนที่ มีควำมหมำยใกล้ เคียงกับคำพ้ องควำมหมำย (Synonym)
ของคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศส และพบว่ำมีกำรใช้ คำพ้ องควำมหมำยดังกล่ำวแทนคำว่ำ ALLER อยู่บ่อยครัง้
(3) กะทิกบั ตำจะไปกันสองคน
‘Kati et grand-père partaient tous les deux’.
Kati et
grand-père partir
tous les
grandfather to leave all DET
PN
CONJand
2
3

(ความสุขของกะทิ หน้า 15)
(Le Bonheur de Kati หน้า 19)
deux
NUMtwo

ผู้วิจยั ระบุคำกริยำภำษำฝรั่งในบรรทัดนี ้ด้ วยรูป Infinitive verb เพื่อให้ สะดวกต่อกำรแปลเป็ นภำษำอังกฤษในบรรทัดถัดไป
ผู้วิจยั ไม่ได้ ระบุกำล (Tense) กำรณ์ลกั ษณะ (Aspect) และมำลำ (Mood) เพศ (Gender) และพจน์ (Number) ในคำแปลภำษำอังกฤษ
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1.4. เมื่อคำว่ำ ไป ปรำกฏหลังคำกริ ยำประเภทต่ำง ๆ คำว่ำ ไป ทำหน้ ำที่เป็ นคำกริ ยำรองที่มีควำมหมำย
เกี่ ยวกับ “การบ่ งชี้หรื อการบอกทิศทางที่ไกลออกไป (Deixis or Direction ‘go away’) จากจุ ดศู นย์ กลาง
(Deictic center) จากมุ ม มองของผู้ ส่ งสาร (Viewpoint of Speaker) หรื อของผู้ รั บสาร (Viewpoint of
Addressee)” อย่ำงไรก็ตำม ไม่ปรำกฏหน้ ำที่และควำมหมำยดังกล่ำวในคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศส
ก. กริยาบอกอาการ (Manner Verbs)+ไป
(4) กะทิเดินไปรอบๆ
(ความสุขของกะทิ หน้า 100)
‘Kati avait fait le tour du jardin’.
(Le Bonheur de Kati หน้า 118)
Kati faire le
tour du
jardin
to do DET
tour POSS garden
PN
ข. กริยาบอกวิถีการเคลื่อนไหว (Path verbs)+ไป
(5) บ่ำยนี ้กะทิจะขึน้ ไปดู
(ความสุขของกะทิ หน้า 81)
‘Cet après-midi, Kati découvrirait ce que c’était’.
(Le Bonheur de Kati หน้า 98)
cet
après-midi
Kati découvrir
ce que ce être
afternoon
to discover
DEM
PN
QSTwhat
DEM to be
ค. กริยาบอกการรั บรู้ (Verbs of Perception)+ไป
(6) มองไปทำงไหนเห็นแต่สีแดงสลับขำว
(ความสุขของกะทิ หน้า 53)
‘Partout où je regardais, je ne voyais que des roses’.
(Le Bonheur de Kati หน้า 67)
partout
où je regarder je
ne_que voir des roses
everywhere REL 1SG to look 1SG only
to see DET rose
ง. กริยาบอกการสื่อสาร (Verbs of Communication)+ไป
(7) กะทินกึ อยำกลืมตำและสารภาพความจริงออกไป
(ความสุขของกะทิ หน้า 104)
‘Kati allait ouvrir les yeux et avouer la vérité’.
(Le Bonheur de Kati หน้า 124)
Kati aller ouvrir
les yeux et
avouer
la vérité
to open DET eye CONJand to confess DET truth
PN
FUT
1.5. คำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่ งเศสเป็ นคำกริ ยำมีควำมหมำยเกี่ยวกับ “การเคลื่อนที่เชิงนามธรรม
(Abstract movement)” โดยจะปรำกฏในสำนวนที่ ใช้ ในชี วิตประจ ำวัน ของผู้ใช้ ภ ำษำฝรั่ งเศสเพื่ อถำม-ตอบ
สภำพควำมเป็ นอยู่ข องคู่ส นทนำ อย่ ำงไรก็ ตำม ไม่ป รำกฏหน้ ำที่ แ ละควำมหมำยดังกล่ ำวในคำว่ำ ไป ใน
ภำษำไทย
(8) “ไงจ๊ ะ สำวพม่ำคนสวยของลุง”
(ความสุขของกะทิ หน้า 46)
– Comment va ma délicieuse princesse birmane ?
(Le Bonheur de Kati หน้า 57)
comment aller ma
délicieuse princesse birmane
to go POSS-1SG delicious princess Burmese
QSThow
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2. คาว่ า ไป และคาว่ า ALLER ในสานวนบอกเวลา (Expression of Time)
2.1 นอกจำกคำว่ำ ไป ที่อยู่ในตำแหน่งกริ ยำตัวที่สองในชุดกริ ยำเรี ยงมีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบ่งชี ้หรื อ
กำรบอกทิศทำงที่ไกลออกไปตำมที่กล่ำวมำข้ ำงต้ นแล้ ว คำว่ำ ไป ในตำแหน่งดังกล่ำวยังมีควำมหมำยเกี่ยวกับ
“การบอกการณ์ ลักษณะ (Aspect)” ของกริ ยำที่อยู่หน้ ำคำว่ำ ไป เพื่อระบุว่ำกำรกระทำหรื อเหตุกำรณ์ ดงั กล่ำว
เพิ่งเริ่ มต้ นขึ ้น กำลังดำเนินอยู่ (ดังเช่นตัวอย่ำง (9)) สิ ้นสุดสมบูรณ์ไปแล้ ว หรื อเกิดขึ ้นซ ้ำอีกครัง้ อย่ำงไรก็ตำม ไม่
ปรำกฏหน้ ำที่และควำมหมำยดังกล่ำวในคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศส
(9) กะทิเล่ำเจื ้อยแจ้ วไปเรื่ อยๆ
‘Kati parlait, parlait, parlait’.
Kati parler parler parler
to talk to talk to talk
NP

(ความสุขของกะทิ หน้า 52)
(Le Bonheur de Kati หน้า 64)

2.2 นอกจำกจะมีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบอกกำรเคลื่อนที่แล้ ว คำว่ำ ALLER ยังมีหน้ ำที่เป็ นกริ ยำช่วย
(Auxiliary) และมีควำมหมำยเกี่ยวกับ “การบอกกาลอนาคตอันใกล้ (Near Future tense)” และวำงอยู่หน้ ำคำ
กริ ยำหลักในภำษำฝรั่งเศส ทังนี
้ ้ ไม่ปรำกฏหน้ ำที่และควำมหมำยดังกล่ำวในคำว่ำ ไป ในภำษำไทย อย่ำงไรก็ตำม
Victorri (2010) ให้ ควำมเห็นว่ำ คำว่ำ ALLER ที่มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบอกอนำคตอันใกล้ ยังคงมีควำมหมำย
เกี่ยวกับกำรบอกกำรเคลื่อนที่แฝงอยู่ แต่เป็ นกำรเคลื่อนที่เชิงนำมธรรม (Abstract movement)
(10) เสียงสนทนำถำมตอบดูจะต่อเนื่องยืดยำว
‘La conversation allait durer un moment’.
la
conversation aller durer un
conversation FUT
to last DET
DET

(ความสุขของกะทิ หน้า 75)
(Le Bonheur de Kati หน้า 114)
moment
moment

จำกกำรรวบรวมข้ อมูล คำว่ำ ไป และคำว่ำ ALLER ในนวนิยำยต้ นฉบับและหนังสือแปลเรื่ องความสุข
ของกะทิ ‘Le Bonheur de Kati’ ผู้วิจยั สำมำรถจำแนกจำนวนคำว่ำ ไป และ ALLER ตำมประเภทของควำมหมำย
ได้ ตำมแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
143
150
100

53
50

36
7

0

Abstract
movement

Deixis
'go away'

0

22

0 6

0

0
Concrete
movement

PAJ in Thai

Aspect

Near Future
tense

ALLER in French

Chart 1 Occurrences of PAJ and ALLER in the Thai novel and its French translation
“The Happiness of Kati”
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จำกแผนภูมิด้ำนบน จะเห็ น ได้ ว่ำ คำว่ำ ไป และ ALLER มีควำมหมำยบำงประเภทไม่ตรงกัน ทัง้ นี ้
จำนวนข้ อมูลคำว่ำ ไป ในต้ นฉบับภำษำไทยสูงกว่ำคำว่ำ ALLER ในบทแปลภำษำฝรั่งเศสอย่ำงชัดเจน คำว่ำ ไป
และ ALLER มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่เชิงรู ปธรรมตรงกัน ควำมถี่ของข้ อมูลในควำมหมำยดังกล่ำวจึง
ใกล้ เคียงกัน ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ คำว่ำ ไป มีควำมถี่มำกกว่ำคำว่ำ ALLER คือ คำว่ำ ไป มีควำมหมำยเกี่ยวกับ
กำรบ่งชี ้และกำรบอกทิศทำงที่ไกลออกและมีจำนวนควำมถี่สงู สุด อีกทังยั
้ ง มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบอกกำรณ์
ลักษณะ ซึง่ ไม่ปรำกฏควำมหมำยทังสองประเภทในค
้
ำว่ำ ALLER จริ งอยู่วำ่ คำว่ำ ALLER มีควำมหมำยเฉพำะที่
ไม่ปรำกฏในคำว่ำ ไป ด้ วยเช่นกัน ได้ แก่ ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่เชิงนำมธรรมและควำมหมำยเกี่ยวกับ
กำลอนำคตอันใกล้ แต่ควำมหมำยดังกล่ำวก็มีควำมถี่ต่ำเมื่อเปรี ยบเทียบกับควำมหมำยเฉพำะของคำว่ำ ไป

สรุป
จำกกำรศึกษำต้ นฉบับภำษำไทยและบทแปลภำษำฝรั่ งเศสเรื่ องความสุขของกะทิ ‘Le Bonheur de
Kati’ ผลกำรวิ จัยระบุว่ำ ควำมหมำยทุก ประเภทของคำว่ำ ไป และ ALLER มีควำมสัมพันธ์ กับควำมหมำย
พืน้ ฐำนเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่เสมอ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับว่ำเป็ นควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อ นที่เชิงรู ปธรรมหรื อเชิ ง
นำมธรรม รวมถึงคำว่ำ ไป และ ALLER ในสำนวนบอกเวลำ โดยจะเห็นได้ วำ่ เวลำต้ องหมุนผ่ำนจำกจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งซึง่ มีควำมหมำยใกล้ เคียงกับควำมหมำยเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่เชิงนำมธรรม นอกจำกนี ้ ผลกำรวิจยั ใน
ด้ ำนภำษำศำสตร์ เชิงเปรี ยบเทียบยังระบุว่ ำ คำว่ำ ไป ในภำษำไทย และคำว่ำ ALLER ในภำษำฝรั่งเศสซึง่ จัดอยู่
ในตระกูลภำษำแตกต่ำงกัน มีประเภทควำมหมำยหลักคล้ ำยคลึงกัน กล่ำวคือมีควำมหมำยเกี่ยวกับสำนวนบอก
พื ้นที่ (Expression of Space) และสำนวนบอกเวลำ (Expression of Time) และควำมหมำยดังกล่ำวสอดคล้ อง
กั บ รู ป แบบกำรกลำยเป็ นค ำไวยำกรณ์ ที่ Fagard (2015: 99) ได้ ส รุ ป ไว้ อ ย่ ำ งย่ อ ได้ แ ก่ SPACE > TIME >
ABSTRACTION ทัง้ นี ้ สำมำรถสรุ ปควำมหมำยของคำว่ำ ไป และ ALLER ได้ ดงั นี ้ 1. คำว่ำ ไป [SPACE (บอก
กำรเคลื่อนที่เชิงรู ปธรรม) > TIME (บอกกำรณ์ลกั ษณะ) > ABSTRACTION (บอกทิศทำงที่ไกลออกไป)] 2. คำว่ำ
ALLER [SPACE (บอกกำรเคลื่อนที่เชิงรู ปธรรม) > TIME > (บอกกำลอนำคตอันใกล้ ) > ABSTRACTION (บอก
กำรเคลื่อนที่ เชิ งนำมธรรม)] อย่ำงไรก็ตำม งำนวิจัยชิ น้ นี ย้ ังมีข้อจำกัด เนื่ องจำกผู้วิจัยรวบรวมฐำนข้ อมูลมำ
จำกนวนิ ย ำยไทยและบทแปลภำษำฝรั่ ง เศสเพี ย งเรื่ อ งเดี ย ว ท ำให้ ไ ม่ ส ำมำรถศึก ษำเปรี ย บเที ย บประเภท
ควำมหมำยของคำว่ำ ไป และ ALLER ได้ ครบถ้ วนตำมที่มีผ้ ูศึกษำไว้ แล้ ว ดังที่ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น จึงเห็นควรเก็บ
ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับงำนวิจยั ชิ ้นต่อไปเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่หลำกหลำยขึ ้น เช่น เก็บข้ อมูลจำกนวนิยำยภำษำฝรั่งเศส
ที่แปลเป็ นภำษำไทย เป็ นต้ น
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1/2/3
DET
MOD
POSS
SG

1st/2nd/3rd person noun
determiner
modal
possessive
singular
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คาย่ อที่ปรากฏในประโยคตัวอย่ าง
CONJ conjunction
FEM feminine
NUM numeral
QST question

DEM
FUT
PN
REL

demonstrative
future
proper noun
relativizer
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ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความเครี ยดของบุคลากรโรงพยาบาลรั ฐบาลแห่ งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ
Factors related to stress level among hospital personnel in governmental hospital
in Samut Prakan
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Niranyakarn Chantra1*, Somreudee Wongwattana1, Nattawuttichai Seeno1, Nattapon Pilasang1,
Monrawee Sadakorn1, Kannika Sritep1, Waraporn Puangpila1 and Manassawee Thanee1

บทคัดย่ อ

การวิจยั นี ้เป็ นแบบภาคตัดขวางมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ตอ่ ระดับความเครี ยดของ
บุคลากรโรงพยาบาลรั ฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 137 คนจากการสุ่มตัวอย่าง
แบบชัน้ ภูมิ และเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิ ติพรรณนา และใช้ สถิ ติไคสแควร์ วิเคราะห์
ความสัมพัน ธ์ ข องตัวแปรและระดับ ความเครี ย ด ผลการศึก ษาพบว่า บุค ลากรโรงพยาบาลส่วนใหญ่ มี ร ะดับ
ความเครี ยดสูง ปั จจัยสําคัญที่ มีความสัมพันธ์ ต่อระดับความเครี ยด ได้ แก่ อายุ (p-value = 0.023) สถานะทาง
การเงิน (p-value = 0.004) ปั จจัยทางจิตสังคม(p-value <0.05)พฤติกรรมเผชิญความเครี ยดแบบมุง่ แก้ ปัญหาและ
แบบมุ่งลดอารมณ์ (p-value <0.001) ดังนัน้ ฝ่ ายบุคคลควรมีการวิเคราะห์ งานที่เหมาะสม สถานะทางการเงิน
และปั จจัยทางจิตสังคมให้ เหมาะสม ควรจัดอบรมทักษะการจัดการความเครี ยดและทักษะแก้ ปัญหาให้ บคุ ลากร

ABTRACT
This cross-sectional research aimed to study in the factors related to stress level among
hospital personnel in governmental hospital, Samut Prakan. The 137 subjects were sampling by
stratified random sampling and were collected their data by questionnaires. The descriptive statistics
and Chi-square were applied to analyze the relationships between the variables and stress level. The
results showed that most of the subjects are in high stress level. The significant factors related to stress
level were including age(p-value= 0.023), financial status (p-value=0.004) psychosocial factors(pvalue<0 . 0 5) , and both problem focused coping and emotional focused coping behavior (pvalue<0.001). Therefore, the human resource department should determine in appropriated work,
financial status, and psychosocial factors, and provide the training course in stress management and
problem solving skills for their personnel.
Keywords: factor, stress, stress coping behavior, hospital personnel.
*Corresponding author, e-mail address: niranyakarn@gmail.com
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Occupational Health and Safety Section, Faculty of Public and Environmental Health, Hua chiew chalerm prakiet University.
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คํานํา
การที่ประชากรของประเทศไทยมีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้นทําให้ มีความต้ องการด้ านการรักษาพยาบาลมากขึ ้นตามมา
ด้ วย โดยประชากรส่ว นใหญ่ เลื อ กใช้ ส วัส ดิ ก ารด้ า นการรั ก ษาพยาบาลของภาครั ฐ เช่ น บัต รทอง ผู้สูง อายุ
ข้ าราชการ เป็ นต้ น รวมทังผู
้ ้ ประกอบอาชีพที่ใช้ สิทธิประกันสังคมก็เลือกใช้ บริ การในโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจาก
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลรัฐบาลราคาถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชน ทําให้ มีปริ มาณผู้ป่วยเข้ ารั บ
การรักษาในโรงพยาบาลรัฐบาลจํานวนมาก ส่งผลให้ การบริ การของโรงพยาบาลอาจไม่เพียงพอกับความต้ องการ
ของผู้ใช้ บริ การรวมทังในเรื
้ ่ องการดูแลเอาใจใส่ผ้ ปู ่ วยได้ ไม่ทวั่ ถึง เนื่องจากกลุม่ ผู้ใช้ บริ การมีจํานวนมาก (เชิดชู อริ
ยศรี วฒ
ั นา,2554) จากข้ อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี 2558(รายงานข้ อมูลทรัพยากรสาธารณสุขปี , 2558) พบว่า
ความคาดหวัง ของประชาชนที่ เพิ่ มสูง ขึน้ ทํ าให้ มีค วามต้ องการบริ ก ารด้ านการแพทย์ ข องประชาชนเกิ น ขี ด
ความสามารถที่โรงพยาบาลรัฐบาลจัดให้ ได้ ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความไม่พอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การของ
โรงพยาบาล โดยในปี 2558 จากระบบฐานข้ อมูลด้ านสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า สัดส่วนจํานวนประชากรต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ 1 คน (เฉลี่ ยทัง้ ประเทศ)มี ดัง นี ้ จํ านวนประชากร 2,035 คนต่อแพทย์ 1 คน, จํ านวน
ประชากร 9,352 คนต่อทันตแพทย์ 1 คน, จํานวนประชากร 436 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และ ความขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ ทําให้ เกิ ดความล่าช้ าในการบริ การ จากข้ อมูลการสํารวจของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข(อ้ างในรุ่ งแสง กนกวุฒิ,2540) พบว่าประชาชนไม่พึงพอใจในโรงพยาบาลของรัฐด้ วยเหตุ 7 ประการ
คือ ร้ อยละ67 ล่าช้ า ร้ อยละ35 สถานที่แออัด ร้ อยละ27 ไม่เป็ นมิตร ร้ อยละ26 เจ้ าอารมณ์ ร้อยละ19 ตรวจไม่
ละเอี ยด ร้ อยละ18 ไม่ให้ คํ าแนะนํ า และ ร้ อยละ18 หยาบคาย ซึ่ง ชี ใ้ ห้ เห็นว่า บุคลากรในโรงพยาบาลอาจมี
ความเครี ยดจากหลายสาเหตุ เช่น จากการทํางาน การที่ต้องเผชิญกับภาวะทางอารมณ์ ที่แปรปรวนของผู้ป่วย
และญาติ ความคาดหวังของผู้มารั บบริ การ การบริ การผู้คนจํานวนมาก เป็ นต้ น รวมทัง้ สภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานที่เต็มไปด้ วยความทุกข์และความหดหู่จงึ อาจเป็ นสาเหตุที่ทําให้ เกิดภาวะเครี ยดความเบื่อหน่าย และมีผล
ต่อประสิทธิภาพงาน นํามาสู่การขาดงาน การโยกย้ ายงานและการลาออกจากงาน (วิภา หวันแหละ,2558)จาก
ข้ อมูลสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2558(รายงานข้ อมูลทรัพยากรสาธารณสุขปี
, 2558)พบว่า จัง หวัด สมุท รปราการมี ป ระชากรรวม 1,263,904 คน ประกอบด้ วย ชาย 606,228 คน หญิ ง
657,676 คน และสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากรเท่ากับ 2,478 คน สัดส่วนทันตแพทย์ 1 คนต่อประชากรเท่ากับ
17,080 คน สัดส่วนเภสัชกร 1 คนต่อประชากรเท่ากับ 6,019 คน สัดส่วนพยาบาลวิชาชี พ 1 คนต่อประชากร
เท่ากับ 705 คน สัดส่วนพยาบาลเทคนิค 1 คนต่อประชากรเท่ากับ 28,087 คน ซึง่ บุคลากรต้ องให้ บริ การประชาชน
เป็ นจํานวนมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้ ทําการศึกษาในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1.เพื่ อ ศึก ษาระดับ ความเครี ย ดในการทํ า งานของบุค ลากรโรงพยาบาลรั ฐ บาลแห่ ง หนึ่ง ในจัง หวัด
สมุทรปราการ
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผชิญความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ

407

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

3.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ต่ า งๆ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นจิ ต สัง คม และพฤติ ก รรมการเผชิ ญ
ความเครี ยดที่มีความสัมพันธ์ ตอ่ ระดับความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึง่ ใน
จังหวัดสมุทรปราการ
ทัง้ นี ้ เพื่ อประโยชน์ ในการเฝ้าระวังทางด้ านสุขภาพจิ ต และเป็ นข้ อมูล สนับสนุนในการปรั บปรุ งการ
บริ หารงานและการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดสถานการณ์ ที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด และการปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ
ต่อไป
ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยภาคตัดขวาง ประชากรในการศึกษาวิจยั ได้ แก่ บุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาล
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่มีการทํางานต่อเนื่อง 8 ชัว่ โมงต่อวัน จํานวน 171 คน มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน
137 คนทําการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified Random Sampling) และเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรโรงพยาบาลรั ฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ มีการทํางานต่อเนื่อง 8
ชัว่ โมงต่อวัน จํานวน 171 คน มีกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 137 คน
วิธีการเก็บข้ อมูล
มีเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม(Self-administrative)ที่ประกอบด้ วยข้ อมูลทัว่ ไป ข้ อมูลปั จจัยด้ าน
การทํ างาน(ดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของงานวิจัยเรื่ องปั จจัยด้ านการทํ างานที่มีผลต่อความเครี ยดของ
พนักงาน:กรณีศกึ ษา บริ ษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด)(ฐาปนี วังกานนท์,2556) มีคา่ ความเชื่อมัน่ (Reliability) มี
ค่าCronbach’s Alpha coefficient เท่ากับ 0.86 และพฤติกรรมเผชิญความเครี ยด(ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
ของงานวิจยั เรื่ องการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยด้ านงานที่ส่งผลต่อความเครี ยดและพฤติกรรมเผชิญ
ความเครี ยดของพนักงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศกึ ษาพนักงาน บริ ษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
หลักสี่และสํานักงานบางรั ก)(สมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริ มสุข, 2554)มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มีค่าCronbach’s
Alpha coefficient เท่ากับ 0.85 และแบบวัดความเครี ยด ของกรมสุขภาพจิต (SPST-20) กระทรวงสาธารณสุขมี
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) มีคา่ Cronbach’s Alpha coefficient เท่ากับ 0.91 โดยค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
รวมทั ง้ ฉบั บ (Cronbach’s Alpha coefficient) เท่ า กั บ 0.96 และมี ก ารทดสอบค่ า เที่ ย งตรงของเนื อ้ หาของ
แบบสอบถามทังฉบั
้ บ(IOCเท่ากับ1) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
ได้ รับอนุมตั ิหนังสือจริ ยธรรมการวิจยั เลขที่รับรอง อ.607/2560 รับรองวันที่ 27 ตุลาคม 2560
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณา ได้ แก่ จํานวน ร้ อยละ และสถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร
ด้ วยสถิติไคสแควร์
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 137คน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.3มีอายุในช่วงอายุ 25-29 ปี
มากที่สดุ จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 38.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จํานวน
72คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.6 รองลงมา คือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 34คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.8 ตําแหน่งในการทํางาน ส่วนใหญ่เป็ นพยาบาล จํานวน 34 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.0 กลุ่มงานฝ่ ายสนับสนุน
จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.8 มีประสบการณ์ ในการทํางานอยู่ในช่วงอายุงานตํ่ากว่า 5 ปี จํานวน 32 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 38.6 และมีประสบการณ์ ในการทํางานอยู่ในช่วง 10 ปี ขึ ้นไป จํานวน 27 คนคิดเป็ นร้ อยละ 32.5
สถานภาพสมรส พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีจํานวน 91คน คิดเป็ นร้ อยละ 66.4. ลักษณะครอบครัว ส่วน
ใหญ่เป็ นครอบครัวเดี่ยว(พ่อ แม่ และลูก) จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้ อยละ 67.9สถานะทางการเงิน พบว่า ส่วนใหญ่
รายรับน้ อยกว่ารายจ่าย, มีหนี ้สิน จํานวน 48คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.0
ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรโรงพยาบาลรั ฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่ มีระดับ
ความเครี ยดอยู่ในระดับเครี ยดสูง มีจํานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.4ระดับความเครี ยดอยู่ในระดับเครี ยดปาน
กลาง มีจํานวน 45 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 ระดับความเครี ยดอยู่ในระดับเครี ยดรุ นแรง มีจํานวน 25 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ18.2 ระดับความเครี ยดอยู่ในระดับเครี ยดน้ อย มีจํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์สถิติไคสแควร์ เพื่อดูความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลและระดับความเครี ยดของบุคลากร
ในโรงพยาบาล พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความเครี ยดของบุคลากรโรงพยาบาลรัฐบาล
แห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ แก่ อายุ (p-value = 0.023) สถานะทางการเงิน (p-value = 0.004)
ขณะเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยด้ านจิ ตสังคม(Psychosocial factors) ที่ มีความสัมพันธ์ กับระดับ
ความเครี ย ดของบุ ค ลากรโรงพยาบาลรั ฐ บาลแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด สมุท รปราการ ได้ แ ก่ ลัก ษณะงาน (Job
characteristics) (p-value = 0 .001) บทบา ทหน้ า ที่ (Roles and responsibilities)(p-value = 0 .017 )
สัมพันธภาพในองค์ กร(Interpersonal relationship)(p-value <0.001) ความก้ าวหน้ าในงาน(Advancement)
(p-value = 0.014)
จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดและระดับความเครี ยดของบุคลากร
ในโรงพยาบาล พบว่าระดับความเครี ยดของบุคลากรโรงพยาบาลรั ฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมี
ความสัมพัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมแบบมุ่ง แก้ ปั ญ หา(Problem-focused coping behavior) (p-value< 0.001) และ
พฤติ ก รรมแบบมุ่ ง ลดอารมณ์ (Emotion-focused coping behavior) (p-value< 0.001) ผลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเครี ยดและปั จจัยจิตสังคมและพฤติกรรมเผชิญความเครี ยด (Table1)
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Table 1 The relationship between the stress level and psychosocial actors and coping behaviors
Stress level
Total
χ2
df
p-value
Psychosocial Factors
Low Moderate High Very high
Job characteristics
Very low
0
1
0
0
1 28.824 12
0.001**,***
Low
1
3
2
0
6
Moderate
1
38
52
14
105
High
0
2
11
8
21
Very high
0
1
0
3
4
Roles and responsibilities
Very low
0
1
1
0
2 22.214 12
0.017***
Low
0
14
14
2
30
Moderate
2
26
46
14
88
High
0
2
4
7
13
Very high
0
2
0
2
4
Interpersonal relationship
Very low
1
10
2
1
14 27.597 9 <0.01***
Low
0
23
31
7
61
Moderate
0
11
30
15
56
High
1
1
2
2
6
Very high
0
0
0
0
0
Advancement
Very low
0
4
1
1
6 22.559 12 0.014***
Low
1
21
21
5
48
Moderate
0
18
41
16
75
High
1
1
2
2
6
Very high
0
1
0
1
2
Problem-focused coping
behavior
Low
2
22
20
1
45
30.174 6 <0.001**,***
Moderate
0
18
44
18 80
High
0
5
1
6
12
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Stress level

Psychosocial Factors

Total

χ2

df

p-value

Low Moderate High Very high
Emotion-focused coping
behavior
Low
2
Moderate
0
High
0
Total
2
Note : *Significant level at p<0.05
*** Fisher’s Exact Test

22
19
4
45

16
3
43 22.114 6 <0.001**,***
48
19
86
1
3
8
65
25
137
** Significant level at p<0.01

อภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความเครี ยดสูง อาจเนื่ องมากจากการต้ องให้ บริ การแก่ผ้ ูป่วยที่ มารั บ
บริ การต่อวันเป็ นจํานวนมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับพื ้นที่อื่น และยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของสมบัติ ริ ยาพันธ์
และนิยดา ภู่อนุสาสน์(2552) ที่พบว่า พยาบาลในโรงพยาบาลในสังกัดสํานักการแพทย์มีระดับความเครี ยดมาก
เช่นกัน นอกจากนี ้ ผลการศึกษาครั ง้ นี ้ พบว่า มีบุคลากรบางส่วนที่มีระดับความเครี ยดรุ นแรง ชี ้ให้ เห็นว่า เป็ น
ปั ญหาผู้บริ หารควรทําการพิจารณาเพื่อให้ การช่วยเหลือที่เหมาะสมอายุมีความสัมพันธ์ กบั ระดับความเครี ยดที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 เนื่ องมาจากพนักงานส่วนใหญ่ เป็ นบุคลากรที่มีอายุในช่วง 25-29 ปี พบว่า
พยาบาลที่มีอายุน้อยกว่ามีความเครี ยดในการพยาบาลมากกว่าพยาบาลสูงอายุ ทังนี
้ ้ อาจเนื่องจากบุคลากรที่มี
อายุน้อย ยังไม่สามารถปรับตัวได้ ดีเหมือนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า และมีประสบการณ์มากกว่า
สถานะทางการเงิ นมีความสัมพันธ์ กับระดับความเครี ยดที่ ระดับนัยสําคัญทางสถิ ติที่ 0.05 ทัง้ นี อ้ าจ
เนื่องจากเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ของมีราคาแพงเงินจึงเป็ นปั จจัยหลักในการดําเนินชีวิตถ้ าเงินเดือนน้ อย ทําให้ ไม่
สมดุลระหว่างรายได้ และรายจ่าย ส่งผลให้ บุคลากรเกิดความเครี ยด ซึ่งไม่สอดคล้ องกับการศึกษาของ สมชาย
พลอยเลื่อมแสง (2547) ที่ศึกษาระดับความเครี ยดและภาวะซึมเศร้ าของคนไทยที่อยู่ในเขตสาธารณะสุข 10
พบว่ารายได้ ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความเครี ยด แต่ในงานวิจยั ครั ง้ นี ้ได้ ศกึ ษาสถานะทางการเงินซึง่ ครอบคลุมถึง
รายได้ และรายจ่ายพบว่ามีความสัมพันธ์ กับระดับความเครี ยดโดยในกลุ่มที่มีรายได้ ไม่เพียงพอและมีหนีส้ ินมี
ระดับ ความเครี ย ดสูง ลัก ษณะงานมี ค วามสัมพัน ธ์ กับ ระดับ ความเครี ย ดที่ ร ะดับ นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05
เนื่องจากมีปริ มาณงานที่ไม่เหมาะสมเป็ นการทํางานที่ไม่ตรงกับความสามารถและตามความถนัดมีการแบ่งงาน
ที่ไม่ชดั เจนซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ Cooper, el at. (2001) ที่กล่าวว่า งานที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ
และความถนัดงานที่หนักเกินและมีความยุ่งยากซับซ้ อน มีความกดดันและต้ องการความรับผิดชอบสูง และภาระ
งานมีระยะเวลาจํากัดมีความกดดัน จึงอาจเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดความเครี ยดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ พบว่า ปั จจัยทาง
จิตสังคมอื่นๆ ที่สมั พันธ์ กบั ระดับความเครี ยดอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ แก่
บทบาทหน้ าที่(p-value = 0.017)ซึง่ หมายถึง ภาระความรับผิดชอบของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่มีมากเนื่องจากมี
จํานวนผู้มารับบริ การจํานวนมาก ส่งผลให้ มีระดับความเครี ยดมากขึ ้นด้ วย จากผลการศึกษา พบว่า สัมพันธภาพ
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ในองค์กร(p-value <0.001) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความเครี ยดของบุคคลภายในองค์กรเพราะต้ องมีปฏิสมั พันธ์ที่ดี
ต่อกันในการทํางานและทํางานด้ วยกัน โดยพบว่า ในกลุ่มที่มีสมั พันธภาพในองค์กรที่ดีจะมีความเครี ยดอยู่ใน
ระดับตํ่า ขณะเดียวกันความก้ าวหน้ าในงาน(p-value = 0.014)มีความสัมพันธ์ กบั ระดับความเครี ยดพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความก้ าวหน้ าในงานน้ อย-ปานกลางจะมีระดับความเครี ยดสูง อย่างไรก็ดี พบว่าโครงสร้ าง
และบรรยากาศองค์กรไม่มีความสัมพันธ์ กับระดับความเครี ยด จากการสังเกตในขณะทําการเก็บข้ อมูล พบว่า
องค์ กรมี ความชัด เจนเกี่ ย วกับขอบเขตของบทบาทหน้ าที่ และความรั บ ผิ ดชอบของบุคคลรวมถึงมี ข้อมูลระบุ
เกี่ยวกับงานไว้ อย่างชัดเจน บรรยากาศของการทํางานที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรเมีลกั ษณะของกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์ ก รที่ เป็ น ไปในเชิ ง บวก มี ก ารบริ ห ารและจัด การภายในที่ ดี จึงเป็ น ปั จ จัยที่ ไ ม่มี ค วามสัมพัน ธ์ กับ
ความเครี ยด
ผลการวิจยั พบว่า เมื่อบุคลากรเผชิญกับความเครี ยด จึงมีพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดทังสองรู
้
ปแบบ
คื อ แบบมุ่ ง แก้ ปั ญ หา และแบบมุ่ ง ลดอารมณ์ ที่ ร ะดับ นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ 0.05 โดยพบว่ า เมื่ อ บุ ค ลากรมี
ความเครี ยดมากขึ ้น ก็จะมีพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ ปัญหาที่มีระดับมากขึ ้น แสดงว่าบุคคลมีการ
เคร่ ง เครี ย ดจะพยายามใส่ใ จเพื่ อ แก้ ปั ญ หามากขึน้ เพื่ อลดความเครี ย ดของตน ขณะเดี ย วกัน พบว่า ระดับ
ความเครี ยดเมีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งลดอารมณ์ เช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับทฤษฏี
การเผชิ ญ ความเครี ย ดของลาซาลัส (Lazarus, R. S., Folkman, S.,1984) ที่ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า เมื่ อ บุ ค คลเผชิ ญ
ความเครี ยดจะแสดงพฤติกรรมออกมาทังในแบบมุ
้
ง่ แก้ ปัญหา และแบบมุง่ ลดอารมณ์ได้ เช่นกัน

สรุ ปผล

สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ

ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ทางสถิติกบั ระดับความเครี ยดของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลรัฐบาล
แห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้ แก่ อายุ สถานะทางการเงิน ลักษณะงาน และเมื่อบุคลากรเผชิญความเครี ยด
จะมีการแสดงพฤติกรรมเผชิญความเครี ยดทัง้ พฤติกรรมเผชิญความเครี ยดแบบมุ่งแก้ ปัญหา และพฤติกรรม
เผชิญความเครี ยดแบบมุง่ ลดอารมณ์
ข้ อเสนอแนะ
ฝ่ ายบุคคลควรมีการพิจารณาความเหมาะสมสถานะการเงินลักษณะงาน รวมทัง้ พัฒนาปั จจัยทางจิต
สังคมในการทํางาน เช่น บทบาทหน้ าที่ ความก้ าวหน้ าในงาน และความเพียงพอของบุคลากรซึง่ เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อระดับความเครี ยดของบุคลากรควรจะมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่ องของทักษะการจัดการ
ความเครี ย ดและแก้ ปั ญ หาจากเพื่ อนร่ วมงานที่ มี อายุ ม ากกว่า ขณะเดี ย วกัน นอกจากนี ค้ วรจัด ให้ มีก ารให้
คําปรึกษา อบรม หรื อแนะนําในเรื่ องของการจัดการความเครี ยดที่ถกู ต้ องกับบุคลากร เพื่อให้ สามารถแก้ ไขปั ญหา
และจัดการความเครี ยดได้ อย่างเหมาะสม
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Universal Health Coverage and Health Inequalities in Thailand: Has Universal Coverage
Scheme Reduced Socioeconomic Inequalities in Inpatient Care Access
between 2001 and 2013?
Phattaraphon Sarthamabot1*

ABSTRACT
The Universal Coverage Scheme (UCS) or the 30 Baht scheme has been implemented in
Thailand since 2001. The main target of this scheme is to improve access to healthcare services of the
Thai population. In 2006, the co-payment model of the scheme was terminated to eliminate the financial
barrier that deprived the poor of health services. This study aims to compare the pattern of the inpatient
care’s access before and after the implementation of the UCS between 2001 and 2005 by individual
and SES-related characteristics including ages, gender, education, occupational classes, income and
region of residences. The study also compares the inpatient care access after the termination of copayment model in 2006 (2005-2013) to understand how the change of payment model affected the
utilisation of inpatient care in the studied period. The result of this study shows that the implementation
of UCS improve overall hospital admission rates in inpatient care. Moreover, the termination of copayment seems to be associated with the greater equalities in inpatient care access, especially for
those in the second income quintile. Finally, the study also suggests that the termination of co-payment
resulted in the increase of hospitalisation in public hospitals that requires further studies to address as
the potential threat to access to health services in the future.

Keywords: universal health coverage, health inequalities, inpatient care’s access, socioeconomic status in health
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INTRODUCTION
“[R]ich children live longer than poor ones; closing the coverage gap for a range of services…
would save more than 16 million lives (WHO, 2010: x).” This statement evidently expressed how
significant the universal health coverage (UHC) or universal coverage (UC) is to achieve the main goals
of health systems including equity in health, financial protection and responsiveness (Kutzin, 2013). In
this way, UHC has been widely regarded as an essential health-financing scheme for promoting,
protecting and sustaining human welfare and economic development (WHO, 2010; Evans et al, 2012;
Palmer, 2014).
As one of the main goals of UC is to make health of the population more equitable, the UC
tends to be related with the concept of health inequalities. Health inequalities are the differences in
health outcomes between different groups living in unequal positions in society (Graham, 2007). This
definition of health inequalities implies that health differences are associated with socioeconomic
inequalities. A wealth of literature frequently shows health status as a gradient by socioeconomic status
(SES). This gradient by socioeconomic status, in turn, usually involves in the differences in education,
income, occupation and area deprivation (Graham, 2007). In terms of education, it can be regarded as
“a set of cognitive resources that have broad potential to influence health” (Lynch and Kaplan, 2000:
14). On this ground, education concerns the transition from childhood to adulthood, so it can influence
the opportunities of people to get hold of the resources that are important for maintaining health status.
Regarding income, the differences in income can lead to the differences in physical resources directly
influencing health (Lynch and Kaplan, 2000). In other words, income is the principal determinant of
living standards that can determine the health status of people in many ways. As for occupation, it is
the most common proxy for referring to social class (Bartley, 2004). It is connected directly with
economic structures that shape social gradients and working environments (Lynch and Kaplan, 2000).
For the area deprivation, it is commonly used to indicate a gradient in health status. Typically, it relies
on individual-level characteristics of a population in a specific area (Graham, 2007). The area
deprivation usually relates to contextual aspects of social position, as it stresses the factors surrounding
the health status of individuals that can affect health (Bartley, 2004).
In Thailand, the universal coverage scheme (UCS) has been implemented since 2001 to
improve access of Thai citizens to essential health services (Pitayarangsarit, 2010; Yiengprugsawan et
al, 2010). After the implementation of UCS, the early studies found that UCS could improve health
insurance coverage and reduce health spending of the Thai households after its implementation in
2001 (Tangchroensathien et al, 2013). Subsequently, the UCS’s payment model was changed in 2006.
The co-payment was terminated to prevent catastrophic health expenditure and improve health care
access in the poor (Limwattananon et al, 2012). Accordingly, the studies to explain how the change of
415
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payment model affects the pattern of hospitalisation after 2006 are required in order to understand
effects of this change to healthcare utilisation in Thailand.
This study aims to describe and to compare the pattern of inpatient care access before and
after the implementation of UCS between 2001 and 2005 and after the termination of co-payment in
2006 (2005-2013). It seeks to explain socioeconomic inequalities in education, occupation, income and
area deprivation or demographical regions as well as the differences between individual characteristics
including ages and gender in inpatient care access, based on the data from the Health and Welfare
Survey (HWS) in 2001, 2005 and 2013. To measure the differences in inpatient care utilisation; first, this
study will show the trend of the inpatient care access during 20001-2005 or after the implementation of
the UCS. Second, it will compare inpatient care access before and after the termination of co-payment
in 2006. Eventually, it will suggest the challenge of the UCS’s implementation after 2006 that should be
addressed in the future research.

MATERIALS AND METHODS
1. Sample
The Health and Welfare Survey (HWS) data in 2001, 2005 and 2013 are the main sources of
the analysis in this study. The HWS was first conducted by the National Statistical Office of Thailand
(NSO) in 1974 to show the health status of Thai population. After the implementation of UCS in 2001,
the survey was annually conducted since 2005 to assess the impact of the UCS (Yiengprugsawan et
al, 2007).
The samples from HWS included 222,470, 67815 and 71,533 participants in 2001, 2005 and
2013, respectively. However, this study selected only the adult participants aged older than 15 years
old who have hospital admission in the inpatient care in the study period because the most of children
in the HWS Survey did not have the option to answer their occupation and income, the main variable of
this study. Consequently, the numbers of sample in this study are 14952, 4899 and 3698 in 2001, 2005
and 2013, respectively.
2. Dependent variables
The dependent variables of this study comprise two main variables from the HWS. One is the
overall rate of hospital admission. Another variable concerns the types of hospital that the participants
received health services during 12 months before the interview. For the types of hospital, this variable
is used in the previous studies due to the differences of the standard of treatment between private and
community hospitals in Thailand (See Yiengprugsawn et al 2010). In the same regard, this work also
follows the previous works to measure inequalities of healthcare access based on the types of hospital.
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3. Independent variables
The independent variables in this study are categorised into two types. The first type comprises
ages and gender. Since ages and gender present the health status of individuals that can be analysed
together with the SES-related variables. The second type of variable is socioeconomic status or SES
characteristics of the samples including education, occupational classes, income quintiles and region
of residences.
4. Statistical analysis
A Pearson chi-square (χ2) was used to test for statistical significance (p<0.05) of the
association between hospitalisation and the samples’ characteristics. In this process, two contingency
tables were made by cross-tabulation to display the distribution of the samples’ characteristics. All
data, particularly the percentage of hospitalisation, were weighted by the determined value from the
NSO to represent the population structure in Thailand.

RESULTS AND DISCUSSIONS
1. The implementation of UCS improves overall rates of access to inpatient care in 2005
The inequalities in inpatient care access in 2005 still existed, as the gradient of inpatient care
access can still be found in the hospital utilisation of those with different income quintiles and
educational levels, especially in private hospitals (See Figure 1). The pro-poor effect of the UCS tends
to focus on those in the second income quintiles and those with highest degree in pre-elementary
school but those in the poorest income quintile and those outside the workforce had not much
improvement in access to inpatient care. The young also had higher increase in hospitalisation than the
elderly, while men and women seem to have less difference in hospitalisation than other characteristics.
Apparently, the main benefit of UCS lies in the promotion of primary health care, since the use of
community hospitals increased substantially after the UCS’s implementation. The use of private
hospitals also increased in those in the lower SES, but the improvement is limited and those in the
highest SES were yet to have higher hospitalisation in private hospitals.
2. The trend of inpatient care access changed in 2013 due to the termination of co-payment in 2006
The overall rates of hospital admission declined in 2013. This decline transpired in all SESrelated groups, except in those in the second income quintile (see Table 1). The difference of the trend
in 2005 that changed from 2001 clearly manifested in the types of hospitals used for inpatient cares.
The gradient in 2005 changed in its direction in the use of community hospitals, especially in the
samples with the highest income quintile and educational levels. In the same way, those in the
managerial and professional jobs used community hospitals in higher rates than those in the lower SES.
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The gradients in private hospitals utilisation in all SES-related characteristics almost disappeared by
increasing utilisation of those in lower SES and decreasing admissions of those in highest SES.
Consequently, the elimination of fee-for-service reduced the financial barrier of access and increased
opportunities of those in the lower income quintile to receive treatments from private hospitals. In this
dimension, the termination of co-payment resulted in higher equalities in inpatient care access by the
types of hospitals.
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Figure 1 The distribution of hospitalisation in community and private hospitals by socioeconomicrelated characteristics of the samples between 2001 and 2013
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Table 1 The distribution of hospitalisation by the sample’s characteristics
Weighted data
Overall hospital admission rates
(Including maternity-related admission)
Ages
15-29
30-44
45-59
60 and above
Gender
Male
Female
Education
No qualifications
Pre-elementary school
Elementary school
Secondary school
Vocational qualification
Degree or equivalent
Occupational classes
Outside the workforce
Elementary occupations
Agricultural and fishery
Semi-routine and routine occupations
Service occupations
Manager and professionals
Income quintiles
Bottom
Second
Top
Region of residences
Bangkok
Central (excluding Bangkok)
North
Northeast
South
1
2

Total rate of change (%) 1
2001-2005
2005-2013
0.3
-1.7
1.3
-0.1
-0.9
0

-2.1
-1.8
-2.1
-4.2

0.3
0.3

-1.4
-2

-2
0.1
0.8
0.8
1.3
-0.5

-2.4
-1.6
-1.2
-2.1
-2
-1.3

0.4
0.7
0.9
-0.5
-0.4
-0.3

-2.9
-1.7
-2.4
-2.3
-1.1
-2.1

-0.2
0.6
-0.3

-0.5
2.9
-1.9

-0.8
-0.5
1.5
0.7
0.2

-0.4
-1.8
-2.4
-2
-0.6

Based on row percentage.
Chi-square for the test of change, statistical significance at p value <0.05.
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Δ 2 (χ2)

<0.0001

<0.0001
<0.0001

<0.0001

<0.0001

<0.0001
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3. The utilisation of public hospitals increased dramatically after the termination of co-payment
The increase in the use of public hospitals occurred clearly in those in the second income
quintile and those with highest degrees in pre-elementary school (See Figure 2). Since the elimination
of co-payment provides more opportunities in access for those in lower SES position, those with lower
education and income tend to choose public hospitals that have more capacity than community
hospitals as their main providers. It should also be noted that the termination of co-payment model
seems to be associated with increasing hospitalisation of the higher SES group in community hospitals
(See Figure 1). In this regard, the goal of UCS to make a gate keeper or getting people to have health
services close to their area of residences seems to meet a partial success, though only for those in
higher SES.
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Figure 2 The distribution of hospitalisation in public hospitals by socioeconomic status-related
characteristics between 2001 and 2013

CONCLUSION
Based on all findings of this study, it is reasonable to conclude that the termination of copayment in 2006 seems to be associated with the increase in the inpatient care’s access in the higher
extent than the implementation of UCS between 2001 and 2005. The new challenges, however, arises
from the increase in healthcare’s access as well, especially in the utilisation of healthcare in public
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hospitals (See Thoresen and Fielding, 2011). Future studies, then, are required to address these
barriers of access in order to sustain and improve health care access of Thai citizens in the future
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นวหรคุณ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาและการแพทย์ แผนโบราณ
Navaharaguna in the View of Buddhism and Ancient Traditional Medicine
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ 1*
Thanitha Darbanandana1*

บทคัดย่ อ
การวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ นวหรคุณ ในทรรศนะของพระพุท ธศาสนาและ
การแพทย์ แผนโบราณ การวิจัยนี เ้ ป็ นการวิ จัยเชิ งเอกสาร ผลการวิ เคราะห์ เนื อ้ หาพบว่า แนวคิดในเรื่ องของ
นวหรคุณ หรื อพระพุทธคุณ 9 ประการ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาคือ คุณลักษณะเฉพาะของพระอรหันต์ที่
เป็ นพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ ในขณะที่การแพทย์แผนโบราณ นวหรคุณอาจถูกเรี ยกในชื่ออื่น เช่น บทอิติปิโส 9 ห้ อง
หรื อหัวใจพระคาถาอิติปิโส แพทย์ แผนโบราณจะใช้ บทนวหรคุณนี ้เป็ นคาถาในการเสกยา ใช้ คาถาร่ วมกับการ
นวด การทํายันต์ และอาถรรพเวท โดยหัวใจพระคาถาที่ใช้ มีทงแบบ
ั้
10 พระคาถา และ 9 พระคาถา ซึง่ ไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ควรจะได้ มีการเปลี่ยนการใช้ คําจากนวหรคุณ เป็ นนวารหาทิ คุณ หรื อนวารหคุณ
หรื อนวรหคุณแทน เพื่อความถูกต้ องทังความหมายและหลั
้
กบาลีไวยากรณ์ นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์ยงั แสดงให้
เห็นว่าการใช้ นวหรคุณในการแพทย์แผนโบราณด้ านต่างๆ มีพื ้นฐานที่สําคัญจากคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยไม่มี
ความขัดแย้ งกันหรื อดัดแปลงให้ ผิดเพี ้ยนไปแต่อย่างใด
ABSTRACT
This research objective is to analyze the concept of Navaharaguna in the view of Buddhism
and ancient traditional medicine. This research is a documentary research. Through the content
analysis, it has been found that the concept of Navaharaguna or the nine virtues of Buddha is the
specific attribute of the Arahanta, who is the Buddha. According to the ancient traditional medicine
scriptures, Navaharaguna has been mostly called “the 9 rooms of Itipiso” or “the heart spells of Itipiso”
be used with the medicine, to be used together with ancient traditional massage and to be used as a
spell for making the talisman and in the magic spells. The ancient traditional doctors used both the 10
spells and 9 spells, which were not different power. However, it should be called Navārahadiguna or
Navārahaguna or Navarahaguna instead of Navaharaguna for the correct meaning and the Pali
grammar. The analysis also shows that the use of Navaharaguna in ancient traditional medicine in
various areas is based on Buddhist scriptures without any conflict or modification to deviate in any way.

Keywords : Navaharaguna, Nine Virtues of Buddha, Buddhism and Ancient Traditional Medicine
e-mail address : dr.athaimed@gmail.com
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คานา
นวหรคุณ เป็ นคาที่เลือนมาจากคาว่า นวารหาทิคณ
ุ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2556) หมายถึง พุทธคุณ 9
ประการ เป็ นคุณสมบัติของผู้เป็ นพระอรหันต์ที่เป็ นพระพุทธเจ้ า 9 ประการ มีอรหังเป็ นต้ น มีภควาเป็ นที่สุด ซึ่ง
คุณสมบัตินี ้ปรากฏอยูใ่ นพระไตรปิ ฎกหลายแห่งด้ วยกัน แสดงให้ เห็นว่านวหรคุณนี ้เป็ นคุณสมบัติที่มี ความสาคัญ
มากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามีพระประสงค์ให้ พุทธสาวกได้ เจริ ญรอยตามเพื่อจะได้ บรรลุถงึ ซึง่ ความพ้ นทุกข์
คือพระนิพพาน ด้ วยการเจริ ญชีวิตตามอริ ยมรรคมีองค์ 8 อันเป็ นหัวใจสาคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเถรวาท
การเจริ ญชีวิตตามอริ ยมรรคมีองค์ 8 นัน้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิ มาปฏิปทา สามารถกล่าวสรุ ปย่อลงได้ ใน
ไตรสิกขา ได้ แก่ ศีล สมาธิ ปั ญญา นัน่ เอง (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, 2559)
จากคุณสมบัติที่สาคัญของนวหรคุณดังกล่าว การแพทย์แผนโบราณจึงได้ นานวหรคุณมาประยุกต์ใช้ ใน
การแพทย์แผนโบราณแบบต่างๆ ประกอบด้ วยการใช้ ทายาแผนโบราณ การใช้ กบั การนวดแผนโบราณ และการใช้
ในลักษณะของพระคาถา ไสยศาสตร์ รวมทังพระเวท
้
จึงเป็ นแรงจูงใจให้ ผ้ วู ิจยั สนใจค้ นคว้ าศึกษาถึงคุณลักษณะ
ของนวหรคุณ ในทรรศนะของพระพุทธศาสนาและแนวทางการนาไปใช้ ในด้ านการแพทย์แผนโบราณในลักษณะ
ต่างๆ ว่ามีความสอดคล้ องหรื อขัดแย้ งกันหรื อไม่ เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ศาสตร์ การแพทย์แผนโบราณให้ คงอยูก่ บั
สังคมไทยตลอดไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยค้ นคว้ าเอกสารตามลาดับดังนี ้
1. รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ได้ แก่ พระไตรปิ ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อรรถกถา
แปล ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฎีกา ปกรณ์วิเสส และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับนวหรคุณ
2. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากคัมภีร์แพทย์แผนโบราณ หมายถึง คัมภีร์แพทย์แผนไทย โดยเน้ นเฉพาะคัมภี ร์
เวชศาสตร์ ฉบับหลวง ส่วนแผนนวดวัดโพธิ์ คัมภีร์ไสยศาสตร์ คัมภีร์พระเวท และการใช้ นวหรคุณในพิธีกรรมแผน
โบราณ
3. วิเคราะห์ด้านเนื ้อหา เกี่ยวกับคุณลักษณะของนวหรคุณจากคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาทและคัมภีร์
แพทย์แผนโบราณ โดยนาเสนอเป็ นความเรี ยง
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ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะของ นวหรคุณ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
นวหรคุณ หรื อพุทธคุณ 9 ประการ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะของพระอรหันต์ผ้ เู ป็ นพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ พระ
พุทธรักขิตาจารย์ (2560) กล่าวว่าในบรรดาพระพุทธคุณเหล่านันเป็
้ นสิ่งที่ไม่พงึ คิด หมายถึงมีความเป็ นอจินไตย
(อจินฺติโย) เพราะเหตุที่พระพุทธคุณนันละเอี
้
ยดอ่อนกาหนดประมาณมิได้ แต่มิได้ หมายความว่า ไม่ให้ ปุถุชน
ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ า เพียงแต่ไม่ควรคิดเปรียบเทียบกับสิ่งใด เพราะเป็ นสิ่งที่ไม่มีคเู่ ทียบ ไม่มีทวั่ ไปใน
บุคคลอื่น เพราะไม่สามารถจะหาพระพุทธคุณใดจากที่ใดหรื อจากบุคคลใดแม้ แต่พระปั จเจกพุทธเจ้ าที่จะบริ สทุ ธิ์
ยิ่งกว่าพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเลยทังในปั
้ จจุบนั ในอดีต หรื อในอนาคต พระพุทธคุณ 9
ประการนี ้ โดยมติของโบราณาจารย์ทวั่ ไปถือว่าประกอบด้ วยพระบาลี 9 บท คือ 1) อรห 2) สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ 3)
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 4) สุคโต 5) โลกวิทู 6) อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ 7) สตฺถา เทวมนุสฺสาน 8) พุทฺโธ 9) ภควา
(วิ.มหา. (บาลี ) 1/1/1) ยกเว้ นเฉพาะในหนังสื อพระคัมภี ร์วชิรสารัตถสังคหะ (พระสิ ริรัตนปั ญญาเถระ, 2556)
เท่านันที
้ ่กล่าวว่า “ยสฺส ทสกฺขรา อส วิสุโล อ ปุ ส พุ ภ วจสา ปคุณา ตฺวตฺโถ มนสา โส สุข ลภิ” จึงทาให้ มีอกั ขระ
10 ตัว คือ อ ส วิ สุ โล อ ปุ ส พุ ภ และได้ บญ
ั ญัตินามเป็ น “ทสอรหาทิคุณ” แปลว่า “พระคุณมีอรห เป็ นต้ น 10
ประการ” ประกอบด้ วย
อ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท อรห
ส เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ
วิ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
สุ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท สุคโต
โล เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท โลกวิทู
อ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท อนุตฺตโร
ปุ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท ปุริสทมฺมสารถิ
ส เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท สตฺถา เทวมนุสสาน
พุ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท พุทฺโธ
ภ เป็ นอักขระจากพระพุทธคุณบท ภควา
ทังนี
้ ้ อักขระที่กาหนดเป็ นพระพุทธคุณ 9 ประการ จึงประกอบด้ วย อ ส วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ โดยรวมบทพระ
พุทธคุณ “อนุตฺตโร” เข้ ากับพระพุทธคุณ “ปุริสทมฺมสารถิ” แปลว่า “ทรงเป็ นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึ ก ไม่มีผ้ ูฝึกอื่นยิ่ง
กว่า” พระพุทธคุณ 9 ประการนี ้บัญญัตินามไว้ วา่ “นวหรคุณ” หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า นวารหาทิคณ
ุ บางทีเลือน
มาเป็ น นวารหคุณ (พระพรหมคุณาภรณ์ , 2556) แปลว่า คุณของพระพุทธเจ้ าผู้เ ป็ นพระอรหันต์ 9 ประการ
อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์วิสุทธิ มรรค พระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้ อธิ บายไว้ ทงสองแบบคื
ั้
อ อธิ บายแยกบทและอธิ บาย
รวมบท โดยกล่าวว่า บทว่า “อนุตฺตโร” กับบทว่า “ปุริสทมฺมสารถิ” เป็ นบทที่มีความหมายอย่างเดียวกัน (พระพุทธ
โฆสเถระ, 2556) เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงสอนบุรุษที่ควรฝึ กทังหลายให้
้
สานึกได้ อย่างยอดเยี่ยม
(วิสุทธิ . ฎี กา (ไทย) -/139/297) ดังนัน้ การกาหนดพระคุณของพระพุทธเจ้ าจะเป็ น 9 หรื อ 10 ก็ได้ ความหมาย
อย่า งเดี ยวกัน พุทธคุณ 9 ประการ นี ้ ปรากฏอยู่ใ นพระไตรปิ ฎ กหลายแห่ง ด้ ว ยกันนับ ตัง้ แต่ พระวิ นั ย ปิ ฎ ก
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สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

มหาวิ ภังค์ ภาค 1 ในเวรั ญชกัณฑ์ เป็ นต้ น และปฐมวิภังคสูตร เป็ นที่สุ ด (วิ .มหา. (ไทย) 1/1/1, ส .ม. (ไทย)
19/479/287) โดยมีความหมายของพระพุทธคุณ 9 ประการ อธิ บายจาแนกแต่ละประการโดยย่อ ดังนี ้
คาว่า อรห หรื อพระอรหันต์ เป็ นคาที่ใช้ เฉพาะพระพุทธเจ้ าเท่านัน้ ส่วนพระสาวกที่เป็ นพระอรหันต์นนจะ
ั้
ใช้ วา่ อรหา (พระธรรมกิตติวงศ์, 2550) อรห จึงเป็ นพระเนมิตกนาม หมายถึงนามที่ตงขึ
ั ้ ้น หรื อกาหนดขึ ้นตามเหตุ
ปั จจัย คือตังตามลั
้
กษณะหรื อคุณสมบัติพิเศษของผู้นนั ้ เนมิตกนาม จัดเป็ นนามพิเศษเฉพาะตัวของผู้นนของ
ั้
พระพุทธเจ้ า ในอรรถกถา สมันตปาสาทิกา (วิ.มหา.อ. (ไทย) 1/1/143-164) ได้ อธิ บายไว้ ว่า สมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจ้ าได้ ชื่อว่าเป็ นพระอรหันต์เพราะทรงประกอบด้ วยเหตุ 5 ประการ ได้ แก่ เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผู้บริ สุทธิ์
ไกลจากกิเลส ทาลายกาแห่งสังสารจักรแล้ ว เป็ นผู้ควรแนะนาสัง่ สอนผู้อื่น ควรได้ รับความเคารพบูชา เป็ นต้ น
2) สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ เป็ นผู้ตรัสรู้ชอบเองโดยไม่มีใครเป็ นผู้สอน 3) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน คือเป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยวิชชา
3 วิชชา 8 และจรณะ 15 ประการ (วิชชา 3 ดูรายละเอียดในภยเภรวสูตร, ม.มู. (ไทย) 12/34-86/33-44; วิชชา 8 ดู
รายละเอียดในอัมพัฏฐสูตร, ที.สี . (ไทย) 9/279/100; จรณะ 15 ดูรายละเอียดในเสขปฏิ ปทาสูตร, ม.ม. (ไทย)
13/22-30/24-34) 4) สุคโต เป็ นผู้เสด็จไปดีแล้ ว เสด็จไปสู่สถานที่ดีและตรัสไว้ โดยชอบ 5) โลกวิทู เป็ นผู้ร้ ูแจ้ งโลก
ทัง้ 3 คือทรงรู้ แจ้ งสภาวะอันเป็ นคติธรรมดาแห่งโลก คือสังขารทังหลายทรงหยั
้
ง่ ทราบอัธยาศัยสันดานแห่งสัตว์
โลกทังปวง
้
ผู้เป็ นไปตามอานาจแห่งคติธรรมดาโดยถ่องแท้ เป็ นเหตุให้ ทรงดาเนินพระองค์เป็ นอิสระ พ้ นจาก
อานาจครอบงาแห่งคติธรรมดานัน้ และทรงเป็ นที่พึ่งแห่งสัตว์ทงหลายผู
ั้
้ ยงั จมอยู่ในกระแสโลกได้ 6) อนุตฺตโร
ปุริสทมฺมสารถิ คือทรงเป็ นผู้ฝึกเวไนยสัตว์ที่สมควรฝึ กได้ โดยไม่มีผ้ อู ื่นเทียบได้ กบั พระองค์ 7) สตฺถา เทวมนุสฺสาน
เป็ นพระบรมศาสดาผู้ให้ โอวาทและพร่ าสอนเหล่าเวไนยสัตว์ทงที
ั ้ ่เป็ นเทวดา มาร พรหม และมนุษย์ทงหลาย
ั้
รวมทังเดรั
้ จฉานทังหลายด้
้
วย 8) พุทฺโธ คือทรงเป็ นผู้ร้ ู ผู้ ตื่น และผู้เบิกบานแล้ ว ทรงเป็ นผู้ร้ ูอริ ยสัจ 4 ทรงตื่นเอง
จากความเชื่อถือและข้ อปฏิบตั ิทงหลายที
ั้
่ถือกันมาแบบไม่ถูกต้ องด้ วย ทรงปลุกผู้อื่นให้ พ้นจากความหลงงมงาย
ด้ วย ดังนัน้ พระองค์จงึ ไม่ติด ไม่หลง ไม่หว่ งกังวลในสิ่งใด จึงมีพระทัยเบิกบาน บาเพ็ญพุทธกิจได้ ถกู ต้ องบริ บรู ณ์
โดยถื อ ธรรมเป็ นประมาณ 9) ภควา คื อ ทรงเป็ นครู ชนั ้ ประเสริ ฐ และทรงเป็ นผู้ มีโชคคื อ ทรงทาลายกิ เ ลส
ประกอบด้ ว ยภคธรรมทัง้ 6 ประการ คื อ ความเป็ นใหญ่ เหนือจิตของตน โลกุตตรธรรม ยศ สิ ริ ความส าเร็ จ
ประโยชน์ตามต้ องการ และความเพียร (ที.ปา. (ไทย) 11/6/6)
2. การนานวหรคุณมาใช้ ในการแพทย์ แผนโบราณ
จากคุณลักษณะของนวหรคุณในคัมภีร์พระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แพทย์แผนโบราณได้
นามาประยุกต์ใช้ ในการแพทย์แผนโบราณแบบต่างๆ ประกอบด้ วย การใช้ ทายาแผนโบราณ การใช้ กบั การนวด
แผนโบราณ และการใช้ ในลักษณะของพระคาถา พระเวท หรื อไสยศาสตร์ ดังนี ้
ในการแพทย์แผนโบราณ มียาแผนโบราณขนานหนึง่ ชื่อ ยาแก้ วนวหรคุณ ไม่ปรากฏผู้คิดค้ นตารับ ซึง่ ใช้
คุณสมบัติของพุทธคุณ 9 ในคัมภี ร์ทางพระพุทธศาสนา (เทพย์ สาริ กบุตร, 2552ก) มีสรรพคุณคือ เป็ นยารุ คณ
ุ
(คุณ หมายถึง การใช้ วิธีการทางไสยศาสตร์ ทาร้ ายผู้ที่เป็ นศัตรู เรี ยกว่าการกระทาคุณไสย ผู้ถกู กระทาเรี ยกว่า ถูก
คุณ) แก้ ไข้ เรื อ้ รัง แก้ กระทาคุณผี ไล่ผีที่สิงอยูใ่ นคนได้ แก้ ไข้ คลัง่ เพ้ อเป็ นบ้ า แก้ ไข้ ตวั ร้ อน แก้ คณ
ุ คน คุณชมบ (ผี
ผู้หญิ งที่ตายในป่ าและสิงอยู่ในบริ เวณที่ตาย มีรูปเห็นเป็ นเงาๆ แต่ไม่ทาอันตรายใคร บางพื ้นที่เรี ยก ฉมบ หรื อ
ทมบ) คุณผี ปอบ ตัดรากฝี ในท้ อง ฝี ในกระดูก แก้ พรายเลื อดพรายลมอันกระทาให้ เสี ยดแทงตามตัว แก้ ลมเพ
ลมพัด แก้ พิษฝี หวั คว่า หัวหงาย พิษฝี ดาษได้ นอกจากยาแก้ วนวหรคุณแล้ ว นวหรคุณยังถูกใช้ ในการนวดแผน
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โบราณ โดยกาหนดจิตและคาภาวนาไปตาม นวทวาร (สุวินนั ท์, 2548) ของผู้เป็ นหมอนวดแผนโบราณ เพื่อสร้ างความ
แข็งแกร่งให้ กบั ฐานจิตของหมอนวดแผนโบราณ และใช้ ปรุ งอารมณ์สง่ เป็ นพลังงานเข้ าสู่ผ้ ปู ่ วยในระหว่างการนวด
ช่วยเพิม่ ประสิทธิ ภาพในการนวดรักษาให้ ดียิ่งขึ ้น จุดนวทวาร หรื อจักรนี ้เป็ นที่ตงของธาตุ
ั้
ทงั ้ 4 สลับหมุนเวียนกัน
ในลักษณะที่เป็ นไฟ ดิน-น ้า ลม (อนุโลม) และ น ้า ลม-ดิน ไฟ (ปฏิโลม) จนเกิดสภาวะของจิตที่เคลื่อนไปตามจักร
ทัง้ 9 ในลักษณะทังคว
้ ่าจักรและหงายจักร ซึง่ เป็ นที่มาของการเข้ าจักรสุกิตติมา ตามแนวทางของสมเด็จพระ อริ
ยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสวโร) การเข้ าจักรสุกิตติมา ตามแนวทางของสมเด็จพระ
อริ
ยวงษญาน สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสวโร) นัน้ เป็ นไปเพื่อให้ เกิดสมาธิ อนั สงบ เกิดปั ญญา จาแม่น และ
ที่สุดคือสลายวงจรปฏิจจสมุปบาท ละความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน ประกอบด้ วยพระคาถา 8 บท ได้ แก่ สุกิตติมา
สุภาจาโร สุสีลวา สุปากโต ยสสฺ สิมา วสิ ทธิ โร เกสโรวา อสัมภิ โต รายละเอียดของการเข้ าจักรสุกิ ตติมาดูได้ ใน
พระครู สิทธิ สงั วร (2557)
ในส่วนของพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซึ่งเป็ นส่วนหนึง่ ของการแพทย์แผนโบราณนัน้ พระคาถานวหรคุณ
จะใช้ บทอิติปิโส 9 ห้ อง หรื อ หัวใจพระคาถา อะ สัง วิ สุ โล ปุสะ พุ ภะ เป็ นหลัก (อาจารย์ญาณโชติ, 2550) และมี
บทอิติปิโสแก้ นะวะหอระคุณด้ วย คาว่า บทแก้ หมายถึงเพิ่มเติม คล้ ายกับคาอธิ บายขยายความแบบอรรถกถาที่
ใช้ อธิ บายพระไตรปิ ฎก ทังนี
้ ้ การสวดพระคาถานวหรคุณทาให้ เกิดสมาธิ กบั แพทย์ในการเสกยาและทาให้ ยามี
ฤทธิ์ แรงขึ ้น นอกจากนี ้ การสวดภาวนาทังตั
้ วแพทย์และผู้ป่วยยังเกิดสมาธิ เป็ นพลังในการรักษาโรคด้ วยการใช้ จติ
และเมื่อสวดอย่างสม่าเสมอจะทาให้ สุขภาพแข็ งแรง คุณไสยทาอันตรายไม่ได้ และเป็ นเมตตามหานิยม พระ
คาถานวหรคุณยังถูกใช้ ในด้ านการเขียน หรื อจารยันต์ สักยันต์ ลงตะกรุ ด และลงผ้ าประเจียด เรี ยกว่า ยันต์พระ
เนาวหรคุณ ให้ คุณทางด้ านคงกระพัน (เทพย์ สาริ กบุตร, 2552ข) ยังสามารถใช้ ในทางอาถรรพเวท ซึ่งจัดเป็ น
คัมภี ร์พระเวทอีกคัมภี ร์หนึ่ง ที่รวบรวมเพิ่มเติมขึน้ ภายหลังจากคัมภี ร์ไตรเพท (สามเวท ยชุรเวท ฤคเวท) ของ
ศาสนาพราหมณ์ คัมภี ร์อาถรรพเวทเป็ นพระเวทที่ประกอบด้ วยคาถาอาคม มนต์ และเลขยันต์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ตา่ งๆ
โดยการใช้ งานในทางอาถรรพเวท จะใช้ แก้ คดีความกรณี ที่ถูกกระทาย่ายีแบบไม่มีมูล หรื อต้ องการให้ คดีความ
สูญสลายไปได้ (เทพย์ สาริ กบุตร, 2552ค)

สรุป
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาทังหมด
้
สรุ ปได้ วา่ พระพุทธคุณ 9 ประการนี ้เรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า นวารหาทิคณ
ุ
ซึง่ มาจากคาว่า นว+อรห+อาทิ+คุณ = นวารหาทิคณ
ุ ซึง่ เมื่อแยกตามความหมายแล้ ว นว = จานวนเก้ า (9) หรื อ
ใหม่ อรห = อรหันต์ อาทิ = ต้ น หรื อเป็ นเบื ้องต้ น ข้ อต้ น ทีแรก สิ่งแรก คุณ = ความดี เมื่อแปลย้ อนจากท้ ายมา
หน้ า และแปลคาวิเศษณ์กอ่ นคานาม จึงหมายถึง “พระอรหันต์” แต่ในที่นี ้มิได้ หมายถึงอริ ยบุคคลผู้บรรลุอรหัตผล
โดยทั่ว ไป แต่หมายถึง “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ า ” เท่า นัน้ ซึ่ง เป็ นคุณสมบัติเ ฉพาะ ส่ ว น “นวารหคุณ”
คือคาที่กร่ อนลงจากคาเต็มคือ นวารหาทิคุณ โดยตัดคาว่า อาทิ ในคาออกแล้ วแต่ยงั ไม่เสียความ เมื่อนานเข้ า
เสียงสนธิ ที่เกิดจาก นวะ+อรหะ ที่ต้องอ่านว่า นวารหะ และกร่อนลงจนกลายเป็ นคาว่า “นวรหคุณ” ขึ ้นมาอีกคา
หนึ่ง แต่ด้วยกาลเวลาที่ยาวนาน ประกอบกับบุคคลส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ทางรากศัพท์ภาษาบาลี จึงทาให้ คานี ้
เลือนไปเป็ นนวหรคุณและใช้ กนั อย่างติดปาก แต่ไม่มีความหมายเพราะหากจะอธิ บายรู ปศัพท์ของ นวหรคุณ จะ
ได้ ดงั นี ้ นว = จานวนเก้ า หรื อใหม่ หรคุณ = จานวนวันตังแต่
้ แรกตังศั
้ กราชมา หรื อเรี ยกชาดสี แดงเสนว่า ชาด
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หรคุณ จึงทาให้ แปลไม่ได้ ความ ดังนัน้ เพื่อความถูกต้ องตามหลักวิชาการแล้ ว ผู้วิจยั มีความเห็นว่า ควรจะได้ มี
การเปลี่ยนการใช้ คานี ้จากนวหรคุณ เป็ นนวารหาทิคณ
ุ หรื อนวารหคุณ หรื อนวรหคุณแทน เพื่อความถูกต้ องทัง้
ความหมายและหลักบาลีไวยากรณ์
ส่วนคุณลักษณะของนวหรคุณ ในคัมภี ร์แพทย์แผนโบราณนันจะใช้
้
บทอิติปิโส 9 ห้ อง หรื อหัวใจพระ
คาถา ในด้ านต่างๆ ได้ แก่ การทายาแผนโบราณ ชื่อยาแก้ วนวหรคุณ ซึ่งใช้ คุณสมบัติของพุทธคุณ 9 และพระ
คาถาอื่นๆ ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท แต่เป็ นที่นา่ สังเกตว่า ในฝอยท้ ายตารับยาแก้ วนวหรคุณนัน้ ท่าน
ได้ อธิ บายเพิ่มเติมว่า ยานี ้ถือกาเนิดขึ ้นครัง้ แรกในสมัยพุทธกาล โดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงประทาน
ยานี ้ให้ ชาวเมืองเวสาลีเนื่องจากมีโรคห่าระบาด ทาให้ ชาวเมืองล้ มตายไปเป็ นอันมาก แต่เมื่อได้ ตรวจสอบใน
พระไตรปิ ฎกและอรรถกถาแล้ ว กลับไม่พบเรื่ องราวนี ้ (ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-3/9, ขุ.ขุ.อ. (ไทย) -/17/235-239) จึง
เป็ นไปได้ ว่า ในฝอยท้ า ยตารายานัน้ เป็ นเพียงตานานที่ส ร้ างความน่า เชื่อ ถื อ ให้ กับตัว ยา หรื อ อาจมี ความ
คลาดเคลื่อนจากการคัดลอกมาหลายยุคหลายสมัยก็เป็ นได้
นอกจากยาแก้ วนวหรคุณแล้ ว นวหรคุณยังถูกใช้ ในการนวดแผนโบราณ โดยกาหนดจิตและคาภาวนา
ไปตามนวทวารของผู้เป็ นหมอนวดแผนโบราณ เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั ฐานจิตของหมอนวดแผนโบราณ
และใช้ ปรุ งอารมณ์ ส่งเป็ นพลังงานเข้ าสู่ผ้ ูป่วยในระหว่างการนวด ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการนวดรักษาให้ ดี
ยิ่งขึ ้น ในส่วนของพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการแพทย์แผนโบราณนัน้ พระคาถานวหรคุณถูก
ใช้ ในการสวดภาวนา และเมื่อสวดอย่างสม่าเสมอจะทาให้ สุขภาพแข็งแรง คุณไสยทาอันตรายไม่ได้ และเป็ น
เมตตามหานิยม พระคาถานวหรคุณยัง ถูกใช้ ใ นด้ า นการเขี ยนยันต์ จารยันต์ สักยันต์ ลงตะกรุ ด และลงผ้ า
ประเจียด เรี ยกว่า ยันต์พระเนาวหรคุณ และใช้ แก้ คดีความในกรณีที่ไม่มีความผิดในทางอาถรรพเวท นอกจากนี ้
จากการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับพระคาถานวหรคุณ ยังพบความแตกต่างของพระคาถาแบบเต็ม ที่ปรากฏใน
ตาราที่เทพย์ สาริ กบุตร ได้ รวบรวมและเรี ยบเรี ยงไว้ คือมีทงพระบาลี
ั้
9 บท ตามบทนวหรคุณ และพระบาลี 10
บท ตามบททสอรหาทิคณ
ุ แต่อย่างไรก็ตามในวิสุทธิ มรรคฎี กา (วิสุทฺธิ.ฎีกา (ไทย) -/139/297) ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน แสดงให้ เห็นว่าการใช้ นวหรคุณในการแพทย์แผนโบราณด้ านต่างๆ มีพื ้นฐานที่สาคัญจาก
คัมภีร์พระพุทธศาสนา โดยไม่มีความขัดแย้ งกันหรื อดัดแปลงให้ ผิดเพี ้ยนไปแต่อย่างใด
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณ คุณวุฒินนั ท์ ป้องป้อม นิสิตปริ ญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ตรวจสอบความถูกต้ องของพระคาถาทุกบท สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้
เอกสารอ้ างอิง
เทพย์ สาริ กบุตร (รวบรวมและเรี ยบเรี ยง). 2552ก. พระคัมภีร์พระเวท ฉบับปฐมบรรพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุ งเทพมหานคร: ม.ป.ท.
(รวบรวมและเรี ยบเรี ยง). 2552ข. พระคัมภีร์พระเวท ฉะบับจัตตุถบรรพ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุ งเทพมหานคร: ม.ป.ท.
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การเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานนอกระบบเพื่อการเป็ นผู้สูงอายุท่ มี ีพฤฒพลัง
Informal Workers’ Preparation for Active Ageing
นฤมล นิราทร 1*
Narumol Nirathron1*
0

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี ้นําเสนอการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานนอกระบบเพื่อการเป็ นผู้สงู อายุที่มีพฤฒพลัง
กรอบแนวคิดการศึกษามาจากการบูรณาการแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลกและวาระงานที่มีคณ
ุ ค่า
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่าง 750 คน ได้ แก่ แรงงานภาคเกษตร ผู้รับงานไปทําที่บ้าน และ
ผู้ค้าแผงลอย อายุระหว่าง 45 - 60 ปี ในกรุ งเทพมหานครและสี่จงั หวัดในสี่ภาค ซึง่ เลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญ
การศึกษาพบว่าแรงงานได้ รับบริ การที่สนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพและการมีส่วนร่ วมทางสังคม
มากกว่ าด้ านการมี ส่ ว นร่ วมทางเศรษฐกิ จ และความมั่น คง ส่ ว นการปฏิ บั ติ ต นของแรงงานด้ านเศรษฐกิ จ
สนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมมากกว่าการปฏิบัติตนด้ านสุขภาพ จากผลการศึกษา ข้ อเสนอแนะหลักมีดงั นี ้
1) ให้ ความสําคัญต่อมาตรการเพื่ อบรรลุวาระงานที่มีคุณค่า เพื่ อสนับสนุนการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงาน
2) สนับสนุนให้ เกิดความตระหนักในเรื่ องสุขภาพ และ 3) สร้ างความตระหนักว่าการเตรี ยมการเป็ นผู้สูงอายุที่
มีพฤฒพลังเป็ นความรับผิดชอบของทังแรงงานและรั
้
ฐ

ABSTRACT
This research presents findings on the informal workers’ preparation for active ageing. The
concept of Active Ageing by the World Health Organization and the International Labour
Organization’s Decent Work agenda are integrated as a conceptual framework. A total 750 samples
of agricultural workers, homeworkers and street vendors who are 45 - 60 years of age are selected by
means of accidental sampling from Bangkok and four provinces in four regions. Study finds that
workers received services related to health and social participation than services in economic
participation and security. Workers’ practices in the aspect of economic support preparation than
practices in the aspect of health. Major recommendations are: 1) Strengthen measures to achieve
decent work to enable workers to better prepare for active ageing; 2) Promote health awareness
among workers; and 3) Raise awareness that preparation for active ageing is a joint responsibility of
workers and the government.
Key words: active ageing, decent work and preparation for active ageing
* Corresponding author; e-mail address: narumolnira@hotmail.com
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คํานํา
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนผู้สงู อายุสง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ตอ่ ผู้สงู อายุ จาก “ผู้พึ่งพิงและเป็ น
ภาระ” มาสู่การเป็ นผู้มีพฤฒพลัง (Active Ageing) ซึ่งมีองค์ ประกอบสามด้ านคือ สุขภาพ การมีส่วนร่ วมทาง
เศรษฐกิ จ และสัง คม และความมั่ น คง การที่ พ ฤฒพลัง เป็ นกระบวนการที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การตลอดช่ ว งชี วิ ต
(Life course) หรื ออีกนัยหนึง่ การมีพฤฒพลังในวัยสูงอายุ ขึ ้นอยู่อย่างมากกับการทํางานและการใช้ ชีวิตก่อนเข้ า
สูว่ ยั สูงอายุ เป็ นที่มาของความเชื่อมโยงระหว่างพฤฒพลังและวาระงานที่มีคณ
ุ ค่า
บทความนีน้ ํ าเสนอผลการศึกษาการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานนอกระบบเพื่อการเป็ นผู้สูงอายุที่
มีพฤฒพลัง โดยบูรณาการแนวคิดพฤฒพลังเข้ ากับวาระงานที่มีคุณค่า (Decent Work Agenda) ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึง่ ให้ ความสําคัญกับการสร้ างโอกาสการมีงานทํา การคุ้มครองสิทธิแรงงานขันพื
้ ้นฐาน
การคุ้มครองทางสังคม และการเจรจาทางสังคม วาระงานที่มีคณ
ุ ค่าจึงมีความสําคัญต่อการสนับสนุนให้ แรงงาน
เตรี ยมความพร้ อมเป็ นผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลัง บทความแบ่งออกเป็ นห้ าส่วน ส่วนแรกอธิ บายแนวคิดพฤฒพลัง
งานที่มีคณ
ุ ค่า และการทบทวนเอกสาร ส่วนที่สองนําเสนอวิธีการศึกษา ส่วนที่สามและสี่เสนอผลการศึกษาและ
การอภิปรายผล และส่วนสุดท้ ายเป็ นข้ อเสนอแนะ

การทบทวนเอกสารและกรอบแนวคิดการศึกษา
พฤฒพลังและงานที่มีคุณค่ า
พฤฒพลัง (Active Ageing) เป็ นกระบวนการและภาวะที่พึงปรารถนาของผู้สูงอายุ องค์ประกอบสาม
ประการของพฤฒพลังได้ แก่ 1) มีสุขภาพดี (Healthy) 2) มีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิ จและสังคม (Economic and
social participation) และ 3) มีความมั่นคง (Security) แนวคิดนี เ้ สนอว่าชี วิตในทุกช่วงวัยมีความสําคัญ และ
ส่งผลต่อภาวะพฤฒพลังเมื่อเข้ าสู่วัยสูงอายุ (World Health Organization, 2002) สุขภาพดี หมายถึง การไม่
เจ็บป่ วยด้ วยโรคที่มีต้นทุนรักษาสูง ไม่มีความเสี่ยงด้ านสุขภาพ มีการออกกําลังกาย เข้ าถึงบริ การสุขภาพ การมี
ส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง มีงานทํา มีการพัฒนาทักษะอาชีพ มีส่วนร่ วมในครอบครัวและชุมชน
ส่วนความมัน่ คง หมายถึง มีรายได้ เพียงพอ มีเงินออม มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว (กุศลและกมลชนก, 2553;
นฤมล นิราทร, 2561) การเตรี ยมความพร้ อมเป็ นผู้สงู อายุที่มีพฤฒพลังจึงขึ ้นอยู่กบั การได้ รับการสนับสนุนในมิติ
ต่างๆ ข้ างต้ นและการปฏิบตั ิตนของบุคคลในมิติเหล่านัน้
การที่พฤฒพลังขึ ้นอยู่อย่างมากกับคุณภาพชีวิตการทํางานช่วงก่อนสูงอายุ จึงเป็ นที่มาของการเชื่อมโยง
แนวคิ ด พฤฒพลังเข้ ากับ วาระงานที่ มีคุณ ค่า (Decent Work) ซึ่งเปรี ย บเสมื อนคํ ารวมของมาตรฐานขัน้ ตํ่ าที่
แรงงานพึงได้ รับในการทํางาน “งานที่มีคณ
ุ ค่า” ให้ ความสําคัญกับงานที่ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม มีความมัน่ คง
แรงงานได้ รับการคุ้มครองทางสังคม มีโอกาสได้ รับการพัฒนา มีโอกาสเรี ยนรู้ ได้ รับการเสริ มพลัง แสดงความ
คิดเห็น วาระงานที่มีคณ
ุ ค่าจะบรรลุได้ ด้วยการเชื่อมโยงมาตรการสําคัญสี่ด้าน คือ 1) การสร้ างโอกาสการมีงาน
ทํา (Productive Employment) หมายถึง การส่งเสริ มให้ มีงานทํา การส่งเสริ มความรู้ ทักษะ 2) สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานใน
การทํางาน (Fundamental Principles and Rights at Work) เช่น ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม 3) การคุ้มครองทาง
สังคม (Social Protection) ประกอบด้ วยอาชีวอนามัย การประกันสังคม และมาตรการอื่นๆ ในการสร้ างความ
มัน่ คงและหลักประกันในชีวิต และ 4) การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) หมายถึง การรวมกลุ่มเพื่อเรี ยนรู้
และเสริ มพลัง (International Labour Organization, 2013)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การทบทวนเอกสารเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้ อมของแรงงานนอกระบบในการเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ
พบว่า มีงานวิจยั ในปี 2554 ที่ระบุวา่ แรงงานนอกระบบมีความพร้ อมด้ านสังคมและสุขภาพ แต่ยงั ขาดการเตรี ยม
ความพร้ อมด้ า นเศรษฐกิ จ งานวิ จัย นี เ้ สนอว่า การเตรี ย มความพร้ อมในการเข้ าสู่สัง คมผู้ สูงอายุ เป็ น ความ
รั บ ผิ ด ชอบหลัก ของแรงงาน โดยรั ฐต้ องให้ การสนับ สนุน (ธี ระและพรทิ พ ย์ , 2554) ส่วนงานวิจัย เกี่ ยวกับ การ
ทํางานของแรงงานนอกระบบทัง้ สามกลุ่มระบุว่าแรงงานทัง้ สามกลุ่มเผชิญปั ญหาร่ วมที่เชื่ อมโยงกับ “งานที่ มี
คุณค่า” กล่าวคือ ปั ญหาการมีงานทําไม่สมํ่าเสมอ ทําให้ รายได้ ไม่ต่อเนื่อง ค่าตอบแทนตํ่า ปั ญหาสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและอาชีพ และไม่มีการรวมกลุ่ม ส่วนปั ญหาเฉพาะ
กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เผชิญปั ญหาด้ านความมัน่ คงในพืน้ ที่ขาย การสนับสนุนให้ แรงงานทัง้ สามกลุ่ม
เข้ าถึงงานที่มีคณ
ุ ค่า จึงใช้ มาตรการสร้ างโอกาสทํางานด้ วยการพัฒนาทักษะในอาชีพเพื่อให้ มีอาชีพทางเลือก ให้
การคุ้มครองด้ านค่าจ้ างตามกฎหมาย ให้ ความรู้ ด้ านอาชีวอนามัยและสนับสนุนการรวมกลุ่ม และในกรณี ของ
แผงลอย ควรให้ ความสําคัญกับการจัดการพืน้ ที่ขาย เป็ นต้ น (Matofari & Muthui, 2016; Women in Informal
Employment Globalizing and Organizing, 2 0 1 6 ; Food and Agriculture Organization of the United
Nations, 2014; นฤมล นิราทร, 2560; 2559) กรอบแนวคิดการศึกษาปรากฏดังตาราง (Table 1)
Table 1 Conceptual Framework
Active
Decent Work
Ageing
Health
1. Rights at Work
2. Social Protection

Economic
and social
participation

1. Employment
2. Rights at Work
3. Social dialogue

Security

1. Employment
2. Rights at Work
3. Social dialogue

Preparation
Services used/received
Practices
1. Health promotion
1. Physical checkup
2. Occupational safety/health 2. Seek knowledge on health
3. Health-related information 3. Exercise and diet
4. Spirituality/meditation
1. Employment service
1. Cultivate gratefulness in
2. Skills development
children
3. Occupation-related info.
2. Support family activities
4. Group membership
3. Volunteer in community
activities
1. Social insurance
1. Give moral support and
2. National Savings Fund
financial support to family
3. Continuing education
members
2. Save money
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วิธีการศึกษา
การศึกษาใช้ วิธีเชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ แรงงานภาคเกษตร ผู้รับงานไปทําที่บ้าน และผู้ค้าแผง
ลอย อายุระหว่าง 45 - 60 ปี ในกรุ งเทพมหานครและสี่จงั หวัดในสี่ภาค คือ นครปฐม อุดรธานี พะเยา และสงขลา
ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่มีการขับเคลื่อนด้ านบริ หารจัดการแรงงานนอกระบบ เนื่องจากไม่มีสถิติที่ชดั เจนในแต่ละกลุม่ อาชีพ
จึงกําหนดจํานวนตัวอย่างกลุ่มอาชีพละ 50 ตัวอย่าง รวมเป็ นตัวอย่างทังสิ
้ ้น 750 ตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่าง
ใช้ การสุ่มแบบบังเอิญ เครื่ องมือการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ ที่มีข้อถามด้ านคุณลักษณะประชากร การทํางาน
การได้ รับ บริ ก าร (ไม่เคยได้ รับ หรื อได้ รับ ) และการปฏิ บัติ ต น (ไม่เคยปฏิ บัติ ห รื อ ปฏิ บัติป ระจํ า) ด้ านสุขภาพ
เศรษฐกิจ และความมัน่ คง การรวบรวมข้ อมูลกระทําในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2561 การประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าร้ อยละ

ผลการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 64.8 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ผู้ค้าแผงลอยมีระดับการศึกษาโดย
เฉลี่ยสูงที่สดุ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 58.0 มีสมาชิกในครอบครัวที่พึ่งกันได้ ในเชิงเศรษฐกิจ 1 – 2 คน กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีรายได้ ไม่สมํ่าเสมอ เนื่องจากไม่ได้ มีงานทําต่อเนื่อง และร้ อยละ 45.9 มีรายได้ ตอ่ วันตํ่ากว่าค่าจ้ างขัน้
ตํ่า กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 47.5 มีเงินออม มีเพียงร้ อยละ 9.9 ที่เป็ นสมาชิกกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 และ
ร้ อยละ 0.8 เท่านัน้ ที่เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 65.0 เข้ าถึงบริ การสุขภาพด้ วย
บัตรทอง ส่วนสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ทกุ กลุม่ เผชิญมากที่สดุ คือ ฝุ่ นละออง กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ 58.4 เชื่อว่า
การเจ็บป่ วยของตนมีสาเหตุจากการทํ างาน โดยแรงงานรั บงานไปทําที่บ้านมีสดั ส่วนสูงสุด ในด้ านการพัฒนา
ทักษะ แรงงานภาคเกษตรมีโอกาสมากกว่าแรงงานอีก 2 กลุ่ม ส่วนการเป็ นสมาชิกกลุ่ม พบว่า ในทุกกลุ่มอาชีพ
มีไม่ถงึ ครึ่งที่เป็ นสมาชิกกลุม่ (Table 2)
Table 2 Characteristics of samples
Items

Agriculture
n=250
%

Occupation groups
Homeworkers
Street vendors
n=250
%
n=250
%

Education
Primary
168
67.2
178
Lower secondary
35
14.0
26
Higher secondary
36
14.4
42
Family members living together or support financially
1 – 2 persons
135
54.0
177
3 persons up
87
34.8
52
Daily income
Less than 300 baht
118
47.2
177
Savings
432

Total (n = 750)
n=750

%

71.2
10.4
16.8

140
28
59

56.0
11.2
23.6

486
89
137

64.8
11.9
18.3

70.8
20.8

123
109

49.2
43.6

435
248

58.0
33.1

70.8

49

19.6

344

45.9
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Occupation groups
Agriculture
Homeworkers
Street vendors
n=250
%
n=250
%
n=250
%
130
52.0
102
40.8
124
49.6

Have savings
Security
Social insurance
17
NSF
4
Social welfare
Health card
217
Work environment
Dust
159
Work-related illness
Yes
126
Continuity of work (n=500)
No
171
Opportunity for skills development
No
75
Group membership
Yes
129

Total (n = 750)
n=750
356

%
47.5

8.2
1.9

22
0

12.8
0.0

24
1

9.4
0.4

63
5

9.9
0.8

62.2

206

66.5

210

66.9

633

65.0

63.6

193

77.2

217

86.8

569

75.8

50.4

179

71.6

133

53.2

438

58.4

68.4

171

68.4

-

-

342

68.4

30.0

128

51.2

128

51.2

331

44.1

51.6

66

26.4

62

24.8

257

34.3

ในด้ านองค์ประกอบของพฤฒพลัง พบว่า สัดส่วนของแรงงานที่ระบุว่าไม่ได้ รับบริ การในมิติสขุ ภาพตํ่า
กว่ามิติอื่นๆ ยกเว้ นด้ านอาชีวอนามัย ซึง่ กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ 60.6 ระบุวา่ ไม่เคยได้ รับ สัดส่วนของแรงงานที่ระบุ
ว่าไม่เคยได้ รับบริ การด้ านจัดหางาน การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ การพัฒนาทักษะในอาชีพปั จจุบนั และการได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารด้ านอาชีพ สูงถึงร้ อยละ 83.2, 67.2, 64.1 และ 52.5 ตามลําดับ (Figure 1, Figure 2)

Figure 1 Use of services that promote active ageing (health)
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Figure 2 Use of services that promote active ageing (economic/social participation and security)
ส่ ว นการปฏิ บั ติ ต น พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารปฏิ บั ติ ต นด้ านสุ ข ภาพ เช่ น ตรวจสุ ข ภาพทั่ ว ไป
ออกกําลังกาย ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ มีสขุ ภาพดีในสัดส่วนที่แตกต่างกัน (ร้ อยละ 30.9, 19.3
และ 21.7) ส่วนการรับประทานอาหาร พบว่า สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ารั บประทานอาหารรสหวาน มัน เค็ม เป็ น
ประจํา มีมากกว่าหนึ่งในสี่ (ร้ อยละ 43.5) ในประเด็นสุขภาพจิต พบว่า มีการปฏิบัติตนที่สร้ างเสริ มสุขภาพจิต
และความมัน่ คงทางจิตใจด้ วยการนัง่ สมาธิ (ร้ อยละ 27.3) (Figure 3)

Figure 3 Practices in the aspect of health
ในด้ านการมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจและสังคม และความมัน่ คง พบว่า การเกื ้อหนุนสมาชิกในครอบครัว
ด้ านการเงิ น การเก็ บ ออมเงิ น (ร้ อยละ 47.2 และ 34.0) มี สัด ส่วนสูง กว่าด้ านสุข ภาพ แรงงานทัง้ สามกลุ่ม มี
สัดส่วนการปฏิบตั ิตนด้ านความสัมพันธ์ในครอบครัว และความสัมพันธ์ในชุมชนค่อนข้ างสูง สัดส่วนของผู้ที่ระบุ
ว่าอบรมสัง่ สอนและ/หรื อปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างด้ านความกตัญ�ู (ร้ อยละ 59.2) เกื ้อหนุนสมาชิกในครอบครัว
ก็ค่อนข้ างสูง (ร้ อยละ 62.7) เช่นเดียวกับการช่วยงานสาธารณะหรื อชุมชน (ร้ อยละ 32.8 และ 32.4) (Figure 4)
เมื่อพิ จารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า แรงงานรั บงานไปทํ าที่ บ้านมีสัดส่วนการปฏิ บัติตนด้ านเศรษฐกิ จตํ่าที่ สุด
แรงงานภาคเกษตรมีการปฏิบตั ิตนด้ านการออกกําลังกายดีที่สุด แต่การปฏิบตั ิตนที่ถูกสุขลักษณะด้ านอาหารก็
ตํ่ากว่าด้ วย ในมิติจิตวิญญาณ พบว่า กลุม่ แรงงานภาคเกษตรมีการปฏิบตั ิตนด้ านนี ้สูงสุดเช่นกัน
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Figure 4 Practices in the aspects of economic/social participation and security

อภิปรายผล
ผลการศึกษาครั ง้ นีย้ ืนยันว่าแรงงานนอกระบบทัง้ สามกลุ่มยังขาดการสนับสนุนด้ านการเตรี ยมความ
พร้ อมในมิ ติสุขภาพ ด้ านเศรษฐกิ จ และความมั่น คง รวมทัง้ ยังมี ช่องว่างในการปฏิ บัติต นในมิ ติสุขภาพ เมื่ อ
พิจารณาจากข้ อค้ นพบด้ านสถานการณ์ การทํางาน รายได้ สภาพแวดล้ อมในการทํางาน การพัฒนาทักษะ การ
เป็ นสมาชิกกลุม่ การได้ รับบริ การด้ านการมีสว่ นร่ วมทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง รวมถึงการปฏิบตั ิตนของแรงงาน
ในมิติเหล่านี ้ ข้ อค้ นพบนี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาบางด้ านของธีระและพรทิพย์ (2554) ส่วนข้ อค้ นพบด้ านการ
ทํางาน ทังในประเด็
้
นรายได้ สภาพแวดล้ อมในการทํางาน อาการเจ็บป่ วยที่มีสาเหตุจากงาน ความต่อเนื่องของ
งานซึ่งส่งผลต่อรายได้ และโอกาสในการพัฒนาทักษะอาชีพ สะท้ อนถึงช่องว่างในการเข้ าถึงงานที่มีคุณค่า ซึ่ง
สอดคล้ องผลการศึกษาก่อนหน้ าเช่นกัน สถานการณ์ เหล่านี ส้ ะท้ อนถึงโอกาสที่ ลดลงในการเป็ นผู้สูงอายุที่ มี
พฤฒพลัง นอกจากนี ้ ความแตกต่างของผลการศึกษาในแรงงานนอกระบบแต่ละอาชีพ สะท้ อนถึงความจําเป็ น
ในการทํ าความเข้ าใจกับบริ บทของแรงงานแต่ละกลุ่ม เพื่ อกํ าหนดแนวทางและมาตรการในการเตรี ยมความ
พร้ อมที่สอดคล้ องกับบริ บทและเงื่อนไขการทํ างานของแรงงาน และที่ สําคัญ ไม่น้อยกว่ากัน คือ การเน้ นยํา้ ถึง
บทบาทของแรงงานนอกระบบต่อการเตรี ยมความพร้ อมตนเองเพื่อการเป็ นผู้สงู อายุที่มีพฤฒพลังด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาข้ างต้ น ข้ อเสนอแนะเพื่อการเตรี ยมความพร้ อมแรงงานนอกระบบเพื่อการเป็ นผู้สงู อายุ
ที่มีพฤฒพลัง มีดงั นี ้
1. ให้ ความสําคัญต่อการเข้ าถึง “งานที่มีคณ
ุ ค่า” ในฐานะเงื่อนไขสําคัญของการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ
เป็ นผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลัง มาตรการสนับสนุนการเข้ าถึงงานที่ มีคุณค่า เชื่อมโยงโดยตรงกับมาตรการส่งเสริ ม
สุขภาพ สนับสนุนการมีงานทํ า การคุ้มครองแรงงานด้ านค่าตอบแทน มาตรการด้ านอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การพัฒนาฝี มือแรงงาน และการเข้ าถึงระบบประกันสังคม (มาตรา 40)
2. ให้ ความรู้ และสร้ างความตระหนักในการเตรี ยมความพร้ อมด้ านสุขภาพ ข้ อค้ นพบเกี่ยวกับการได้ รับ
บริ การด้ านสุขภาพยืนยันถึงความจํากัดในการให้ ความรู้ และการเข้ าถึงบริ การสุขภาพ โดยเฉพาะอาชีวอนามัย
และการปฏิบตั ิตนด้ านสุขภาพของแรงงาน
3. สนับสนุนให้ แรงงานรวมกลุม่ และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของกลุม่ ในกรณีที่มีกลุม่ อยู่แล้ ว
435

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

4. รณรงค์เพื่อให้ เกิดความตระหนักว่าการเตรี ยมการเพื่อเป็ นผู้สงู อายุที่มีพฤฒพลังเป็ นความรับผิดชอบ
ของตัวแรงงานเอง นอกเหนือจากการสนับสนุนจากภาครัฐ
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สภาพปั ญหาการจัดซือ้ จัดจ้ างในหน่ วยงานภาครัฐที่ก่อให้ เกิดการทุจริตคอรัปชั่น
State of Problems: Procurement Problems in Government Agencies That Cause Corruption
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บทคัดย่ อ
สภาพปั ญหาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐที่ก่อให้ เกิดการทุจริ ตคอรัปชั่นมี 3 ประเด็นคือ
1) ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในพระราชบัญ ญั ติ ก ารจัด ซื อ้ จัด จ้ า งในการปฏิ บัติ ง าน 2) ขาดจิ ต ส านึ ก ในการ
ปฏิบัติงานด้ วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต 3) ขาดการถ่วงดุลอานาจในการปฏิบัติงาน ทาให้ เกิดช่องทางการ
ทุจริ ตการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐตังแต่
้ เริ่ มโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างจนสิ ้นสุดโครงการ สาหรับแนวทางการ
พัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐ คือ การให้ ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างให้ กบั
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกรู ป เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้ อง การสร้ างจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต และการบังคับใช้ กฎหมายที่รุนแรง รวดเร็ ว อย่างจริ งจังในการกาหนด
บทลงโทษให้ กบั ผู้กระทาผิด เพื่อลดปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในหน่วยงานภาครัฐ
ABSTRACT
The findings from this study found that there were 3 issues associated with procurement
in government agencies that caused corruptions during the process. The issues could be identified as
follow: 1) lack of knowledge and understanding about the Public Procurement Act during the operation;
2) lack of moral awareness, especially in terms of corporate transparency and integrity; 3) Lack of
balance of corporate power which resulted in the opportunities of procurement fraud and corruption
from the initiation to the termination of the procurement project. The approaches to develop
procurement in government agencies were to educate all employees about the Procurement Act in
order to create better understanding of the work process, to instill on moral awareness at work for
corporate transparency and integrity and to use law enforcement strictly, fast and solemnly to impose
penalties on the offenders in order to reduce corruption in government agencies.
Key Words: State Problem, Procurement, Government Agencies, Corruption
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คานา
สภาพปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ถือว่าเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ ้นทัว่ โลกและยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศเป็ นอย่างมาก จากการสารวจเกี่ยวกับงานวิจยั ในระดับประเทศ พบว่า เป็ นปั ญหาที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
งบประมาณเป็ นจานวนมาก ซึ่งปั ญหาการทุจริ ตที่พบมากที่สุดคือ การทุจริ ตจากการจัดซื ้อจัดจ้ างในโครงการ
ก่อสร้ าง วางท่อประปา และการจัดหาเช่ารถยนต์ ไว้ ใช้ ในราชการและโครงการใหญ่ ๆ ที่ มีการใช้ งบประมาณ
จานวนมาก โดยเริ่ มตังแต่
้ กาหนดสเปคของวัสดุอปุ กรณ์ ก่อนเริ่ มลงมือทาจนสิ ้นสุดโครงการคือ การส่งมอบงาน
รวมไปถึงการกาหนดนโยบายแทรกแซงสินค้ าที่เป็ นการทุจริ ตเชิงนโยบาย จากข้ อมูลดัชนีภาพลักษณ์ คอรัปชัน่ ที่
จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่ งใสนานาชาติ (Transparency International) จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยยังมี
ภาพลักษณ์การคอรัปชัน่ อยู่ในระดับที่สงู เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 1.1 ดัชนีชี ้วัดภาพลักษณ์คอรัปชัน่ ของประเทศไทย ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2548-2559
ปี พ.ศ.
ประเทศ
สิงคโปร์
บูรไน
มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ลาว
เมียนมาร์
กัมพูชา

2548

2549

2550

2551

2552

94
n/a
51
25
38
22
26
33
18
23

94
n/a
50
25
36
24
26
26
19
21

93
n/a
51
25
33
23
26
19
14
20

92
n/a
51
23
35
26
27
20
13
18

92
55
45
24
34
28
27
20
14
20

2553 2554
ค่าคะแนนในแต่ละปี
93
92
55
52
44
43
24
26
35
34
28
30
27
29
21
22
14
15
21
21

2555

2556

2557

2558

2559

87
55
49
34
37
32
31
21
15
22

86
60
50
36
35
32
31
26
21
20

84
n/a
52
38
38
34
31
25
21
21

85
n/a
50
35
38
36
31
25
22
21

84
58
49
35
35
37
33
30
28
21

ที่มา: http://www.transparency.org
สรุ ปจากตารางค่าคะแนนดัชนีชี ้วัดภาพลักษณ์ คอรัปชัน่ ในภูมิภาคอาเซียนจะพบว่า ประเทศไทยมีค่า
คะแนนที่ลดลง โดยปี พ.ศ. 2555 มีคา่ คะแนนอยู่ที่ 37 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม ในปี พ.ศ. 2556 มีคา่ คะแนนอยู่ที่
35 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม ในปี พ.ศ. 2557 มีคา่ คะแนนอยู่ที่ 38 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม ในปี พ.ศ. 2558 มี
ค่าคะแนนอยู่ที่ 38 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม และในปี พ.ศ. 2559 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 35 คะแนนจาก 100 คะแนน
เต็ม จากค่าคะแนนตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555-2559 ค่าคะแนนอยู่ในช่วงที่ต่ากว่า 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน
สะท้ อนให้ เห็นว่า การทุจริ ตยังคงมีอยู่อย่างแพร่ หลายในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมที่ยงั คงติดตาม
และตรวจสอบการทุจริ ตได้ ไม่ดีเท่าที่ ควรเพราะปั ญหาที่ แท้ จริ งอยู่ที่กระบวนการในการจัดการกับสถานการณ์ การ
ทุจริ ตที่เกิดขึ ้น เพราะบุคคลที่กระทาการทุจริ ตส่วนใหญ่กลับไม่ถูกลงโทษ ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศ เนื่องจากระบบอุปถัมภ์และการให้ สินบนที่ยงั มีอยู่ในสังคมราชการถือว่าเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างทากันอย่าง
แพร่ หลายและคนในประเทศยังมีทัศนคติต่อระบบอุปถัมภ์ และการให้ สินบนว่าเป็ นเรื่ องปกติและยอมรับได้ และการ
จัดซื ้อจัดจ้ างตามระยะงบประมาณในแต่ละปี ยังมีช่องทางที่ทาให้ เกิดการทุจริ ตในหลากหลายรู ปแบบเนื่องจากการ
จัดซือ้ จัดจ้ างของภาครั ฐค่อนข้ างเป็ นระบบปิ ด ซึ่งผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับงานซือ้ หรื องานจ้ างโดยส่วนใหญ่ เป็ นบุคลากร
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ภายในส่วนราชการเจ้ าของโครงการจัดซือ้ จัดจ้ าง โดยอานาจในการพิ จารณาอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ จะเป็ นอานาจของ
หัวหน้ าส่วนราชการ กล่าวคือ ตังแต่
้ การทาแผนจัดซื ้อจัดจ้ าง การสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง การแต่งตังบุ
้ คคลหรื อกรรมการชุดต่าง
ๆ การตรวจรับพัสดุ/งานจ้ าง และการพิจารณาอุทธรณ์ การตัดผู้ชื่อเสนอราคา ซึง่ จะใช้ คนในองค์กรดาเนินการจัดซื ้อจัด
จ้ างและพิจารณาอนุมตั ิหรื อสัง่ การเรื่ องต่าง ๆ โดยมีอานาจเบ็ดเสร็ จ ทาให้ การตรวจสอบหรื อหาหลักฐานการทุจริ ต
เป็ นไปได้ ยาก รวมไปถึงการฮัวประมู
้
ลระหว่างผู้เข้ าร่ วมประมูลด้ วยกันหรื อเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐเข้ าไปมีส่วนเกี่ยวข้ องจนมี
เรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้ อน เอื ้อผลประโยชน์ให้ กบั เครื อญาติ หรื อการกาหนดกฎเกณฑ์ที่เอื ้อต่อการทุจริ ต เช่น กรณีการ
ทุจริ ตของสานักงานตารวจแห่งชาติในโครงการจัดซื ้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อไทเกอร์ ขนาด 200 ซีซี รุ่ น Boxer200 พร้ อม
อุปกรณ์ ทดแทน 19,147 คัน วงเงิน 1,144,550,600 บาท ซึ่งราคากลางตามงบจัดซือ้ คันละ 65,000 บาท ได้ นามา
แจกจ่ายให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจฝ่ ายปราบปรามตามสถานีตารวจทัว่ ประเทศใช้ เป็ นพาหนะออกตรวจพื ้นที่ จานวน 1,447
แห่ง แต่หลังจากรับรถจักรยานยนต์ไปใช้ งานได้ ไม่นานพบปั ญหาขัดข้ องที่ไม่สามารถซ่อมบารุ งได้ เนื่องจากไม่มีศูนย์
ซ่อมและไม่มีอะไหล่ เนื่องจากมีการกาหนดคุณลักษณะรถจักรยานยนต์จากขนาด 150 ซีซี มาเป็ นไม่เกิน 200 ซีซี และ
กาหนดสเปกโรงงานตามมาตรฐานผู้ผลิต จึงทาให้ บริ ษัทคาร์ แทรคกิง้ จากัดสามารถเข้ าเสนอราคาได้ อย่างถูกต้ อง
เพียงรายเดียว และไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขการประกวดราคา จึงทาให้ เกิดความเสียหายต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ใช้
รถจักรยานยนต์ไทเกอร์ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ซึง่ เป็ นการกระทาผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยความผิดเกี่ยวกับ
การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการฮัว)้ (ไทยรัฐ, 2560)
หรื อกรณี การทุจริ ต โครงการบ่อบาบัดนา้ เสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ อแก้ ไขปั ญหา
มลพิษของจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะในด้ านน ้าเสียตลอดจนฟื น้ ฟูคณ
ุ ภาพแม่น ้าเจ้ าพระยาตอนล่างอย่าง
เป็ นรู ปธรรมและรวดเร็ ว โดยมีการใช้ งบประมาณกว่า 22.950 ล้ านบาท ซึง่ ในปี พ.ศ.2539 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้ มีการจัดประกวดราคาเพื่อหาบริ ษัทเอกชนมาดาเนินงานการก่อสร้ าง โดยมีผ้ แู สดงความสนใจ
ซื ้อซองประมูลถึง 13 ราย แต่เนื่องจากมีการกาหนดคุณสมบัติแบบเฉพาะเจาะจงไว้ ใน TOR ว่าต้ องเป็ นบริ ษัทที่มี
ประสบการณ์ ในการก่อสร้ างบ่อบาบัดน ้าเสียจึงทาให้ เหลือผู้ยื่นซองประมูลจริ งเพียง 4 รายและผ่านคุณสมบัติ
เพียง 2 ราย ได้ แก่ กิจการร่ วมค้ า NVPSKG และกลุ่มบริ ษัทมารู บินี่ พร้ อมทังมี
้ การปรับแก้ เงื่อนไขการประมูลให้
รวมทาโครงการบ่อบาบัดน ้าเสียนี ้เป็ นที่ดินผืนเดียว ทาให้ กลุ่มบริ ษัทมาบิรูนี่ถอนตัวเพราะหาที่ดินไม่ทนั จึง เป็ น
เหตุทาให้ กิจการร่ วมค้ า NVPSKG ชนะการประมูลโดยเสนอราคา 22,949 ล้ านบาท ต่อมาไม่นานกิจการร่ วมค้ า
NVPSKG ได้ มีการถอนตัว จนทาให้ โครงการต้ องหยุดชะงักและสร้ างความเสียหายแก่ประเทศอย่างมาก ด้ วยเหตุ
นี ้จึงทาให้ ภาคประชาชนเกิดข้ อสงสัยและยื่นคาร้ องให้ หน่วยงานตรวจสอบการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในโครงการก่อสร้ าง
บ่ อ บ าบั ด น า้ เสี ย คลองด่ า น ซึ่ ง ผลการพิ พ ากษาพบว่ า โครงการนี เ้ ป็ น โครงการที่ ฝ่ าฝื นต่ อ ระเบี ย บส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2539 เกือบทุกขันตอน
้
(สมาคมสื่อช่อสะอาด, 2560)
กล่าวสรุ ปโดยภาพรวมงานวิจยั ตังแต่
้ ปี 2530-2559 พบว่า การทุจริ ตที่พบมากที่สดุ คือการทุจริ ต
การจัดซื ้อจัดจ้ าง การทุจริ ตการบริ หารราชการที่ใช้ อานาจอนุมตั ิ และการทุจริ ตรับซื ้อสินค้ าเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรที่มีนโยบายแทรกแซงสินค้ าเกษตรเป็ นการทุจริ ตเชิงนโยบาย (องค์กรต่อต้ านคอรัปชัน่ ในประเทศไทย,
2560) จากสภาพปั ญหาการทุจริ ตข้ างต้ นจะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยมีการทุจริ ตใน
ขันตอนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างอยู่หลายกรณี ในช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ อ
ร่ วมกันต่อต้ านการคอรั ปชั่น รวมถึงกาหนดมาตรการทางกฎหมายที่ เป็ นรู ปธรรมมากขึน้ แต่ด้วยการบังคับใช้
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กฎหมายที่มีอยู่ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถขจัดปั ญหาการคอรัปชัน่ ให้ หมดสิ ้นไปจากสังคมไทยได้ ดังนัน้ รัฐบาลจึง
ให้ ความสาคัญและถือว่าการกาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ เป็ นยุทธศาสตร์ และ
วาระแห่งชาติ โดยได้ กาหนดให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐกาหนดมาตรการหรื อแนวทางการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบโดยมุง่ เน้ นการสร้ างหลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานและส่งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกัน้ มิ ให้ เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้ ทาให้ ผ้ ู
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปั ญหาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐที่ก่อให้ เกิดปั ญหาการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานและลดปั ญหาการทุจริ ตได้ อย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึกษาสภาพปั ญหาการจัดซื อ้ จัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐ ที่ ก่อให้ เกิ ดปั ญหาการทุจ ริ ต
คอรัปชัน่ ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดปั ญหาการทุจริ ต

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้จะแบ่งวิธีการเก็บข้ อมูลออกเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี ้
1. การค้ นคว้ าเชิงเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากวิทยานิพนธ์ วารสาร บทความ
และหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐ
2. การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-depth Interview) กลุ่ ม เป้ า หมายจากผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ 4 กลุ่ ม คื อ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ จานวน 3 คน สานักงานการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตในหน่วยงานภาครัฐ จานวน 5 คัน ที่ปรึ กษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จานวน 4 คน และมูลนิธิตอ่ ต้ านการทุจริ ต จานวน 3 คน รวมเป็ น 15 คน

ผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย เรื่ องสภาพปั ญ หาการจัดซือ้ จัดจ้ างในหน่ วยงานภาครั ฐ ที่ ก่อให้ เกิ ดการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้วิจยั สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี ้
1. สภาพปั ญหาการจั ด ซื อ้ จั ด จ้ า งในหน่ วยงานภาครั ฐ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาการทุ จ ริ ต
คอร์ รัปชั่น ซึ่งประเทศไทยกาลังประสบปั ญหาการทุจริ ตการจัดซื ้อจัดจ้ างที่รุนแรง โดยรู ปแบบการทุจริ ตส่วน
ใหญ่จะเป็ นในลักษณะของการรับสินบน การฮัวประมู
้
ล การใช้ อานาจหน้ าที่กระทาผิดโดยมิชอบ รวมไปถึงเรื่ อง
ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และการเอื ้อผลประโยชน์ต่อคูส่ ญ
ั ญา สาเหตุสว่ นใหญ่มาจากระบบอุปถัมภ์ และเป็ นระบบที่
มีมายาวนานทุกยุคทุกสมัยทาให้ ระบบนีฝ้ ั งตัวเป็ นรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาเป็ นระยะเวลานานจนถึงปั จจุบนั
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ ความคิดเห็นว่า การที่ จะแก้ ไขระบบอุปถัมภ์ ได้ อย่างยั่งยื นนัน้ ควรจะต้ องเริ่ มแก้ ไขที่
ผู้บริ หารของหน่วยงานและเจ้ าหน้ าที่ ที่ปฏิ บัติ งานเป็ นสาคัญก่อนจะมีการแก้ ไขระเบี ยบหรื อพระราชบัญญัติ
440

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐ เพราะปั จจัยสาคัญที่ก่อให้ เกิดการทุจริ ตที่เพิ่มขึ ้นก็มาจากผู้บริ หาร
บางรายใช้ อานาจหน้ าที่ในทางที่ผิด ส่งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานในลักษณะที่ขาดศีลธรรมและจิตสานึกในการ
ปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นดังนี ้ 1) ปั ญหาบุคลากรขาดองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบทลงโทษทาให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่เข้ าใจ
ระบบการทางานเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ ส่งผลทาให้ เจ้ าหน้ าที่กระทาผิดโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรื อบางกรณี
อาจตกเป็ นเครื่ องมือของผู้ที่ประพฤติไม่ชอบ 2) ปั ญหาบุคลากรขาดจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่ งใส
ซื่อสัตย์ สุจริ ต มักใช้ อานาจหน้ าที่ในทางที่ผิดนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม 3) ปั ญหาการขาดการ
ถ่วงดุลอานาจในการดาเนิ นการจัดซือ้ จัดจ้ างภายในหน่ วยงาน ถึงแม้ พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้ างและ
บริ หารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีการกาหนดให้ มีการจัดตังคณะกรรมการในการตรวจสอบการด
้
าเนินงาน
เรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง แต่ในทางปฏิบตั ิแล้ วกลับพบหน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังใช้ ช่องว่างของข้ อกฎหมายในการ
ดาเนินการจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างที่เป็ นบุคลากรภายในหน่วยงาน มิใช่บคุ ลากรภายนอก
ที่เป็ นกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหรื อภาคประชาชนดังเช่นที่กฎหมายบัญญัติไว้ จึงทาให้ การดาเนิ นดังกล่าวยังขาด
เรื่ องการถ่วงดุลอานาจในเรื่ องการจัดซื ้อจัดจ้ าง
2. แนวทางการพัฒนาการจัดซือ้ จัดจ้ างในหน่ วยงานภาครั ฐเพื่อลดปั ญหาการทุจริต
1) การมุง่ เน้ นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐด้ วยการส่งเสริ มให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
ในการปฏิบตั ิงานและมีความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เกี่ ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและบทลงโทษ ตลอดจนการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการปฏิ บัติงาน เพื่ อให้ การ
ปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจาปี ของหน่วยงาน การจัดอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง การสอนงานด้ วยระบบพี่เลี ้ยงเพื่อสร้ างความไว้ ใจซึ่งกันและกัน การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการกาหนด
คุณลักษณะและเป็ นผู้ตรวจรั บงานที่ถูกต้ องตามกาหนดในพระราชบัญญัติ การจัดประชุมเพื่อชี ้แจงเสริ มสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ มีความต่อเนื่องและนาไปใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงาน มีการสร้ างระบบการควบคุมภายใน การกากับ ติดตาม และการประเมินผลการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครั ฐที่มีประสิทธิ ภาพเพื่อเสริ มสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บัติ งาน และสามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนการจัดทาคู่มือขัน้ ตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้ างในแต่ละวิธีให้ ชัดเจน เพื่อใช้ เป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่
2) การสร้ างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อ สร้ างจิตสานึกที่ดีให้ กับบุคลากรภายในหน่วยงานโดยการ
กาหนดนโยบายไม่รับของขวัญไม่ให้ ของขวัญ สร้ างความผูกพันระหว่างบุคลากรทุกคนโดยการจัดกิจกรรมสาน
ความสัมพันธ์ เช่น สันทนาการ การแข่งกีฬาภายในองค์กร เพื่อทาให้ การทางานและการใช้ ชีวิตในที่ทางานเป็ นไป
อย่างราบรื่ น พร้ อมทัง้ ชื่ นชมคนทาดีถือเป็ น การสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กับผู้ปฏิ บัติงานที่ ดี โดยการจัดงาน
ประกวดพนักงานดีเด่นประจาเดือนหรื อประจาปี รวมไปถึงการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับชุมชนโดยการจัด
กิจกรรมทางการกุศลร่ วมกับชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับชุมชน ตลอดจนการเอาใจใส่พนักงานและส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้ มีทกั ษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ และการสร้ างบุคคลต้ นแบบในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
3) การผลักดันให้ จดั ทาข้ อตกลงคุณธรรมโดยให้ หน่วยงานภาครัฐกับคูส่ ญ
ั ญาร่ วมกันทาคารับรอง
รวมทังมี
้ การจัดให้ กลุ่มผู้สงั เกตการณ์ อิสระเข้ ามามีส่วนร่ วม เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ การจัดทา
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ข้ อตกลงคุณธรรมมีความครอบคลุมทุกโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง และต้ องจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอกับบุคลากร
ที่ดาเนินการในด้ านต่าง ๆ คือ การเพิ่มองค์กรพัฒนาบุคลากรด้ านผู้สงั เกตการณ์ อิสระให้ มากขึ ้นและพัฒนาให้ มี
มาตรฐานเดียวกัน โดยการคัดเลือกผู้สงั เกตการณ์อิสระให้ เพียงพอที่จะเข้ ารับผิดชอบโครงการจัดซื ้อจัดจ้ างตลอด
ทังปี
้ รวมถึงการคุ้มครองผู้สงั เกตการณ์ อิสระ โดยผู้สงั เกตการณ์ อิสระจาเป็ นต้ องได้ รับการสนับสนุนคาปรึ กษา
ทางด้ านเทคนิคและข้ อกฎหมาย เช่น มีกฎหมายคุ้มครอง หรื อมีหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือกรณี ถูกฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและทางอาญา เพื่อให้ ผ้ สู งั เกตการณ์ อิสระสามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ และไม่เกรง
กลัวต่อการถูก หน่ วยงานต่าง ๆ ฟ้ องร้ องกลับ จึงจ าเป็ น ที่ จ ะต้ องมีก ารสร้ างภูมิ ค้ ุมกัน ตามกฎหมายไม่ ใ ห้ ผ้ ู
สังเกตการณ์อิสระถูกดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและทางอาญา
4) การมีภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ ร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อที่เรี ยกว่า
“บริ หารจัดการแบบร่ วมมือกัน (Collective Governance)” โดยการสร้ างและขยายแนวร่ วมในภาคเอกชนเพื่ อ
สร้ างกระแสการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ด้ วยการส่งเสริ มให้ บริ ษัทต่าง ๆ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ซึง่ แนวร่ วมภาคปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
การทุจริ ตของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption for Private Sectors: CAC) เป็ นความ
ริ เริ่ มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ในประเด็นตามวัตถุประสงค์ดงั นี ้
1) สภาพปั ญหาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใน
การจัดซื ้อจัดจ้ าง มีความสอดคล้ องกับ งานวิจัยของ นันทา คุ้มศักดิ์ (2557) มาลัยทิพย์ ฐานิสสรณ์ (2555) รั ฐ
พงษ์ โภคะสุวรรณ (2550) และวันทนีย์ วิวรรธนภาสกร (2550) ที่กล่าวว่าปั ญหาที่สาคัญที่สดุ คือ ด้ านบุคลากรที่
เกี่ ย วข้ องโดยเฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ กั บ คณะกรรมการที่ ข าดความรู้ ความเข้ า ใจในระเบี ย บ ขั น้ ตอนและ
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างขาดความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรื อขาดความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้ าที่จึงเป็ นช่องทางให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาพัสดุใช้ อานาจแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบด้ วยกฎหมาย หรื อการกาหนดรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื ้อจัดจ้ างหรื อการกาหนดคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นในการจัดซื ้อจัดจ้ างของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาพัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นการ
เอื ้อประโยชน์ แก่เอกสารรายใดรายหนึ่งให้ เข้ ามาเป็ นคู่สัญญากับส่วนราชการต่างๆ ขาดการส่งเสริ มด้ านการ
อบรมพัฒนา รวมทังปั
้ ญหาในประเด็นเรื่ องการขาดจิตสานึก ขาดความเสมอภาคในการพัฒนาและฝึ กอบรมด้ าน
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ และความรู้ ที่ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ความชัดเจนในนโยบาย บทบาท หน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานในอนาคต และต้ องการให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเห็นความสาคัญให้ ความเป็ นธรรมและความโปร่ งใสใน
การปฏิบัติหน้ าที่ การนาเอาเทคโนโลยี มาใช้ ยังไม่ได้ ช่วยให้ งานเอกสารลดปริ มาณลงแต่อย่างใด ไม่สามารถ
ป้ อ งกัน การฮัว้ ประมูล ได้ ทัง้ หมด และถึ ง แม้ ผ้ ู บ ริ ก ารจะให้ ก ารสนับ สนุ น การน าระบบการจัด หาพัส ดุ ท าง
อิเล็กทรอนิ กส์ มาใช้ เป็ นอย่างดีก็ตาม แต่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคทางด้ านบุคลากร ด้ านการจัดการ ด้ าน
งบประมาณ และด้ านวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนีย้ งั มีความสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วีรณรงค์ อังคารชุน (2550)
และ โกวิทย์ พวงงาม (2549) ที่กล่าวว่าสภาพหรื อลักษณะปั ญหาของการทุจริ ตที่เกิดจากอานาจ บารมี อิทธิพล
หน่วยงานบางแห่งยังมีอิทธิ พลหรื ออานาจที่ส่งผลให้ เกิดการทุจริ ตได้ โดยเฉพาะอิทธิ พลและอานาจของฝ่ าย
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สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

การเมืองที่ครอบงาหรื อสามารถให้ คณ
ุ ให้ โทษต่อเจ้ าหน้ าที่หรื อข้ าราชการได้ ตลอดจนการใช้ อิทธิพลข่ มขู่หรื อกีด
กันผู้เสนอราคารายอื่นๆ การบีบบังคับให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องตรวจรับงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครัง้ ประชาชน
ไม่กล้ าที่ จะให้ เป็ นพยานเพื่อเอาผิดกับผู้กระทาการทุจริ ต มีพฤติกรรมและวิธีการคอร์ รัปชั่นจากกระบวนการ
จัดซื ้อจัดจ้ างในระบบราชการไทย ชอบหลีกเลี่ยงหรื อบิดเบือนระเบียบข้ อบังคับ โดยอาศัยอานาจตาแหน่งหน้ าที่
ของตนแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และร่ วมสมคบกับผู้ขายเสนอราคาให้ แก่ทางราชการสูงกว่าราคาที่แท้ จริ ง
ตลอดจนทุจริ ตต่อหน้ าที่ราชการ ปลอมแปลงหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นเท็จ เรี ยกรับเอาผลประโยชน์จากผู้เสนอ
ราคา และใช้ เทคนิคหาประโยชน์จากกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ มูลเหตุหรื อสาเหตุการคอร์ รัปชัน่ เกิดจากสาเหตุ
จากตัวผู้กระทา จากโอกาส หรื อสิ่งจูงใจ ทาให้ ขาดความซื่อสัตย์ สุจริ ต และจากปั จจัยสิ่งแวดล้ อมภายนอกใน
ด้ านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ค่าครองชีพ การเมืองการปกครอง ด้ านกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ
โดยมีผ ลกระทบที่ เกิ ดจากการคอรั ป ชั่นทางเศรษฐกิ จ สังคม การบริ ห าร และทางการเมือง และยังมีค วาม
สอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของ พรเทพ จัน ทรนิ ภ า (2558) และ จิ ตินัน ท์ สุขี เกตุ (2553: 5-6) ที่ ก ล่าวว่าสถาบัน
ครอบครั วและสถาบันการศึกษาต้ องมีบทบาทสาคัญในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม อบรมสัง่
สอนเด็กและเยาวชนให้ มีคุณธรรมจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบวินยั และความรั บผิดชอบต่อหน้ าที่
ผู้บริ หารประเทศและผู้บริ หารองค์กรต้ องประพฤติตวั เป็ นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี ้คนในสังคมต้ องเปลี่ยนทัศนคติ
และความเชื่อโดยให้ การเคารพยกย่องคนดีมีคณ
ุ ธรรม รวมทังสื
้ ่อมวลชนต้ องยกย่องชมเชยผู้ที่ประพฤติดี กาหนด
เกณฑ์ มาตรฐานระดับสูงในการคัดเลือกบุคลากรเข้ าสู่ระบบ และองค์ กรต้ องสร้ างและปลูกฝั งจิ ตสานึกด้ าน
คุณธรรมให้ กบั บุคลากร จัดอบรมสัมมนา มีกลไกการติดตามและประเมินผลอย่างสม่าเสมอ ปั ญหาการทุจริ ตมัก
เกิดจากการขาดการปลูกฝั งตังแต่
้ วยั เด็กและการมีค่านิยมความเชื่อวัฒนธรรมการปฏิบตั ิที่ไม่ถกู ต้ อง โดยเห็นว่า
ความร่ ารวยเป็ นสิ่งที่ดีงาม สังคมยอมรับนับหน้ าถือตา ทาให้ เกิดรากเหง้ าของการแสวงหาโอกาสที่ทาให้ ร่ ารวย
เกิดขึน้ ทุกวิถีทาง โดยไม่คานึงถึงวิ ธีการที่ได้ มาว่าถูกต้ องหรื อไม่ นอกจากนีพ้ บว่า ความจาเป็ นทางเศรษฐกิ จ
รายได้ หรื อเงินเดือนของข้ าราชการไม่เพียงพอ ต่อการครองชีพเป็ นสาเหตุหนึง่ ของการทุจริ ตคอรัปชัน่ และมีความ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ลิขิต ธี รเวคิน (2544) ที่กล่าวว่าระบบอุปถัมภ์ เป็ นรากฐานของสังคมการเมืองการ
ปกครองบริ หารของไทยมาตังแต่
้ สมัยโบราณ ภายใต้ ระบบดังกล่าวมี ผ้ อู ปุ ถัมภ์คอยให้ คณ
ุ ให้ โทษกับคนที่ติดตาม
ให้ การสนับสนุนคนหรื อที่เรี ยกว่า ผู้อยู่ใต้ อปุ ถัมภ์ โดยต่างคนต่างได้ ประโยชน์จากกันและกัน ในทานองน ้าพึ่งเรื อ
เสือพึ่งป่ า ส่วนใหญ่ผ้ อู ปุ ถัมภ์จะเป็ นผู้ซึ่งมีฐานะทางสังคม มีอานาจและบารมีทงในทางการเงิ
ั้
นและการปกครอง
บริ หาร จึงต้ องมีลกู น้ อยคอยประดับบารมี รวมทังคอยช่
้
วยเหลือในการทางาน เพราะการปฏิบตั ิราชการจะอยู่โดด
เดี่ยวผู้เดียวไม่ได้
2) แนวทางการพัฒนาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่อลดปั ญหาการทุจริ ตคือ การเพิ่ม
ศักยภาพของผู้เชี่ ย วชาญงานด้ านการจัดซื อ้ จัดจ้ างและการบริ ห ารงานพัสดุคือ การพัฒนาบุคลากรภายใน
หน่วยงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบัติงานด้ วยลักษณะการสอนงานแบบพี่สอนน้ องเพื่อให้ เกิ ดความ
ไว้ ใจซึ่งกันและกัน พร้ อมทัง้ มีการจัดอบรม สัมมนา ประชุมร่ วมกัน เพื่ อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั บุคลากรที่
ปฏิบตั ิงานด้ านการจัดซื ้อจัดจ้ าง ซึง่ มีความสอดคล้ องกับการสร้ างกระบวนการบริ หารพัสดุภาครัฐใหม่ ที่กล่าวว่า
การสร้ างกระบวนการบริ หารพัสดุภาครัฐใหม่ จาเป็ นปรับปรุ งกฎระเบียบที่จะต้ องฝึ กอบรมผู้ปฏิบตั ิงานด้ านพัสดุ
ให้ มีความรู้ และเข้ าใจการบริ หารงานพัสดุที่ดียิ่งขึ ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิ งานที่มีศกั ยภาพในอนาคตต่อไป
และยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ณัฐา ปิ ยะวิทย์ วนิ ช (2551) คาไพ ไชยนัด (2557) และ กัณทิ มา แสงรอด
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(2553) ที่กล่าวว่าควรจัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่และผู้บริ การขององค์การหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องในการจัดซื ้อจัด
จ้ างให้ เกิ ดความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกับ กฎระเบี ย บของทางราชการ เพื่ อเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงาน ควรมีการคัดเลือกเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานพัสดุ และคณะกรรมการจัดหาพัสดุที่มีความรู้ ความชานาญ
ใน การปฏิบตั ิตามระเบียบพัสดุ เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางการแก้ ปัญหาการจัดซื ้อจัด
จ้ างควรมีการจัดอบรมหรื อส่งเจ้ าหน้ าที่ เข้ ารั บการฝึ กอบรม เพื่อให้ ความรู้ แก่เจ้ าหน้ าที่ด้านงานพัสดุเกี่ ย วกับ
ระเบี ยบกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดซือ้ จัดจ้ าง เพื่ อให้ ผ้ ูปฏิ บัติมีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถปฏิ บัติได้
ถูกต้ องตามระเบียบที่กาหนดการบริ หาร นอกจากนี ้ยังความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โวล์คเกอร์ (Volker, 2004
: 221A) ที่ ก ล่าวว่าบุคลากรทางด้ านงานพัสดุจ ะต้ องรู้ จัก เทคนิ ควิ ธี ใ นการบริ หารจัดการที่ มีความเข้ มแข็ งมี
ลักษณะความเป็ นผู้นาประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะด้ านการสื่อสาร รวมทังแสดงวิ
้
สยั ทัศน์ที่เปิ ดกว้ าง
ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมในระดับสูง มีลกั ษณะความเป็ นผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงและชอบเรี ยนรู้ อยู่เสมอ

สรุปผลการวิจัย
1. สภาพปั ญหาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครัฐ ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในการ

จัดซื ้อจัดจ้ าง พบว่า ปั ญหาการจัดซื ้อจัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐ คือ ปั ญหาบุคลากรขาดองค์ความรู้ เกี่ ย วกับ
พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และบทลงโทษ ท าให้ บุคลากรใน
หน่วยงานภาครั ฐขาดจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่ งใส ซื่อสัตย์ สุจริ ต รวมไปถึงเรื่ องการใช้ อานาจ
หน้ าที่ในการปฏิบตั ิงานที่ขาดการถ่วงดุลอานาจการจัดซื ้อจัดจ้ างภายในหน่วยงาน
2. แนวทางการพัฒนาการจัดซื อ้ จัดจ้ างในหน่วยงานภาครั ฐ เพื่ อลดปั ญหาการทุจริ ต คือ การ
มุง่ เน้ นการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานภาครัฐด้ วยการส่งเสริ มให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั ิงานให้ มี
ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิงานและบทลงโทษ ตลอดจนการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทาแผนการจัดซื ้อจัดจ้ างประจาปี ของหน่วยงาน การจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง การสอนงาน
ด้ วยระบบพี่เลี ้ยงเพื่ อสร้ างความไว้ ใจซึ่งกันและกัน การจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการกาหนดคุณลักษณะและเป็ น
ผู้ตรวจรั บงานที่ถูกต้ องตามกาหนดในพระราชบัญญัติ การจัดประชุมเพื่ อชีแ้ จงเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ให้ มีความต่อเนื่องและนาไปใช้ ในการปฏิบัติงาน มีการ
สร้ างระบบการควบคุมภายใน การกากับ ติดตาม และการประเมินผลการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครั ฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริ มสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการ
จัด ท าคู่มื อ ขัน้ ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกับ การจัดซื อ้ จัด จ้ า งในแต่ ล ะวิ ธี ใ ห้ ชัด เจน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานสาหรับเจ้ าหน้ าที่ การสร้ างวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อสร้ างจิตสานึกที่ดีให้ กบั บุคลากรภายในหน่วยงาน
โดยการกาหนดนโยบายไม่รั บของขวัญไม่ให้ ของขวัญและการกระจายอานาจเพื่อลดการถ่วงดุลอานาจในการ
ตัดสินใจหรื อพิจารณา การผลักดันให้ จดั ทาข้ อตกลงคุณธรรมโดยให้ หน่วยงานภาครัฐกับคู่สญ
ั ญาร่ วมกันทาคา
รับรอง รวมทังมี
้ การจัดให้ กลุม่ ผู้สงั เกตการณ์อิสระเข้ ามามีสว่ นร่ วม เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้ การ
จัดทาข้ อตกลงคุณธรรมมีความครอบคลุมทุกโครงการจัดซื ้อจัดจ้ าง และต้ องจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอกับ
บุคลากรที่ดาเนินการในด้ านต่าง ๆ คือ การเพิ่มองค์กรพัฒนาบุ คลากรด้ านผู้สงั เกตการณ์ อิสระให้ มากขึ ้นและ
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พัฒนาให้ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยการคัดเลือกผู้สงั เกตการณ์ อิสระให้ เพียงพอที่จะเข้ ารับผิดชอบโครงการจัดซื ้อ
จัดจ้ างตลอดทัง้ ปี การคุ้มครองผู้สังเกตการณ์ อิสระ โดยผู้สังเกตการณ์ อิสระจ าเป็ นต้ องได้ รั บการสนับ สนุน
คาปรึ กษาทางด้ านเทคนิคและข้ อกฎหมาย เช่น มีกฎหมายคุ้มครอง หรื อมีหน่วยงานให้ ความช่วยเหลือกรณี ถูก
ฟ้องร้ องดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและทางอาญา เพื่อให้ ผ้ สู งั เกตการณ์อิสระสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเต็มที่ การมี
ภาคประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการตรวจสอบ ร่ วมแสดงความคิดเห็นหรื อที่เรี ยกว่า “บริ หารจัดการแบบร่ วมมือ
กัน (Collective Governance)” โดยการสร้ างและขยายแนวร่ วมในภาคเอกชนเพื่อสร้ างกระแสการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ ด้ วยการส่งเสริ มให้ บริ ษัทต่าง ๆ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่าย
สินบน รวมถึงการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในทุกรู ปแบบ ซึง่ แนวร่ วมภาคปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตของภาคเอกชนไทย
(Collective Action Against Corruption for Private Sectors: CAC) เป็ นความริ เริ่ มของภาคเอกชนไทยในการที่
จะเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ภาครัฐควรมีผลักดันการขึ ้นทะเบียนเป็ นคู่ค้าคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐและทุกบริ ษัทต้ องมี
การจัดทาบรรษัทธรรมาภิบาลภายในองค์กร เพื่อแสดงความโปร่ งใส หากบริ ษัทใดมีการขึ ้นทะเบียนและจัดทา
หลักธรรมาภิบาลของบริ ษัทโดยผ่านการรับรองจากผู้สงั เกตการณ์ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว กรมสรรพากรจะทาการ
ลดหย่อนภาษี ให้ กบั บริ ษัทนันๆ
้ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจ
2. ภาครัฐควรมีการจัดอบรมโครงการสร้ างองค์ ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการจัดซื ้อจัดจ้ างสากลตามหลักธรรมาภิบาลที่
เน้ นเรื่ องความคุ้มค่าของเงินลงทุน ตลอดจนการจัดซื ้อจัดจ้ างที่โปร่ งใสที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ รวมไป
ถึงการประชาสัมพันธ์โครงการหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีสว่ นร่ วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
การจัดซื ้อจัดจ้ างในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
จากการศึก ษาเรื่ อ งสภาพปั ญ หาการจัดซื อ้ จัด จ้ า งในหน่ วยงานภาครั ฐ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การทุจ ริ ต
คอรั ป ชั่น ในครั ง้ นี ้ โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อมูล กับ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตใน
หน่วยงานภาครัฐในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบตั ิ ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดการศึกษาเรื่ องการพัฒนาแนวทางการจัดซื ้อ
จัดจ้ างให้ ครบทุกมิติ จึงมีความเห็นว่าควรมีการศึกษาในประเด็นเรื่ องการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่ วมด้ วย เช่น การศึกษาเรื่ องการสร้ างความร่ วมมือจากภาคเอกชน
ในการเข้ าร่ วมเป็ นบรรษัทธรรมมาภิบาลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริ มสร้ างความโปร่ งใสในการจัดซื ้อจัดจ้ าง และ
การศึกษาเรื่ องภาวะผู้นาในการบริ หารงานตามหลักธรรมภิบาล ตลอดจนมีการศึกษาเรื่ องแนวทางการพัฒนาการ
จัดซื ้อจัดจ้ างในองค์การบริ หารส่วนตาบลเพื่อป้องกันการทุจริ ต ให้ เป็ นแนวทางในการขับเคลื่อนและส่งเสริ มด้ าน
ความโปร่ งใสในการจัดซื ้อจัดจ้ างอย่างเป็ นรู ปธรรม
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อิทธิพลของสถานะต่ อการแพร่ ทางอารมณ์
THE EFFECT STATUS ON EMOTIONAL CONTAGION
ณัฐพัชร์ สิมะรังสฤษฎิ์1* ประพิมพา จรัลรัตนกุล1 และ กฤษณ์ อริ ยะพุทธิพงศ์1
Nattapat Simarangsarit1* , Prapimpa Jarunratanakul1 and Kris Ariyabuddhiphong1

บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้ศึกษาอิทธิพลของสถานะต่อการแพร่ ทางอารมณ์ โดยจากการอ่านงานวิจยั ที่ผ่านมา พบว่า
การมีสถานะที่สงู ส่งผลให้ บุคคลมีความเอาใจใส่ในผู้อื่นมากขึ ้น ทําให้ บุคคลที่มีสถานะสูงมีแนวโน้ มที่จะรับเอา
อารมณ์ความรู้ สกึ หรื อปรากฎการณ์ ที่เรี ยกว่า การแพร่ ทางอารมณ์ ได้ ดกี ว่าบุคคลที่มีสถานะตํ่า กลุม่ ตัวอย่างคือ
นิสิต ระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จํานวน 99 คน การวิจยั เป็ นรู ปแบบการทดลอง โดยจัดกระทํา
ตัวแปรสถานะผ่านโปรแกรมจําลองสถานการณ์งานกลุม่ แบ่งออกเป็ น 2 เงื่อนไข อันได้ แก่ กลุม่ เงื่อนไขสถานะสูง
และกลุ่มเงื่อนไขสถานะตํ่า จากนัน้ ให้ กลุ่มตัวอย่างดูวิดีทัศน์สื่ออารมณ์ 4 อารมณ์ คือ สุข เศร้ า โกรธและกลัว
และวัดการแพร่ ทางอารมณ์ หลังรับชมวิดีทศั น์ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคณ
ู แบบทางเดียว (One-way
MANOVA) พบว่า สถานะมีอิทธิพลทางบวกต่อการแพร่ ทางอารมณ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะสูงได้ รับการแพร่
ทางอารมณ์สงู กว่ากลุม่ ตัวอย่างที่มีสถานะตํ่าในทุกอารมณ์

ABSTRACT
This research examined the effects of status on emotional contagion. Past research indicated
that status enforces attention to other so people with high status tend to be better at perceiving emotions
from others than those with low status. Ninety-nine undergraduate students from Chulalongkorn
university participated in the current study. An experimental design was employed to manipulate
senses of status using group project simulation. Participants were assigned into 2 condition: High status
condition and Low status condition. They watched stimuli videos relating to specific emotions: joy,
sadness, anger and fear. Then, they took an assessment measuring emotional contagion. The result
from One-way MANOVA indicated that status had a positive impact on emotional contagion in all 4
emotions.

Key Words: status, emotional contagion, empathy
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คานา
ความเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่น (Empathy) เป็ นหนึง่ ในตัวแปรที่ได้ รับความสนใจในสาขาจิตวิทยาเป็ นอย่างมาก
แบ่งเป็ นองค์ประกอบทางปั ญญา (Cognitive aspect) เป็ นความสามารถที่จะเข้ าใจถึงสภาวะทางอารมณ์
ความคิดของผู้อื่น หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า ความสามารถในการเข้ าใจทัศนะผู้อื่น (Perspective taking) และ
องค์ประกอบทางอารมณ์ (Affective aspect) คือความรู้ สกึ ร่ วมราวกับเข้ าไปอยู่ในตัวบุคคลนัน้ ซึง่ มีพื ้นฐานมา
จากเซลล์กระจก (Mirror neuron) ที่ทาหน้ าที่รับรู้ และเลียนแบบกริ ยาท่าทาง ไปจนถึงการรับความรู้ สกึ ของผู้อื่น
หรื อที่เรี ยกอีกอย่างว่า การแพร่ ทางอารมณ์ (Chrysikou & Thompson, 2016; Davis, 1980; Dvash & ShamayTsoory, 2014) ความเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นนาไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ และสุขภาวะของบุคคล รวมถึงส่งเสริ ม
พฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อื่นให้ เพิ่มขึ ้นด้ วย ความเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นจึงถูกใช้ เป็ นตัวแปรในการวิจัยทางจิตวิทยา
เพื่อทานายและลดความขัดแย้ งทางสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ จากอคติหรื อความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรื อบุคคล
(Bruneau, Cikara, & Saxe, 2015; Vanman, 2016) อย่างไรก็ตาม ในโลกความจริ ง ความเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นถูก
ขัดขวางและยับยังด้
้ วยบริ บททางสังคมที่สร้ างช่องว่างของลาดับขันทางสั
้
งคม (Social hierarchy) หรื อสถานะ
(Status) ซึง่ บุคคลแต่ละคนถือครองอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกัน เป็ นอุป สรรคที่ทาให้ บุคคลไม่สามารถเข้ าอกเข้ าใจ
ผู้อื่นได้ อย่างเต็มที่ (Sidanius et al., 2013) สถานะเป็ นลาดับชันทางสั
้
งคมที่เกิดจากบุคคลหรื อกลุ่มคนมีชื่อเสียง
ได้ รับการเคารพนับถือหรื อการยอมรับในสายตาของผู้อื่น (Blader & Chen, 2014; Magee & Galinsky, 2008)
สถานะช่วยส่งเสริ มความสนใจต่อผู้อื่น (Blader & Chen, 2012) บุคคลที่มีสถานะสูงมีแนวโน้ มจะถูกมองว่าเป็ น
คนอบอุ่นมากกว่าบุคคลที่มีอานาจสูง (Fragale, Overbeck, & Neale, 2011) พยายามทาตัวให้ สอดคล้ องกับ
ความคาดหวังของคนอื่น เพื่อให้ บคุ คลนันคงสถานะที
้
่ได้ รับมาเอาไว้ ได้ และในขณะเดียวกัน ก็ทาให้ ได้ รับสถานะ
มากขึ ้นอีกด้ วย (Magee & Galinsky, 2008) ผลจากการเอาใจใส่ในผู้อื่นนี ้เองที่น่าจะส่งผลให้ บุคคลที่มีสถานะ
สูงสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ความคิดและอารมณ์ ของผู้อื่นมากขึน้ จึงมีแนวโน้ มที่ จะรั บเอา
อารมณ์ความรู้ สกึ มาได้ มากกว่าบุคคลที่มีสถานะต่านัน่ เอง
งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ความสนใจอย่ า งเจาะจงในอิ ท ธิ พ ลของล าดั บ ชั น้ ทางสั ง คมต่ อ
องค์ ป ระกอบทางปั ญญาหรื อความสามารถในการเข้ าใจทัศนะผู้อื่น (Perspective-taking) เป็ นพิ เศษ แต่
องค์ประกอบทางอารมณ์ หรื อการแพร่ ทางอารมณ์ (Emotional contagion) ยังไม่ค่อยมีงานวิจยั ที่ศกึ ษาโดยตรง
มากนัก อีกทัง้ ผลการทดลองยังไม่เป็ นที่ประจักษ์ เนื่ องจากงานวิจัยส่วนใหญ่ ตีความนิ ยามของการแพร่ ทาง
อารมณ์ ว่าเป็ นการได้ รับอารมณ์ ความรู้ สกึ (Anderson, Keltner, & John, 2003; Hsee, Hatfield, Carlson, &
Chemtob ,1990) มากกว่าความสอดคล้ องทางอารมณ์ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึง่ เป็ นนิยามหลักของการ
แพ่รทางอารมณ์ที่ผ้ จู ยั สนใจในงานวิจยั นี ้
การศึกษาครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยต้ องการศึกษาอิทธิ พลของสถานะต่อการแพร่ ทางอารมณ์ โดยใช้ รูปแบบการ
ทดลอง ผ่านโปรแกรมจาลองสถานการณ์งานกลุม่ เพื่อจัดกระทาตัวแปรสถานะ และวัดการแพร่ ทางอารมณ์ ด้วย
การเปรี ยบเทียบความสอดคล้ องทางอารมณ์ระหว่างผู้สื่ออารมณ์กบั กลุม่ ตัวอย่าง
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
1. สถานะ หมายถึง การรั บรู้ ถึงความเคารพนับถื อและการยอมรั บ ซึ่งได้ รับมาผ่านการตัดสินและการ
ประเมินจากผู้อื่น
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ในการวิจยั นี ้ สถานะคือการจัดกระทาความคิดเห็นยอมรับหรื อไม่ยอมรับที่ผ้ เู ข้ าร่ วมการทดลองจะได้ รับ
จากสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม หลังจากแบ่งเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยสถานะสูงมาจากจานวนความคิดเห็นที่สมาชิก
ทุกคนยอมรั บการตัดสินใจแบ่งเงินของผู้เข้ าร่ วมการทดลอง ในขณะที่สถานะต่ามาจากจานวนความคิดเห็นที่
สมาชิกทุกคนไม่ยอมรับการตัดสินใจแบ่งเงินของผู้เข้ าร่ วมการทดลอง
2. การแพร่ ทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นทางอารมณ์ ความรู้ สึก เป็ นกลไก
การรับรู้ และเลียนแบบอารมณ์ความรู้ สกึ ที่อีกฝ่ ายรู้ สกึ อยู่
ในการวิจยั นี ้ การแพร่ ทางอารมณ์ วดั จากค่าความสอดคล้ องทางอารมณ์ ระหว่างผู้เล่าเรื่ องและผู้ฟังใน
เรื่ องราวสื่ออารมณ์ 4 อารมณ์ ได้ แก่ สุข เศร้ า โกรธและกลัว โดยการแพร่ ทางอารมณ์ สงู หมายถึง คะแนนของผู้
ร่ วมการทดลองที่เป็ นผู้ฟังกับผู้เล่าเรื่ องมีความสอดคล้ องกันมาก กล่าวคือผู้ฟังมีการรั บเอาอารมณ์ ความรู้ สกึ ของ
ผู้เล่ามาในระดับสูง ในขณะที่การแพร่ ทางอารมณ์ ต่า หมายถึง คะแนนของผู้ร่วมการทดลองที่เป็ นผู้ฟังกับผู้เล่า
เรื่ องมีความสอดคล้ องกันน้ อย กล่าวคือผู้ฟังมีการรับเอาอารมณ์ความรู้ สกึ ของผู้เล่ามาในระดับต่า

อุปกรณ์ และวิธีการ
กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้เข้ าร่ วมงานวิจยั ครัง้ นี ้คือ นิสิตระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นเพศชาย จานวน 34 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 34.34 และเพศหญิง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.66 มีอายุตงแต่
ั ้ 18-25 ปี (M = 19.25, SD
= 3.76) จานวน 99 คน โดยผู้วิจยั ใช้ วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience sampling) จากชัน้
เรี ยนของคณะจิตวิทยา โดยขออนุญาตอาจารย์ผ้ ูสอนเพื่อเข้ าไปประกาศขอเข้ าร่ วมงานวิจยั การเข้ าร่ วมเป็ นไป
ด้ วยความสมัครใจและมีก ารมอบเงิ น ค่าชดเชยเวลาให้ แ ก่ ผ้ ูเข้ าร่ วมงานวิ จัย จ านวน 200 บาท เมื่อได้ ก ลุ่ม
ตัวอย่างครบตามจานวนที่ต้องการแล้ ว ผู้วิจัยทาการจัดเรี ยงรายชื่อผู้เข้ าร่ วมการวิจัยแล้ วแบ่งเข้ าเงื่ อนไขการ
ทดลอง
การจัดกระทาตัวแปรสถานะ
กลุม่ ตัวอย่างจะถูกพาไปยังห้ องทดลองที่ผ้ วู ิจยั ได้ จดั เตรี ยมไว้ โดยให้ นงั่ แยกกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการพูดคุย
กันระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง โต๊ ะเก้ าอี ้ถูกจัดเตรี ยมไว้ พร้ อมกับโน้ ตบุ๊คและหูฟังที่ใช้ ในการแสดงวิดีทศั น์แก่ผ้ รู ่ วมการ
ทดลอง ผู้วิจยั อธิบายการทดลองแก่ผ้ รู ่ วมการทดลองว่าเป็ นงานจัดสรรทรัพยากรกับผู้ร่วมการทดลองอีก 4 คน ซึง่
จริ ง ๆ แล้ วมีเพียงผู้ร่วมการทดลองแค่คนเดียว ส่วนคนอื่นเป็ นโปรแกรมที่ผ้ ูวิจัยได้ จัดกระทาคาสั่งไว้ แล้ ว ช่วง
เริ่ มต้ น ผู้ร่วมการทดลองได้ รับรายละเอียดของงาน ระบุว่า กลุ่มนี ้ได้ รับเงินจานวน 1087 บาท ผู้ร่วมการทดลอง
จะต้ องแบ่งเงินจานวนนี ้ให้ กบั คนอื่น ๆ ในกลุ่มรวมถึงตนเองด้ วย นอกจากนี ้ ผู้ร่วมการทดลองได้ รับข้ อมูลเพิ่มว่า
จานวนเงินที่แต่ละคนได้ รับจะมีผลในตอนท้ ายของการทดลอง ซึง่ จริ ง ๆ แล้ วจานวนเงินนัน้ ไม่เกี่ยวข้ องกับการ
ทดลองนี ้แต่อย่างใด เมื่อกลุ่มตัวอย่างแบ่งเงินให้ ทุกคนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โน้ ตบุ๊คจะแสดงหน้ าจอให้ รอ เพื่อ
จาลองเสมือนว่ามีผ้ ูร่วมการทดลองคนอื่นยังแบ่งเงินไม่เสร็ จ โดยระยะเวลาการรอจะมีความยาวประมาณ 30
วินาทีถงึ 1 นาที จากนันจะเริ
้
่ มขันตอนต่
้
อไป
หลังจากที่ผ้ ูร่วมการทดลองได้ ระบุจานวนเงินให้ สมาชิกคนอื่นแล้ ว ผู้ร่วมการทดลองจะได้ รับคาตัดสิน
จากคนอื่นในกลุ่มอีก 4 คนต่อจานวนเงินที่ผ้ รู ่ วมการทดลองแบ่งให้ โดยแสดงจานวนเงินที่ผ้ รู ่ วมการทดลองแบ่ง
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ให้ กับคนนัน้ พร้ อมกับข้ อความ “ยอมรั บ” หรื อ “ไม่ยอมรั บ” ข้ างจานวนเงินนัน้ เพื่ อบอกว่าบุคคลนัน้ ยอมรั บ
หรื อไม่ยอมรับจานวนเงินที่ได้ รับ ไม่ว่าผู้ร่วมการทดลองจะแบ่งเงินอย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขสถานะสูง ผู้ร่วมการ
ทดลองจะได้ รับข้ อมูลว่า ทัง้ 4 คนยอมรั บจานวนเงินที่ผ้ รู ่ วมการทดลองแบ่งให้ ส่วนในเงื่อนไขสถานะต่า ผู้ร่วม
การทดลองจะได้ รับข้ อมูลว่า ทัง้ 4 คนไม่ยอมรั บจานวนเงินที่ ผ้ ูร่วมการทดลองแบ่งให้ การที่ผ้ ูร่วมการทดลอง
ได้ รับการยอมรับจากทุกคนในกลุ่มแสดงถึงการได้ รับการยอมรับจากผู้อื่นนาไปสู่การรับรู้ ถึงสถานะสูงที่ผ้ รู ่ วมการ
ทดลองได้ รับ ในขณะที่เงื่อนไขสถานะต่านัน้ ผู้ร่วมการทดลองไม่ได้ รับการยอมรั บจากทุกคนในกลุ่มนาไปสู่การ
รับรู้ สถานะต่าของผู้ร่วมการทดลอง จากนันผู
้ ้ ร่วมการทดลองทามาตรวัดความรู้ สกึ ถึงสถานะ (Sense of status
scale) เพื่อเป็ นการตรวจสอบการจัดกระทาตัวแปรสถานะว่าได้ ผลหรื อไม่ โดยกลุ่มเงื่อนไขสถานะสูงควรจะมี
คะแนนความรู้ สึกถึงสถานะสูงกว่ากลุ่มเงื่ อนไขสถานะต่า เมื่อผู้ร่วมการวิจัยตอบมาตรเสร็ จแล้ ว เป็ นอันจบ
กระบวนการจัดกระทาตัวแปรต้ นสถานะ และเริ่ มต้ นการทดลองในขันถั
้ ดไป
การทดลองวัดการแพร่ ทางอารมณ์
ในขัน้ ตอนการทดลองนี ้ ผู้ร่วมการทดลองจะได้ รับฟั งเรื่ องราว 4 เรื่ องที่ แตกต่างกันจากคน 4 คนที่ได้
ทางานกลุ่มร่ วมกันไปในขัน้ ตอนที่แล้ ว พร้ อมกับคาอธิบายว่า เป็ นการทาความรู้ จักกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม
คน 4 คนในวิดีทัศน์เป็ นนักแสดงที่ผ้ ูวิจยั ใช้ ในการสร้ างสื่อวิดีทศั น์ ในขัน้ ตอนการสร้ างเครื ่ องมื อ โดยจัดทาให้ มี
ความสมจริ งเหมือนว่าเป็ นการถ่ายทอดสด เพื่ อให้ ผ้ ูร่วมการทดลองคิดว่าเป็ นสมาชิกคนอื่นที่ ทางานกลุ่มมา
ด้ วยกัน วิดีทศั น์จะแบ่งออกเป็ น 4 เรื่ องราวตามอารมณ์ ได้ แก่ เศร้ า (Sadness) สุข (Joy) กลัว (Fear) และโกรธ
(Anger) ลาดับในการแสดงวิดีทศั น์ ทงั ้ 4 จะแตกต่างกันด้ วยการใช้ แผนการทดลองจัตรุ ั สลาติน (Latin square
design) (Bradley, 1958) เพื่อขจัดผลของลาดับ (Order effect) ที่อาจเกิดขึ ้น (Table 1) เริ่ มต้ น ผู้ร่วมการ
ทดลองจะรับชมสมาชิกทัง้ 4 คนเล่าเรื่ องของตนเอง ความยาวประมาณ 1.50 -5.15 นาที เมื่อเรื่ องเล่าจบลง ผู้
ร่ วมการทดลองจะต้ องทามาตรวัดความรู้ สึกทางบวกและลบ (Positive And Negative Affect Schedule:
PANAS) เพื่อประเมินอารมณ์ ความรู้ สึก ณ ขณะนัน้ ทันที เมื่อทามาตรเสร็ จแล้ ว ผู้ร่วมการทดลองจะมีเวลาพัก
ประมาณ 30-60 วินาที เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นไม่ให้ สง่ ผลต่อการรับฟั งเรื่ องราวถัดไป ทาซ ้าจน
ครบทัง้ 4 คน เมื่อผู้ร่วมการทดลองตอบเสร็ จแล้ ว ผู้วิจยั เฉลยวิธีการดาเนินวิจยั ที่แท้ จริ ง โดยอธิบายว่าการทดลอง
การทางานเป็ นทีม แต่แท้ จริ งแล้ วเป็ นการจัดกระทาสถานะ ซึ่งสมาชิ กคนอื่นเป็ นโปรแกรมไม่ใช่คนจริ ง และ
วิดีทศั น์ที่รับชมเป็ นการบันทึกไว้ ล่วงหน้ าของนักแสดงที่ผ้ ูวิจัยใช้ ในการทาสื่อ เพื่อวัดตัวแปรความเข้ าอกเข้ าใจ
จากนันจึ
้ งขอความยินยอมในการใช้ ข้อมูลของผู้เข้ าร่ วมวิจยั อีกครัง้ และให้ เก็บเรื่ องรายละเอียดในการทดลองนี ้
เป็ นความลับ เป็ นการจบการทดลอง
Table 1 series of video presentation based on Latin square experiment design
Order
Series
1
2
3

1

2

3

4

Joy
Sadness
Fear

Anger
Joy
Sadness

Sadness
Fear
Anger

Fear
Anger
Joy
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4
Anger
มาตรวัดและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Fear

Joy

Sadness

มาตรวัดความรู้ สึกถึงสถานะของ Dubois, Rucker, และ Galinsky (2015) มีจานวน 5 ข้ อ มีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .92 ผู้วิจยั นามาแปลเป็ นภาษาไทยเพื่อใช้ ในการตรวจสอบการจัดกระทาสถานะของ
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ เป็ นมาตรรวมการประมาณค่าแบ่งเป็ น 7 ระดับ จาก 1 คือไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง 7
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้ คะแนนสูง หมายความว่า มีความรู้ สึกถึงสถานะสูง ในงานวิจัยนี ้ มาตรวัดความรู้ สึกถึง
สถานะใช้ ในการตรวจสอบการจัดกระทาตัวแปรสถานะผ่านโปรแกรมจาลองสถานการณ์การทางานเป็ นทีม
มาตรวัดความรู้ สกึ ทางบวกและความรู้ สกึ ทางของหยกฟ้า อิศรานนท์ (2551) ซึง่ พัฒนาจากมาตรวัดของ
Watson, Clark, และ Tellegen (1988) ประกอบด้ วยคาเกี่ยวกับอารมณ์จานวน 20 คา แบ่งเป็ นอารมณ์ ทางบวก
10 คา ได้ แก่ ตื่นเต้ น (Excited) กระตือรื อล้ น (Enthusiastic) เป็ นต้ น มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .86 และ
อารมณ์ ทางลบ 10 คา ได้ แก่ หวาดกลัว (Scared) อารมณ์ เสีย (Upset) เป็ นต้ น มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ
.84 มาตรเป็ นมาตรรวมการประมาณค่า (Likert scale) โดยให้ ผ้ ตู อบใส่คะแนนที่ใกล้ เคียงกับความรู้ สกึ ของตน
ณ ขณะนันมากที
้
่สดุ จาก 1 คือ ไม่ตรงมากที่สดุ ถึง 5 คือ ตรงมากที่สดุ ในงานวิจยั นี ้ มาตรวัดความรู้ สกึ ทางบวก
และความรู้ สกึ ทางลบใช้ คกู่ บั วิดีทศั น์สื่ออารมณ์ในการวัดตัวแปรการแพร่ ทางอารมณ์
วิดีทัศน์ สื่ออารมณ์ 4 อารมณ์ ประกอบด้ วยเรื่ องราวของนักแสดงมืออาชี พจานวน 4 คนเล่าเรื่ องสื่ อ
อารมณ์ ความรู้ สกึ ได้ แก่ เรื่ องเศร้ า (ความยาว 1.50 นาที) เรื่ องสุข (ความยาว 5.15 นาที) เรื่ องกลัว (ความยาว
2.47 นาที) และเรื่ องโกรธ (ความยาว 3.17 นาที) มีการตรวจสอบคุ ณภาพด้ วยเครื่ องวัดกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง
(Skin Conductance ) ที่ใช้ ในการตรวจสอบอารมณ์ ความรู้ สกึ ที่เกิดขึ ้นขณะที่เล่าเรื่ อง โดยเปรี ยบเทียบกราฟค่า
กระแสไฟฟ้าก่อนเล่าเรื่ องและหลังเล่าเรื่ อง ซึง่ มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทัง้ 4 คน ในงานวิจยั นี ้ วิดีทศั น์ทงั ้ 4
จะถูกใช้ คกู่ บั มาตรวัดความรู้ สกึ ทางบวกและลบ เพื่อใช้ ในการวัดตัวแปรการแพร่ ทางอารมณ์
โปรแกรมจาลองสถานการณ์แบ่งออกคร่ าวๆเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดสรรเงินจานวน 1,087 บาท
และส่วนที่ 2 การจัดกระทาสถานะ เป็ นส่วนที่ผ้ รู ่ วมการทดลองจะได้ รับการประเมิน โดยในเงื่อนไขสถานะสูง จะ
ได้ รับการยอมรั บจากสมาชิกทุกคน ในขณะที่ในเงื่อนไขสถานะต่า จะไม่ได้ รับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน ใน
งานวิจัยนี ้ โปรแกรมจาลองสถานการณ์ ถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือในการจัดกระทาสถานะตามกลุ่มเงื่ อนไขที่ ผ้ ูวิจัย
ต้ องการศึกษา
การคานวนคะแนนการแพร่ ทางอารมณ์
คิดคะแนนจากการรวมคะแนนมาตรวัดความรู้ สกึ ทางบวกและลบของผู้ร่วมการทดลองและผู้เล่าเรื่ องใน
วิดีทัศน์ ซึ่งถูกเตรี ยมไว้ ก่อนแล้ ว โดยผู้วิจัยได้ ให้ นกั แสดงทัง้ 4 คนทาหลังจากอัดวิดีทัศน์ เล่าเรื่ องจบ นามาหา
ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนของทั ง้ คู่ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ สัม ประสิ ทธิ์ ส หสัม พั น ธ์ ภ ายในชั น้ (Intraclass
correlation coefficient : ICC) ซึง่ เป็ นความสอดคล้ องระหว่างผู้สงั เกต ในกรณีนี ้ คือ ผู้เล่าและผู้ฟัง ใช้ รูปแบบ
ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชันแบบความแน่
้
นอน (Absolute agreement) เพื่อคานวนค่าความสัมพันธ์ ทงั ้
จากความแตกต่างและความแปรผันของคะแนนในแต่ล ะช่ อง ค่าสหสัมพัน ธ์ เป็ นไปได้ ตัง้ แต่ -1 คือมีค วาม
สอดคล้ องในการตอบระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังในทางตรงกันข้ ามโดยสิ ้นเชิง ถึง 1 คือมีความสอดคล้ องในการตอบ
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ระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังเหมือนกันทังหมด
้
กล่าวคือ ยิ่งค่าสหสัมพันธ์สงู แปลว่ากลุม่ ตัว อย่างมีการแพร่ ทางอารมณ์
จากผู้เล่าเรื่ องมาก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างครบแล้ ว ผู้วิจยั มีขนตอนในการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูลและสถิติตา่ ง ๆ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การเตรี ยมข้ อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อยของข้ อมูล ดิบ ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ม ตัวอย่ าง ตัดค่า สุดโต่ ง ( Outlier) และ
ตรวจสอบข้ อมูลสูญหาย (Missing data) ก่อนนาไปวิเคราะห์สถิติในขันตอนถั
้
ดไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
วิเคราะห์ ค่าสถิ ติจากข้ อมูลพืน้ ฐาน (Demographic data) ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิ ติเชิงพรรณา
ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความตรงของการทดลอง
ตรวจสอบอานาจจาแนกของการจัดกระทาตัวแปรสถานะ โดยวิธีการแบ่งกลุ่มสูงกลุ่มต่า เพื่อยืนยันว่า
การจัดกระทาสามารถแบ่งแยกกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ นเงื่อนไขตามการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ได้
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั
ผู้วิจยั นาคะแนนความสามารถในการเข้ าใจทัศนะผู้อื่นและคะแนนการแพร่ ทางอารมณ์ มาวิเคราะห์ด้วย
สถิติ One-way MANOVA เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเข้ าใจทัศนะผู้อื่นและการแพร่
ทางอารมณ์ระหว่างกลุม่ เงื่อนไข 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ สถานะสูง และกลุม่ สถานะต่า
สมมติฐานงานวิจัย
1. ในเรื่ องสุข ผู้ที่มีสถานะสูงมีการแพร่ ทางอารมณ์สงู กว่าผู้ที่มีสถานะต่า
2. ในเรื่ องเศร้ า ผู้ที่มีสถานะสูงมีการแพร่ ทางอารมณ์สงู กว่าผู้ที่มีสถานะต่า
3. ในเรื่ องโกรธ ผู้ที่มีสถานะสูงมีการแพร่ ทางอารมณ์สงู กว่าผู้ที่มีสถานะต่า
4. ในเรื่ องกลัว ผู้ที่มีสถานะสูงมีการแพร่ ทางอารมณ์สงู กว่าผู้ที่มีสถานะต่า

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลจากการตรวจสอบข้ อมูลเบื อ้ งต้ นจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 99 คน ไม่พบข้ อมูลที่มีค่าสุดโต่งหรื อ
ข้ อมูลขาดหายแต่อย่างใด
กลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
99 คน (100%) เป็ นนิสิตระดับปริ ญญาตรี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แบ่งเป็ นเพศ
ชาย จานวน 34 คน (34.34%) และเพศหญิง จานวน 65 คน (65.66%) มีอายุตงแต่
ั ้ 18-25 ปี (M = 19.25, SD =
3.76) กาลังศึกษาอยู่ในชันปี
้ ที่ 1 จานวน 13 คน (13.13%) ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 54 คน (54.55%) ชันปี
้ ที่ 3 จานวน
16 คน (16.16%) และชัน้ ปี ที่ 4 จานวน 16 คน (16.16%) ส่วนใหญ่ มาจากคณะจิตวิทยา จานวน 84 คน
(84.84%) และมาจากคณะอื่นๆอีก 15 คน (15.15%)
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ผลของการจัดกระทาสถานะด้ วยการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู้ สกึ ถึงสถานะในกลุม่ เงื่อนไขสูงและต่า
ด้ วย Independent t-test พบว่า กลุม่ เงื่อนไขสถานะสูง (M = 5.74, SD = 0.16) มีคะแนนความรู้ สกึ ถึงสถานะสูง
กว่ากลุม่ เงื่อนไขสถานะต่า (M = 3.36, SD = 0.23) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกัน (t(96) = 11.392, p <
.001) แสดงว่าการทดลองจัดกระทาสถานะได้ ผล
ผลการทดสอบความแปรปรวนแบบพหุ (Multivariate test) พบอิทธิพลหลักของสถานะต่อการแพร่ ทาง
อารมณ์ทงสี
ั ้ ่เรื่ องถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ (F(4, 94) = 3.747, p < .01, Partial η² = .138) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานะสูงจะมีค่าสหสัมพันธ์ สงู กว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทงอารมณ์
ั้
สขุ (F(1,
97) = 7.402, p < .01, Partial η² = .071) โกรธ (F(1, 97) = 8.125, p < .01, Partial η² = .077) เศร้ า (F(1,
97) = 11.717, p < .001, Partial η² = .108) และกลัว (F(1, 97) = 6.945, p < .01, Partial η² = .067)

Intraclass correlation coefficient (ICC)

High status
Low status

Joy

Anger Sadness Fear

Figure 1 effect of status on emotional contagion in four different categories of emotions
ผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐานทัง้ 4 ข้ อที่ว่า สถานะช่วยเพิ่มการแพร่ ทางอารมณ์ สอดคล้ องกับข้ อ
สันนิษฐานที่ผ้ วู ิจยั ตังไว้
้ ว่า เนื่องจากสถานะได้ รับมาจากการรับรู้ ความยอมรับจากผู้อื่น บุคคลที่มีสถานะสูงจึงมี
แนวโน้ มที่จะสนใจใส่ใจความรู้ สกึ ของผู้อื่นมากกว่า (Blader & Chen, 2014; Blader, Shirako & Chen, 2016)
ส่งผลให้ เกิ ดการรั บอารมณ์ ผ่านการแพร่ ทางอารมณ์ จากผู้เล่าเรื่ องอารมณ์ ต่างๆทัง้ สุข เศร้ า โกรธและกลัวได้
ดีกว่า
สรุ ป
จากผลการวิจยั ที่วา่ สถานะเพิ่มการแพร่ ทางอารมณ์ สามารถในไปประยุกต์ใช้ ในบริ บททางสังคม เพื่อ
เพิ่มความเข้ าอกเข้ าใจผู้อื่นได้ ตัวอย่างเช่น ในองค์กรการทางาน การสร้ างกิจกรรมที่ทาให้ พนักงานได้ แสดงความ
คิดเห็นทางบวก หรื อการยอมรับต่อเพื่อนร่ วมงาน สามารถส่งเสริ มให้ เกิดแนวโน้ มในการรับเอาอารมณ์ความรู้ สกึ
ได้ มากขึ ้น ซึง่ นาไปสูก่ ารจัดการความขัดแย้ งและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์การอีกด้ วย
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ข้ อจากัดของงานวิจยั คือ กลุม่ นักแสดงมืออาชีพที่ใช้ ในการสร้ างสื่อวิดีทศั น์ประกอบทัง้ 4 คน มีทกั ษะ
ในการแสดงออกทางอารมณ์ไม่เท่ากัน อาจจะส่งผลให้ กลุม่ ตัวอย่างได้ รับความเข้ มข้ นของอารมณ์ความรู้ สกึ ไม่
เท่ากันในแต่ละเรื่ อง นอกจากนี ้ อารมณ์ความรู้ สกึ ที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ได้ แก่ สุข (Joy) โกรธ (Anger) เศร้ า
(Sadness) และกลัว (Fear) ตามการจัดประเภทอารมณ์ของ Ekman (1992) มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
อารมณ์ทางบวก (สุข) และอารมณ์ทางลบ (โกรธ, เศร้ าและกลัว)
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ในอนาคตอาจตรวจสอบนักแสดงก่อนเพื่อเลือกนักแสดงที่มีความสามารถ
ใกล้ เคียงกัน และเลือกอารมณ์บวกมาเพิ่มเติมให้ จานวนอารมณ์บวกลบเท่าเกียมกัน เช่น เลือก ตื่นเต้ น
(Excitement) และประหลาดใจ (Awe) มาเพิ่ม (Ekman, 1992)
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ไซด์ ไลน์ กับนายหน้ าค้ าประเวณีในอําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
Sideline and Brokerof Prostitution in Amphoe Mueang Surat Thani
ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ 1*
0

Natdanai Payakpun1*

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการเรื่ องนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อนําเสนอรู ปแบบการติดต่อระหว่างหญิงขายบริ การประเภท
ไซด์ไลน์กบั นายหน้ าค้ าประเวณีในพื ้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง
หญิ งไซด์ ไลน์ กับนายหน้ าค้ าประเวณี วิธีก ารติด ต่อ ซื อ้ -ขายระหว่างนายหน้ ากับลูก ค้ า และส่วนแบ่ง รายได้
ระหว่างนายหน้ าและหญิงสาว จากการศึกษาพบว่า หญิงขายบริ การประเภทไซด์ไลน์ในพื ้นที่อําเภอเมืองสุราษฎร์
ธานีมี 2 รู ปแบบ คือ ผ่านนายหน้ าและไม่ผ่านนายหน้ า หญิงไซด์ไลน์ กบั นายหน้ าจะมีผลประโยชน์ระหว่างกัน
การติดต่อผ่านนายหน้ าจะใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) และนายหน้ าจะหักแบ่งรายได้ จากการขายบริ การทางเพศ
ครั ง้ ละ 500 บาท การเข้ าใจถึงความสัมพันธ์ และบทบาทของหญิ งขายบริ ก ารทางเพศและนายหน้ า จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐในการแก้ ไขปั ญหาการค้ าประเวณีในพื ้นที่ได้ อย่างตรงจุด

ABSTRACT
This academic article was aimed to present communication patterns between prostitutes
(sideline) and prostitution agents in Mueang Suratthani District, Suratthani Province regarding
relationship of sideline women and the prostitution agents, communication method of prostitution
between the agents and customers and income share of the agents and sideline women. The
findings reveal that sideline prostitutes in Mueang Suratthani District were divided into 2 types
including agency and no agency. The sideline prostitutes and the agents had reciprocal interest.
The communication was performed by Line Application and the agents deducted income from
sexual services for 500/ time. Comprehending relationship and role of the prostitutes and agents
would be beneficial to government agencies in directly and effectively solving prostitution
problems.
Key Words : Agents, Prostitution
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คานา
แม้ วา่ จะมีการกาหนดให้ การค้ าประเวณีเป็ นสิ่งผิดกฏหมายตามพระราชบัญญัติปรามการค้ าประเวณี
พ.ศ.2503 ที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2503 และมีการยกระดับกฏหมายให้ มีความทันสมัยอีกทัง้ ยังได้ เพิ่ ม
บทลงโทษกับผู้กระทาผิด รวมถึงประกาศให้ การป้องกันปราบปรามการค้ ามนุษย์ เป็ นวาระแห่งชาติเมื่อวันที่ 12
กันยายน พ.ศ.2557 ก็มิได้ ทาให้ สถานการณ์ การค้ าประเวณีในประเทศไทยลดน้ อยลง กลับปรากฏการแอบแฝง
การขายบริ ก ารทางเพศทัง้ ในและนอกสถานบริ ก ารเพื่ อ หลีก เลี่ ย งจากการปราบปรามของกฏหมาย ไม่เว้ น
แม้ กระทัง่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่ประสบปั ญหาการซ่อนเร้ นของการค้ าประเวณีจนยากที่
หน่วยงานภาครัฐจะป้องกันหรื อปราบปรามได้ อย่างมีประสิทธิผลตรงตามเจตจานงของกฏหมาย
การหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางกฎหมายที่มีความรุ นแรง หญิงขายบริ การทางเพศจึงต้ องปรับตัวเพื่อให้
รอดพ้ นจากการจับกุมของเจ้ าหน้ าที่รัฐ ทาให้ เกิดรู ปแบบการให้ บริ การทางเพศรู ปแบบใหม่เพื่ อ หลีกเลี่ยงการ
จับกุม นั่นคือ หญิ งให้ บริ การทางเพศประเภทไซด์ ไลน์ หญิ งสาวเหล่านี จ้ ะสร้ างตัวตนขึน้ ในโลกออนไลน์ เพื่อ
สื่อสารกับผู้ที่ต้องการซื ้อบริ การทางเพศ เมื่อหญิงขายบริ การทางเพศในโลกออนไลน์มีจานวนเพิ่มมากขึ ้น จึงมีผ้ ู
คิดแสวงประโยชน์ จากความต้ องการซื อ้ -ขายบริ ก ารทางเพศของหญิ ง -ชายเหล่านัน้ ด้ วยการผันตัวเองเป็ น
นายหน้ าเพื่อหารายได้ จากการเป็ นนายหน้ าค้ าประเวณี
นายหน้ าค้ าประเวณี เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การค้ าประเวณีที่ได้ รับความนิยม
จากผู้ซื ้อบริ การทางเพศในพื น้ ที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี เนื่องจากหลายปั จจัย เช่น ลูกค้ าได้ รับความสะดวกใน
การซื ้อบริ การทางเพศมากกว่าแบบอื่น ลูกค้ าสามารถเลือกหญิงสาวในสังกัดของนายหน้ าได้ ตามความพึงพอใจ
และลูกค้ าสามารถปกปิ ดข้ อมูล ส่วนตัวได้ มากกว่าสถานบริ การทางเพศรู ปแบบอื่นที่ ต้องปรากฏตัวยังสถาน
บริ การที่ขายบริ การทางเพศนัน้ เช่น ซ่องเปิ ด ร้ านนวดแผนโบราณ/สปา ร้ านอาหาร/สวนอาหาร เป็ นต้ น เมื่อเป็ น
เช่นนีแ้ ล้ วผู้เขียนมีความเชื่ออย่างยิ่งว่า หากรั ฐบาลหรื อหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการ
ค้ าประเวณีต้องการให้ สถานการณ์การค้ าประเวณีในพื ้นที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานีลดลงอย่างยัง่ ยืน จาเป็ นอย่าง
ยิ่ งที่ จะต้ องเข้ าใจถึงบริ บทของการค้ าประเวณี ในมิติต่าง ๆ ให้ ถ่องแท้ เสียก่อน และหนึ่งในปั จจัยที่ควรศึกษา
เพราะยังคงทาให้ การค้ าประเวณียงั คงซ่อนเร้ นอยู่ คือ นายหน้ าค้ าประเวณีนนั่ เอง

อุปกรณ์ และวิธีการ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ใช้ แบบสัมภาษณ์ แบบไม่มีโครงสร้ าง (unstructured interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมกับ
หญิงขายบริ การทางเพศประเภทไซด์ไลน์และนายหน้ าค้ าประเวณี (Non-Participant Observation)
วิธีการ
ใช้ วิธีการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เริ่ มจากการค้ นหาผู้ให้ ข้อมูลที่เป็ นหญิงไซด์
ไลน์เพื่อการเก็บข้ อมูลโดยเจาะจงก่อน 1 ตัวอย่างผ่านการแนะนาของผู้เคยซื ้อบริ การทางเพศประเภทไซด์ไลน์ใน
อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี จากนันจึ
้ งใช้ เทคนิคการหาผู้ให้ ข้อมูลแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เป็ นลาดับต่อไป
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ผลและวิจารณ์ ผล
ไซด์ ไลน์
หญิ งบริ การไซด์ ไลน์ คื อ หญิ งขายบริ ก ารที่ ใช้ แ อพพลิ เคชั่นไลน์ (LINE)เป็ นเครื่ องมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า เป็ นรู ปแบบการขายบริ การทางเพศแบบใหม่ที่ปรากฏขึน้ ในพื ้นที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จากการสัมภาษณ์ พบว่าการให้ บ ริ ก ารทางเพศรู ป แบบนี ไ้ ด้ รับ ความนิ ย มจากลูกค้ าชายเป็ นอย่ างสูง เพราะ
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) ทาให้ การติดต่อเพื่อนัดหมายและกาหนดเงื่อนไขการซื ้อบริ การระหว่างลูกค้ าและหญิง
สาวได้ โดยตรงมีความสะดวกในการใช้ งาน ไม่จาเป็ นต้ องเดินทางไปยังแหล่งค้ าประเวณี และยังสะดวกในการ
รักษาความลับระหว่างลูกค้ าและผู้ขายเนื่องจากลูกค้ าและหญิงขายบริ การสามารถอาพรางตัวตนด้ วยการเปลี่ยน
รู ปภาพหรื อสร้ างสถานะภาพปลอมได้ รูปแบบการให้ บริ การทางเพศโดยใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) เป็ นเครื่ องมือ
นี ้ผู้เขียนพบข้ อค้ นพบที่น่าสนใจ 2 รู ปแบบ คือ
1. ไซด์ ไลน์ ที่ไม่ผ่านนายหน้ า หญิ งขายบริ การไซด์ ไลน์ จะนารหัส ประจาเครื่ องของโปรแกรมไลน์
(LINE)ไปฝากไว้ ตามเวปไซด์ เฉพาะกลุ่มเพื่อการโฆษณาขายบริ การทางเพศด้ วยตนเอง มีการทิง้ ช่องทางติดต่อ
เพื่อให้ ผ้ ซู ื ้อสามารถติดต่อกับตนได้ โดยตรง รายได้ จากการขายบริ การในแต่ละครัง้ หญิงนันจะได้
้
รับ เต็มจานวน
2. ไซด์ไลน์ที่ต้องติดต่อผ่านนายหน้ า ผู้เป็ นนายหน้ าหญิงไซด์ไลน์จะนารหัส ID LINE ของตนไปฝาก
ไว้ ตามเวปไซด์เฉพาะกลุม่ เมื่อมีลกู ค้ าติดต่อขอใช้ บริ การ นายหน้ าจะนาเสนอภาพหญิงในเครื อข่ายที่วา่ งหรื อตรง
กับความต้ องการของลูกค้ าและเมื่อนัดหมายวันเวลาและสถานที่เป็ นที่เรี ยบร้ อยหญิงขายบริ การจะเป็ นผู้เดินทาง
ไปยังสถานที่นดั หมายนันด้
้ วยตนเองทังนี
้ ้หญิงขายบริ การที่อยู่ในเครื อข่ายดังกล่าวจะต้ องเสียค่า ธรรมเนียมให้ แก่
นายหน้ าตามแต่จะมีการตกลงกันก่อนเข้ าสังกัดของนายหน้ าคนนัน้ ๆ
วิ ว 1 (นามสมมติ ) เด็ ก สาวตัว เล็ ก ผิ ว คล า้ อายุ เ พี ย ง 18 ปี เธอเป็ นหนึ่ ง ในหญิ ง ขายบริ ก ารที่ ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อกับลูกค้ า เธอเริ่ มมีความสัมพันธ์ทางเพศครัง้ แรกเมื่ออายุ 17
ปี (มัธยมศึกษาปี ที่ 6) เมื่อรู้ จักรสชาติทางเพศเธอเริ่ มออกเที่ยวกลางคืนเพื่อสัมผัส กับการมีเพศสัมพันธ์ กบั คน
แปลกหน้ า หลังจากมีความสัมพันธ์ ทางเพศกับชายแปลกหน้ าได้ เป็ นระยะเวลาหนึง่ วิวคิดว่าเธอสามารถหาเงิน
จากสิ่งที่เธอชอบได้ เธอไม่จาเป็ นต้ องเปลืองตัวโดยไม่ได้ รับสิ่ งใดตอบแทน จึงเริ่ มสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต
เพื่อหาเว็บไซด์ที่ประกาศรับหรื อหาหญิงขายบริ การทางเพศประเภทไซด์ไลน์ (Side Line)
“หนูจะสมัครเข้าไปแล้วก็ ทิ้ งไอดี ไลน์ (LINE)ไว้พร้ อมกับบอกเงื ่อนไขในการใช้บริ ก ารและราคาที ่
ต้องการไว้ คนที ่สนใจก็ จะแอดไลน์ มาเป็ นเพื ่อนกับหนู ก็ มีทงั้ ลูกค้าที ่ต้องการซื ้อบริ การทางเพศจริ ง ๆ สาหรับ
เงือ่ นไขที ห่ นูตงั้ ไว้ก็เช่น ไม่สด ไม่ปาก ไม่กน้ ฟิ ลแฟน2 ถ้าลูกค้ารับเงือ่ นไขได้ก็จะนัดวันเวลากัน ส่วนใหญ่ก็จะให้
มาที ห่ อ้ งพักที ห่ นูเช่าไว้ หนูจะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดิ นทาง”
โซดา3(นามสมมุติ)ผู้อยู่ในวงการขายบริ การทางเพศผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ( Line) ในพืน้ ที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานีและใกล้ เคียงมานานกว่า 2 ปี เล่า ถึงเส้ นทางของการขายบริ การทางเพศ ว่า "หนูเริ่ มขายตัวอย่ าง
จริ งจังมาตัง้ แต่เมื ่อ 2 ปี ก่อนตอนนัน้ อายุ 22 ปี ที ่มาขายตัว ก็เพราะว่าอยากได้เสือ้ ผ้าแบรนด์ เนม กระเป๋ าสวยๆ
1วิว

(สัมภาษณ์), 22 พฤษภาคม 2560
ไม่ปาก ไม่ก้น ฟิลแฟน คือ คาอธิบายเงื่อนไขในการขายบริการทางเพศของหญิงนั้นจะต้องสวมถุงยางอนามัย ไม่ร่วมเพศทางปากหรือก้น
ให้ความสาคัญและสร้างความรู้สึกกับลูกค้าเหมือนว่าเป็นคู่รักกัน
3โซดา (สัมภาษณ์), 30 พฤษภาคม 2560
2ไม่สด
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อยากมี เงิ นไปเที ่ยวและเสริ มสวย ก็เลยลองหาข้อมูลดูในอิ นเตอร์ เน็ตพบว่า มี เว็บไซต์ บางเว็บไซต์ ที่เปิ ดช่องทางให้
หญิ งสาวสามารถโพสต์ รายละเอี ยดหรื อเงื อ่ นไขในการขายตัว โดยมี การติ ดต่อกันกับผูซ้ ื ้อผ่านแอพพลิ เคชัน่ ไลน์
(Line) หนูไม่ได้มีปัญหาชี วิตอะไรหนูแค่อยากได้ของที ่ตามประสาวัยรุ่นนัน่ แหละ ถ้าจะไปขอพ่อแม่ก็คงจะไม่ได้
แน่นอนก็เลยคิ ดจะหาเงิ นด้วยตัวเอง สุดท้ายก็หาเงิ นด้วยวิ ธีนีม้ านานกว่า 2 ปี แล้ว รายได้ต่อเดื อนก็อยู่ระหว่าง
30,000 - 50,000 บาท ขึ้นอยู่กบั ว่าเดือนนัน้ มี ลูกค้าเยอะหรื อเปล่า"
เมื่อโซดาติดต่อกับลูกค้ าผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ( Line) และตกลงเงื่อนไขต่างๆ เช่นค่าตัว เวลาและ
สถานที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เธอจะเป็ นผู้ไปพบลูกค้ าที่โรงแรมหรื อรี สอร์ ทเอง เธอจะไม่อนุญาตให้ ลูกค้ ามาหาเธอที่
ห้ องพัก เด็ดขาดเนื่ องจากเธอต้ องการปกปิ ดข้ อมูล ส่วนตัวทั ง้ หมดเพราะการหารายได้ ด้วยวิ ธี ก ารนี ถ้ ื อเป็ น
ความลับที่ต้องเก็บให้ ลกึ ที่สดุ ด้ วยเหตุวา่ ในบางครั ง้ ห้ องพักของเธอก็มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียน
เธอกล่าวว่า การนัดหมายกับลูกค้ าที่โรงแรมหรื อรี สอร์ ทมีความเสี่ยงอยู่บ้างตรงที่ในบางครัง้ ถูกหลอกให้
ไปโดยไม่มีลกู ค้ ารออยู่ หรื อมีการผิดเงื่อนไข เช่น ตกลงกันไว้ วา่ จะมีลกู ค้ าเพียงคนเดียวกลับกลายเป็ นมีลกู ค้ า 34 คน ฉะนันแล้
้ วเธอจึงต้ องตรวจสอบให้ แน่ชดั วิธีการตรวจสอบของเธอ คือ ลูกค้ าต้ องถ่ายรู ปกุญแจห้ องที่มีตรา
สัญลักษณ์ ของโรงแรมเพื่ อยื น ยันการซือ้ บริ ก าร ลูกค้ าที่ มาใช้ บริ การของเธอจะมีอายุอยู่ระหว่าง 30 - 60 ปี
บางครั ง้ ก็เป็ นบุคคลที่มีชื่อเสียงในพืน้ ที่ที่ต้องการปกปิ ดตัวตนจึงเลือกใช้ บริ การหญิ งสาวไซด์ไลน์ (Side Line)
สาหรั บค่าตัวของวิวและโซดาในการให้ บริ การแต่ละครั ง้ จะขึน้ อยู่กับเงื่อนไขในการให้ บริ การตามที่ตกลงกันไว้
ดังนี ้
Table 1 The values for the women in prostitution.
The criteria
Price
The time.
1
First
1,500 Bath
No more than 1 hour
2
Second
2,000 Bath
No more than 1 hour
3
1 hour
2,500 Bath
1 hour
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เห็นเงื่อนไขราคากับการให้ บริ การทางเพศ คือ เสร็ จกิจ 1 ครัง้ ราคา 1,500 บาท
เสร็ จกิจ 2 ครัง้ ราคา 2,000 บาทและเหมา 1 ชัว่ โมงราคา 2,500 บาทไม่จากัดครัง้ จากการสัมภาษณ์ ทงั ้ 2 ราย
สามารถสรุ ปข้ อมูลได้ วา่ อัตราค่าบริ การจะขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขตามข้ อตกลงของทังลู
้ กค้ าและหญิงขายบริ การทางเพศ
นายหน้ าค้ าประเวณี
นายหน้ า หมายถึง บุคคลผู้ชี ช้ ่ องหรื อจัดการให้ บุคคลสองฝ่ ายได้ เข้ าท าสัญ ญากัน โดยจะได้ รับ
บาเหน็จเป็ นการตอบแทน เป็ นที่ทราบกันดีวา่ นายหน้ าที่มีความสามารถในการติดต่อกับหญิงขายบริ การทางเพศ
เพื่อนามาตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ ามีอยู่ทวั่ ไปในสถานที่พกั แรมเช่น โรงแรม รี สอร์ ท หรื อม่านรู ด พวก
เขาเหล่านี ไ้ ม่ไ ด้ ตัง้ โต๊ ะ เพื่ อดาเนิ น ธุ ร กรรม 4อย่ างเป็ นทางการ ไม่มีป้ ายโฆษณาเพื่ อประชาสัมพัน ธ์ หากแต่
นายหน้ าที่ผ้ เู ขียนได้ พบในครัง้ นี ้ แฝงตัวอยู่ในคราบของพนักงานโรงแรมหรู แห่งหนึง่ ใจกลางเมืองสุราษฎร์ ธานี
โหน่ง5(นามสมมติ) นายหน้ าค้ าประเวณี เล่าเรื่ องราวของว่า “ต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ของอย่างนี ม้ นั ต้องมี
ผูเ้ สนอก่อนมันถึงจะมี ผสู้ นอง ถ้าไม่มีคนอยากได้และเรี ยกร้องหา นายหน้าขายบริ การก็คงไม่เกิ ดขึ้น” โหน่ง ไม่ได้
4การเจรจาซื้อขายแลกเปลี่ยน
5โหน่ง

หรือการติดต่อทางธุรกิจ
(นามสมมติ), สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2561
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เริ่ มต้ นอาชีพนีด้ ้ วยความตังใจ
้ หากแต่เกิดจากการกระทาซ ้า ๆ จนเห็นช่องทางในการสร้ างรายได้ จากการเป็ น
ตัวกลางระหว่างผู้ซื ้อกับหญิงขายบริ การทางเพศ เดิมทีทางานเป็ นพนักงานยกกระเป๋ า หรื อ เบลบอย (Bellboy)
ของโรงแรม การเป็ นนายหน้ าของโหน่งเริ่ มจากลูกค้ าหนุ่มที่มาพักในโรงแรมขอให้ เขาติดต่อกับหญิงสาวเพื่อมา
ให้ บริ การ โหน่งจึงเริ่ มค้ นหาและทาการต่อรองขอส่วนแบ่งค่าตัวกับหญิงขายบริ การ กระทัง่ โหน่งมีความคิดที่จะ
ผันตัวเองมาเป็ นนายหน้ าค้ าประเวณีควบคูก่ บั การเป็ นพนักงานของโรงแรม
“เด็กในสังกัดที เ่ อามาให้ลูกค้าบางครั้งก็ไม่ใช่ไซด์ไลน์อย่างเดี ยวหรอก บางที ก็เอามาจากร้านคาราโอ
เกะ ร้ านนวดแผนโบราณหรื อบางที ก็เอามาจากซ่องเปิ ดเลย ขึ้นอยู่กบั ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนและในตอนนัน้
เด็กคนไหนว่างบ้าง การติ ดต่อเด็กมาให้แต่ละครั้งเราก็จะให้ข้อมูลกับลูกค้าก่อนว่ามี อายุเท่าไหร่ ค่าตัว เงื อ่ นไข
อะไรบ้าง พอตกลงราคาค่าตัวและเงื อ่ นไขได้ก็จะเอารู ปเด็กในสังกัดให้ลูกค้าเลื อก ส่วนใหญ่แล้วหญิ งสาวที ่เรา
คัดเข้ามาอยู่ในสังกัดเราจะมี อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จะไม่เอาเด็กอายุนอ้ ยกว่านีเ้ ด็ดขาด เพราะอาจเข้าข่ายผิ ด
กฎหมายการค้ามนุษย์ ได้”สาหรับเงื่อนไขในการจัดหาหญิงขายบริ การมาให้ ลกู ค้ ามีดงั ต่อไปนี ้
1. ราคา 1,500บาท ต่อครัง้ /ชัว่ โมง
2. ลูกค้ าต้ องสวมถุงยางอนามัย
เงื่ อนไขดังกล่าวยังมีเพื่ อให้ หญิ งสาวปลอดภัย จากการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี ้
นายหน้ ายังมีบริ การหมอนวดสาหรับนวดผ่อนคลายให้ กบั ลูกค้ า สนนราคาเพียงชัว่ โมงละ 300 บาท แต่บริ การนี ้
ลูกค้ าไม่สามารถเลือกหมอนวดที่จะมาให้ บริ การได้ และหมอนวดจะมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี หากลูกค้ าต้ องการ
มีเพศสัมพันธ์ กบั หมอนวดสามารถต่อรองราคากับหมอนวดได้ เลย การแบ่งรายได้ ระหว่างหญิ งขายบริ การทาง
เพศกับนายหน้ าในแต่ละครัง้ ขึ ้นอยู่กบั การตกลงระหว่างนายหน้ าและหญิงขายบริ การในแต่ละสังกัด ส่วนใหญ่
แล้ วจะแบ่งกันที่ 1,000 :500 บาท (หญิงขายบริ การทางเพศ: นายหน้ า) สาหรับอัตราส่วนแบ่งระหว่างหมอนวด
กับนายหน้ าจะอยู่ที่ 200: 100บาท (หมอนวด: นายหน้ า)
ในพื ้นที่อาเภอเมืองสุราษฎร์ ธานียงั นายหน้ าอีกรู ปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไป คือ ไม่ได้ เป็ นพนักงาน
ในสถานบริ การใดโดยเฉพาะเหมือนโหน่ง แต่เน้ นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซด์เฉพาะกลุม่ หรื อ
เครื อข่ายส่วนตัวผ่านแอปพริ เคชัน่ ไลน์ (Line) เพื่อชักชวนให้ ผ้ สู นใจซื ้อบริ การทางเพศติดต่อมายังนายหน้ าคนนัน้
โดยตรง นายหน้ าประเภทนี ้จะมีพื ้นที่การทางานครอบคลุมหลายจังหวัดครอบคลุมพืน้ ที่ภาคใต้ ตอนกลาง เช่น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา เป็ นต้ น การเป็ นนายหน้ ารู ปแบบนีไ้ ม่
จาเป็ นต้ องพบกับลูกค้ าโดยตรง หากลูกค้ ามีรหัสไอดีไลน์ (ID Line) ของนายหน้ าก็สามารถติดต่อเพื่อแจ้ งพืน้ ที่
ของตนเองและความต้ องการได้ โดยเงื่อนไขของนายหน้ าประเภทนี ้จะมีรายละเอียด ดังนี ้
1. ราคา 1,500บาท ต่อครัง้ /ชัว่ โมง
2. ลูกค้ าต้ องสวมถุงยางอนามัย
3. ไม่มีการร่ วมเพศโดยใช้ ปาก หรื อ ออรัลเซ็กซ์(Oral Sex)
4. ไม่ร่วมเพศทางทวารหนัก
5. ไม่แลกลิ ้นระหว่างลูกค้ าและหญิงสาว
6. ไม่รับบริ การหากลูกค้ ามีอวัยวะเพศที่ผิดปกติหรื อทาให้ ผิดรู ป
เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นการวางเงื่อนไขเพื่อรั กษาสภาพของหญิ งสาวให้ ไม่บอบช ้า เพราะหากมีอาการ
บอบชา้ จากการร่ วมเพศกับลูกค้ าอาจทาให้ ไม่สามารถรั บงานได้ จนกว่าจะหายจากความบอบชา้ นัน้ ทาให้ เสีย
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รายได้ ทังนี
้ ้ราคาค่าตัวในแต่ละจังหวัดจะมีความแตกต่างกันไป ขึ ้นอยู่กบั กาลังซื ้อของลูกค้ าและความสดใหม่ของ
หญิงสาวด้ วย หากเป็ นนักศึกษาหรื อพริ ตตี ้ (Pritty) ราคาอาจขยับสูงถึง 5,000 – 10,000 บาทต่อการซื ้อบริ การทาง
เพศในแต่ละครัง้ สาหรับค่าตัวของหญิงสาวในแต่ละพื ้นที่มีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2
Table 2 Starting price: prostitute type sideline through brokers.
Province
Price
1 Surat thani
1,500 bath
2 Nakorn Sri-thammarat
1,500bath
3 Phuket
2,000bath
4 Songkhla
2,000 bath
จากตารางที่ 2 สามารถอธิ บายได้ ว่า ราคาค่าบริ การต่อครั ง้ ของหญิ งขายบริ การประเภทไซด์ไลน์
แตกต่างกัน ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีราคา 1,500 บาท จังหวัดนครศรี ธรรมราชราคา 1,500 บาท จังหวัดภูเก็ตราคา
2,000 บาทและจังหวัดสงขลา 2,000 บาท
“ส่วนใหญ่ ลูกค้าที ่ติดต่อมาใช้บริ การจะมี อายุระหว่าง 25 – 60 ปี หลายครั้งก็ เป็ นคนมี ชื่อเสี ยงที ่
ต้องการปกปิ ดตัวตน เช่น ข้าราชการในท้องถิ่ น นักการเมื อง นักธุรกิ จ สิ่ งที ่คนพวกนี ต้ อ้ งการเหมื อนกันคื อ การ
ปกปิ ดว่าตัวเองเป็ นใคร ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบแบบพิ มพ์ นิยมนี แ่ หละ ขาว ๆ อกใหญ่ หน้าตาดี บางครั้งก็
บอกเลยว่าขอแบบที ผ่ ่านงานมาไม่มาก ประสบการณ์ นอ้ ย”
จากการศึกษาความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ ระหว่างหญิ งไซด์ไลน์ กับนายหน้ าค้ าประเวณี ในอาเภอ
เมืองสุราษฎร์ ธานี สามารถสรุ ปได้ ดงั ตารางภาพต่อไปนี ้
Prostitute type sideline
With out agent
Private room

With agent

Hotel, rented
Deduction 500

1,500 – 3,000 Bath

Baht For Agent

Figure 1 Co-ordinate between Prostitute type sideline and Agent
จากแผนภาพข้ างต้ นอธิบายได้ ว่า หญิ งขายบริ การทางเพศประเภทไซด์ไลน์ จะเลือกใช้ นายหน้ าใน
การหาลูกค้ าหรื อไม่ก็ได้ หากไม่ใช้ นายหน้ าการให้ บริ การอาจเกิดได้ ที่ห้องพักส่วนตัว โรงแรมหรื อห้ องเช่ารายวัน
ค่าตัวจะได้ รับเต็มจานวน 1,500-3,000 บาท แต่ถ้าใช้ นายหน้ าเป็ นผู้ติดต่อลูกค้ าจะต้ องเสียค่าธรรมเนี ยมให้
นายหน้ าครัง้ ละ 500 บาทและต้ องไปให้ บริ การในโรงแรมหรื อห้ องเช่ารายวันเท่านัน้
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หญิงขายบริ การทางเพศประเภทไซด์ไลน์ เป็ นรู ปแบบการให้ บริ การทางเพศแบบใหม่ในพื ้นที่อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ ธานี การขายบริ การประเภทนี ้เกิดขึ ้นจากความพยายามในการหลบหนีจากบทลงโทษของกฏหมาย
ที่มีเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ าประเวณีในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อของหญิงขาย
บริ การและลูกค้ าทาให้ หน่ว ยงานภาครัฐไม่สามารถดาเนินการตามกฏหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ปั ญหาในการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล ผลจากการศึกษาเรื่ องนี ้จะทาให้ หน่วยงานภาครัฐสามารถนาข้ อมูลเชิงลึกและทา
ความเข้ าใจกระบวนการการค้ าประเวณี ประเภทไซด์ไลน์อนั นาไปสู่การวางนโยบายและแผนการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ าประเวณีได้ อย่างมีประสิทธิผลต่อไป
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บุพเพสันนิวาส: ความรู้ สึกร่ วมกับการตามรอยของผู้ชมละครไทย
Love Destiny: Emotional Engagement and Travel Motivation of Thai TV Series Viewers
ภัทรภร เสนไกรกุล1* และ จิรยุทธ์ สินธุพนั ธ์2
Bhattaraporn Senkraigul1* and Jirayudh Sinthuphan2

บทคัดย่ อ
บุพเพสันนิ วาส เป็ นละครโทรทัศน์ เรื่ องแรกที่มีเรทติง้ การรั บชมเฉลี่ยสูงสุดเป็ นประวัติกาลหลังจากที่
ประเทศไทยเปลี่ย นผ่ านระบบออกอากาศโทรทัศ น์ ภ าคพื น้ ดิ นจากระบบแอนาล็อคเป็ นระบบดิ จิ ทัล จึงเกิ ด
ปรากฏการณ์ ที่เผยให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างละครกับผู้ชมในหลากมิติ ซึ่งการศึกษาครั ง้ นีต้ ้ องการทราบถึง
ปั จจัยที่ทําให้ ผ้ ชู มมีส่วนร่ วมในการติดตามละครเรื่ องบุพเพสันนิวาส จนนําไปสู่ปรากฏการณ์ ตามรอยละคร โดย
การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ติดตามละครเป็ นประจํา 4 คน สัมภาษณ์ กลุ่มนักท่องเที่ยวยังสถานที่ถ่ายทําละครและ
สัมภาษณ์ กลุ่มแฟนคลับศิลปิ นที่เป็ นนักแสดงนําร่ วมกับการสังเกตรวมทังสิ
้ ้น 10 กลุ่ม ผลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความผูกพันกับละครเรื่ องบุพเพสันนิวาสอย่างยิ่ง จึงส่งผลต่อการรอคอยติดตามละครขณะออกอากาศสด และ
สร้ างโอกาสให้ สิ่งที่ ปรากฎอยู่ในละครเป็ นที่ นิยมตามไปด้ วย เช่น อาหาร คําพูด การแต่งกายชุดไทย ความ
ต้ องการท่องเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทํา หรื อความนิยมในตัวนักแสดง

ABSTRACT
Love Destiny is the first drama TV series on the Thai digital terrestrial television with the highest
average impression rating record after having transformed from the analog terrestrial television. It has
caused phenomenon that reveals the relationship between drama TV series and viewership in diverse
dimensions. This study aims to explore the factors that affected the viewership of the show, which led
to increasing number of visitors to real locations of the scenes from the show. A deep interview with 4
of the TV series endured fans was conducted. Information was interpreted from observations and
narratives of 10 other group interviews with scene location visitors and leading actors’ fan clubs. The
result showed the samples were highly bound to the show, causing them to anticipate the show during
each episode’s first live along with increases in popularity of the elements shown in series’ scenes.
These elements included food, dialogues, Thai traditional dresses, travel destinations and actors.
Key words: Drama Thai TV series, Emotional engagement, Travel motivation, Love destiny
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คํานํา

ละครหรื อภาพยนตร์ ที่ได้ รั บความนิ ยม มักทํ าให้ สิ่ง ต่าง ๆ ที่ ปรากฏอยู่ในเรื่ องราวได้ รั บความสนใจ
จากผู้ชมตามไปด้ วย ดังเช่นปรากฎการณ์ Hallyu หรื อคลื่นวัฒนธรรมเกาหลี (Korean wave) ที่เริ่ มก่อตัวตังแต่
้
ปลายยุค 90 และได้ เผยแพร่ เพลง ละคร ภาพยนตร์ เกม นิยาย หรื อการ์ ตนู จนเป็ นที่นิยมในหลายประเทศทัว่ โลก
(Positioning Magazine Online, 2006) รวมทัง้ ประเทศไทย ส่ง ผลให้ องค์ ประกอบต่าง ๆ ในเนื อ้ หาเหล่านัน้
อยู่ในความชื่ นชอบของผู้ชมเป็ นอย่างมากเช่นกัน อาทิ ความสนุก สาระแง่คิดและความบันเทิ งของเนื อ้ เรื่ อง
ความสามารถของนักแสดง ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบฉากและสถานที่ถ่ายทํา นอกจากนี ้เพราะความใกล้ ชิดทาง
วัฒนธรรมระหว่างไทยและเกาหลีทําให้ คนไทยเข้ าใจเนื ้อหาของละครเกาหลีได้ ง่ายขึ ้น จนเป็ นเงื่อนไขที่ทําให้ ผ้ ชู ม
ชาวไทยรู้ สกึ ร่ วมและเข้ าใจศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตและสถานที่ต่าง ๆ ของเกาหลีมากยิ่งขึ ้น และทําให้
เกิดการท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่ในขณะนันคื
้ อการท่องเที่ยวตามรอยละครนัน่ เอง (อลิสา วิทวัสกุล, 2549)
ส่วนภาพยนตร์ และละครที่ทําให้ เกิดกระแสการท่องเที่ยวตามรอยในไทย พบว่า ภาพยนตร์ จีนแนวตลก
เรื่ อง Lost in Thailand ซึง่ ใช้ ฉากถ่ายทําเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทังในกรุ
้
งเทพมหานคร เชียงใหม่ และภูเก็ต
ที่หลังจากเข้ าฉายในจีน เดือนธันวาคม ค.ศ.2012 ปรากฎว่ามีผ้ ูเข้ าชมในสัปดาห์ แรกสูงกว่า 14 ล้ านคน และ
สร้ างรายได้ รวมสูงถึง 2.5 ล้ านล้ านบาท จึงเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยตามรอย
ภาพยนตร์ ทงั ้ ในรู ปแบบคณะทัวร์ และส่วนตัว (MThai News, 2012) หรื อแม้ แต่อิทธิ พลของละครไทยเรื่ องนาคี
ที่ออกอากาศทางช่อง 3 ส่งผลให้ มีผ้ ูชมละครไปท่องเที่ ยวยังคําชะโนด อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี ในช่วงเวลานัน้
เพิ่ ม ขึ น้ เป็ น สองเท่ า ตัว เฉลี่ ย วัน ละเกื อ บ 1 แสนคน และช่ ว ยการกระตุ้น เศรษฐกิ จ ให้ กับ คนในพื น้ ได้ ด้ ว ย
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ , 2560) ส่วนกระแสของละครเรื่ องล่าสุดคือเรื่ องบุพเพสันนิวาสที่ ได้ รับความนิ ยม
เป็ นอย่างมาก โดยวัดจากค่าเฉลี่ยเรทติ ้งที่สงู ที่สดุ กว่าละครทุกเรื่ องในประเทศไทยที่ออกอากาศในช่วงเดียวกัน
และสูง ที่ สุด หลัง จากที่ ป ระเทศไทยเปลี่ ย นผ่ านระบบออกอากาศโทรทัศ น์ ภ าคพื น้ ดิ น จากระบบแอนาล็อ ค
เป็ นระบบดิจิทลั ได้ ทําให้ เกิดปรากฏการณ์ ผ้ คู นแต่งกายชุดไทยเยี่ยมชมโบราณสถานที่ใช้ ในการถ่ายทําที่จงั หวัด
พระนครศรี อยุธยาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยก่อนละครออกอากาศ มีนักท่องเที่ ยวเพี ยง 1,000 คน แต่หลัง
ออกอากาศมีนกั ท่องเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มถึงวันละ 6,000 คน (ไทยรัฐออนไลน์, 2018)
การศึก ษาครั ง้ นี จ้ ึ ง ต้ อ งการหาคํ า ตอบถึง เงื่ อ นไขที่ ทํ า ให้ ผ้ ู ช มเกิ ด ความรู้ สึก ร่ วมกับ ละครโทรทัศ น์
ที่ออกอากาศในระบบดิจิทลั ซึง่ มีการแข่งขันกันสูงถึง 24 ช่องสถานี และผู้ชมในปั จจุบนั ยังมีพฤติกรรมการเปิ ดรับ
สื่ออื่น ๆ หลากหลายมากขึ ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ แต่ละครเรื่ องบุพเพสันนิวาสกลับส่งผลต่ออารมณ์ ของผู้ชม
ในวงกว้ าง จนนําไปสูก่ ารตัดสินใจทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามอย่างละคร หรื อแม้ แต่ไปเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทําละคร

อุปกรณ์ และวิธีการ

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี ้มี 2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่สง่ ผลให้ ผ้ ูชมต้ องการมีสว่ นร่ วม
ในละครโทรทัศน์ เรื่ องบุพเพสันนิวาส และ (2) เพื่อศึกษาความรู้ สึกร่ วมต่อละครที่ทําให้ การเกิดปรากฏการณ์
ตามรอยละคร ด้ วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก 4 ท่าน ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เป็ นวัยทํางานที่มีความเป็ นคนรุ่ นใหม่ใช้ เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน ติดตามละครเรื่ อง
บุพ เพสัน นิ วาสอย่ างต่อ เนื่ อ ง และส่ง ผลต่อการแสดงออกพฤติ ก รรมที่ มี ส่วนร่ วมกับ ละครอย่ างชัดเจน เช่ น
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การโพสต์เนือ้ หาเพื่ อขยายต่อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ จากละคร การหาซื ้อหนังสือนิ ยายมาอ่าน
การเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ถ่ายทํา และการสวมใส่ชดุ ไทยในชีวิตประจําวัน
นอกจากนี ย้ ังทํ าการสัมภาษณ์ กลุ่มด้ วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling)
โดยเดินทางไปยัง สถานที่ ท่องเที่ ยวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาซึ่งปรากฎเป็ นฉากในละคร และได้ รับความ
ร่ วมมือจากกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ชมละครที่ส่วนใหญ่แต่งกายด้ วยชุดไทย จํานวน 7 กลุ่ม ทัง้ กลุ่มเพื่อนวัยต่าง ๆ
กลุ่มคู่รัก และกลุ่มครอบครั ว จากนัน้ ได้ ไปงานเปิ ดตัวสินค้ าที่นายธนวรรธน์ วรรธนะภูติ พระเอกของเรื่ องเป็ น
พรี เซ็นเตอร์ ที่ห้างสรรพสินค้ าสยามพารากอนและได้ รับความร่ วมมือจากแฟนคลับจํานวน 3 กลุม่ ทังกลุ
้ ่มที่เป็ น
แฟนคลับแล้ วติดตามละคร และกลุ่มที่ติดตามละครแล้ วจึงผันตัวมาเป็ นแฟนคลับ โดยผู้วิจยั ได้ ทําการเก็บข้ อมูล
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ.2561 ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่ละครออกอากาศใกล้ ตอนจบ
ทังนี
้ เ้ พื่อต้ องการสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงความสัมพันธ์ กับละครโทรทัศน์ ใน 4 มิติ ตามกรอบแนวคิด
ของ Kim & Long (2012) และพฤติ ก รรมการตามรอยละครตามปั จ จัย แรงดึง -ผลัก ตามกรอบแนวคิ ด ของ
Klenosky (2002) และ Macionis (2007) ดังนี ้
1.ความสัมพันธ์ของผู้ชมกับละครโทรทัศน์
Kim and Long (2012) กล่าวถึง จุด เด่น ที่ เป็ น ธรรมชาติ ข องละครโทรทัศ น์ ไ ว้ ว่า เรื่ องราวของละคร
โทรทัศน์ มักมีความเกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ สะท้ อนคุณค่าในสังคมที่ ต้องการสื่อสารกับมวลชนกลุ่มใหญ่ โดยละคร
โทรทัศน์จะใช้ ช่วงเวลาออกอากาศที่ยาวนาน ทําให้ ผ้ ชู มเกิดความผูกพันกับเนื ้อเรื่ อง ตัวละครหรื อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่
ในละคร จนพัฒนาไปสูค่ วามประทับใจ ซึง่ เงื่อนไขที่ทําให้ เกิดปรากฏการณ์นี ้ มีอยู่ 4 มิติ ได้ แก่
- ความต่ อ เนื ่ อ งของละคร (Serialization) คื อ การที่ ล ะครมี เ รื่ อ งราวต่อ เนื่ อ งกัน โดยในแต่ ล ะตอน
คงสาระสําคัญเดียว พร้ อมทัง้ ออกอากาศในช่วงเวลาที่เหมาะสม จงใจแตะและเล่นกับความรู้ สึกของคนดูได้
ถูกเวลา และในตอนท้ ายของแต่ละตอนต้ องมีตวั อย่างหรื อสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ เกิดความรู้ สึกรอคอยตอนต่อไป
อย่างใจจดใจจ่ อ ส่ง ผลให้ ผ้ ูชมติดตามและเห็ นพัฒนาการของตัวละครอย่างต่อเนื่ อง และกระตุ้นให้ ผ้ ูชมใช้
จินตนาการคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ ้นในตอนต่อไป
- ระดับ การเปิ ดรั บ และการมี อ ารมณ์ ร่ ว มของผู้ช ม (Level of exposure and audience emotional
engagement) หลังจากรับชมละครแล้ วสิ่งที่ตามมาคือความใกล้ ชิด (Intimacy) และความต่อเนื่อง (Continuity)
มีความรู้ สกึ ร่ วมกับละครอย่างลึกซึ ้ง ใส่ใจและรู้ สึกว่าตัวละครมีตวั ตน ผู้ชมจะพัฒนาความรู้ สกึ ร่ วมที่มีต่อละคร
เป็ นระยะเวลานาน โดยอาจก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ อันซับซ้ อนต่อกันจนบางครั ง้ เกิดปรากฏการณ์ ปฏิสมั พันธ์
กึ่งความจริ ง (Parasocial) เกิดความรู้ สกึ ภักดี สนใจรู ปแบบของละคร ตลอดจนบทสนทนาของตัวละครที่ส่งผล
ต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้ชม และผู้ชมคนใดที่มีปฏิสมั พันธ์ กึ่งความจริ งสูงก็จะยิ่งมีความรู้ สึกร่ วมไปกับตัว
ละครและส่งผลไปสูก่ ารสนับสนุนสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในละครเรื่ องนัน้
- การเล่ า เรื ่ อ งผู้ ค นและเรื ่ อ งในชี วิ ต ประจํ า วัน ของสัง คมที ่ อ าศัย อยู่ (Personality and domestic
everyday life narrative) สิ่งที่โดดเด่นในละครโทรทัศน์ คือการเล่าเรื่ องส่วนตัว เรื่ องที่เกี่ยวพันกับสังคมที่อาศัย
อยู่ และบุคลิกของตัวละครที่เป็ นแกนเรื่ อง ซึง่ แก่นหลักของเรื่ องที่เป็ นที่นิยมทัว่ ไปคือ ความรัก ความอิจฉาริ ษยา
ความเกลียดชัง ความทะเยอทะยานและความต้ องการชื่ อเสียงเงิ นทอง แม้ มีนักวิจารณ์ บางคนแย้ งว่าละคร
โทรทัศ น์ ไม่ใช่ ความจริ ง เป็ นเพี ย งเรื่ องที่ แต่ง ขึน้ ตามจิ นตนาการ ที่ ถึงจะอิงเหตุการณ์ หรื อบุค คลที่ เป็ นที่ ร้ ู จัก
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หรื อเป็ นเหตุการณ์ สําคัญก็ไม่ใช่ความจริ งที่ เกิ ดขึน้ แต่ในความรู้ สึกของผู้ชมการเล่าเรื่ องเช่นนีก้ ็เพี ยงพอที่จะ
ดึงดูดให้ ผ้ ชู มเชื่อว่านี่เป็ นตัวแทนที่สะท้ อนความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นในสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ และยิ่งสิ่งที่ประกอบ
สร้ างขึน้ ในละครสอดคล้ องกับสถานการณ์ จริ งในสังคมก็ยิ่งช่วยดึงดูดให้ ผ้ ูชมเลือกที่ จะดูละครเรื่ องนี ้ เพราะ
ไม่เพียงสร้ างความคาดหวังให้ ผ้ ชู มได้ เปิ ดรั บละครที่กินใจส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้ สึก แต่ยงั ให้ แง่คิดต่อประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรมร่ วมสมัย เช่น อาหาร แฟชัน่ กิจกรรมยามว่าง การเข้ าสังคม หรื อแม้ แต่ภาษาต่างประเทศ
ที่เป็ นตัวแทนของคนชาติอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั สังคมนัน้ ๆ ด้ วย
- รู ปแบบการแลกเปลี ่ยนระหว่างบุคคล วัฒนธรรม หรื อผ่านข้อความ (platform for interpersonal,
intercultural and inter-textual discussion) เมื่ อ มี ก ารรั บ ชมละครอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หลัง จากละครจบตอนใน
วันหนึ่งจะมีช่วงเวลาที่เป็ นช่องว่างระหว่างรอการออกอากาศในอีกวันต่อไป หรื อสัปดาห์ ถดั ไป ซึ่งระหว่างนีเ้ อง
ที่บุคคลจะนําเรื่ องที่ตนคาดเดาไปพูดคุยกันในชีวิตประจําวัน รวมทัง้ เพื่อพูดคุยถึงประสบการณ์ การรั บชมและ
การตีความของตนเอง โดยผู้ชมที่มีพื ้นฐานทางวัฒนธรรมคล้ ายกับผู้ผลิตจะมีแนวโน้ มการตีความแบบเดียวกับ
ผู้ผลิต แต่ถ้าหากต่างพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมก็จะตีความแตกต่างออกไป โดยรู ปแบบการพูดคุยนอกจากจะเป็ น
ลักษณะการเผชิญหน้ าโดยตรงแล้ ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออื่น ๆ อาทิ สื่อสังคมออนไลน์ เป็ นต้ น
2. พฤติกรรมการตามรอยละครตามปั จจัยแรงดึง-ผลัก
แนวโน้ มที่ผ้ ูชมเกิ ดพฤติกรรมการตามรอยนัน้ เกิดจากแรงจูงใจ 2 ลักษณะคือ แรงผลัก (push) และ
แรงดึง (pull) โดยแรงผลักคือแรงกระตุ้นภายในที่สง่ ผลให้ ผ้ ชู มละครตัดสินใจทํากิจกรรมต่าง ๆ อันเป็ นเหตุมาจาก
ละคร ซึง่ เกิดจากความต้ องการที่ยงั ไม่ได้ รับการตอบสนอง เช่น ต้ องการหลีกหนีจากโลกความเป็ นจริ ง ต้ องการ
พักผ่อน ต้ องการผจญภัย เป็ นต้ น ส่วนแรงดึงเป็ นแรงกระตุ้นภายนอกที่ทําให้ ผ้ ูชมละครตัดสินใจว่าจะเดินทางไป
เที่ยวตามรอย อาทิ องค์ประกอบของสถานที่ใดที่หนึ่ง (Klenosky, 2002) ทังนี
้ ้จากการศึกษาปั จจัยแรงผลักและ
แรงดึงในการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ พบว่าแรงผลักคือการรักษาสถานะ ชอบความแปลกใหม่ ต้ องการมี
ตัวตนในสังคม ชอบโลกจิ นตนาการหรื อต้ องการหลีกหนีความจริ ง ต้ องการประสบการณ์ ทดแทน และค้ นหา
ตัวตน ส่วนแรงดึงคือสถานที่ถ่ายทํา บุคลิกของนักแสดง และการแสดง (Macionis, 2007)

ผลและวิจารณ์ ผล

1. ความสัมพันธ์ ของผู้ชมกับละครโทรทัศน์ เรื่ องบุพเพสันนิวาส
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด ปรากฎการณ์ ที่ พบร่ วมกันคือ ส่วนใหญ่ ก ลุ่มตัวอย่ างไม่ไ ด้
ติดตามดูละครขณะออกอากาศสดมานานมาก บางคนกล่าวว่าไม่ได้ ดนู านกว่า 8 ปี ซึง่ นับเป็ นช่วงระยะเวลาที่มี
สื่อ ทางเลื อ กมากขึน้ จนมาถึงช่ วงที่ เปลี่ ยนผ่ านระบบการออกอากาศจากโทรทัศ น์ ระบบแอนาล็อคสู่ดิจิ ทัล
ดังคํากล่าวของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“จากที ไ่ ม่ได้ดูละครหรื อแทบไม่ดูสด และไม่ได้ติดขนาดต้องตามดูทกุ ตอน แต่เรื ่องนีไ้ ม่ได้ตอ้ งดูทกุ ตอน”
“ไม่เคยพลาดซักตอนเดียว ตัง้ แต่วนั แรกเลย บางครั้งดูผ่านสมาร์ โฟนเพราะทํางานอยู่ แต่ไม่อยากพลาด
จึงดูออนไลน์ #ที มดูสด”
ซึง่ Chang (2016) กล่าวว่ายิ่งมีการรับชมบ่อยครัง้ มากเท่าไหร่ ความรู้ สกึ ผูกพันต่อละครเรื่ องนันก็
้ ยิ่งหยัง่
รากลึกลงไปในใจของผู้ชมมากขึน้ เท่านัน้ อย่างไรก็ดีผ้ ูชมแต่ละคนจะมีความรู้ สึกนึกคิด อารมณ์ และทัศนคติ
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ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ กับละครในระดับที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ทัง้ นีจ้ ากกรอบแนวคิดของ Kim and
Long (2012) พบว่าเงื่อนไขที่ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างเกิดการติดตามละคร สามารถอธิบายได้ 4 มิตดิ งั ต่อไปนี ้
1.1 ความต่ อเนื่องของละคร (Serialization)
ละครเรื่ องนี เ้ ป็ นละครที่ตัวบทมีพัฒนาการ ทําให้ เห็นการเติบโตของความคิดและการแสดงออกของ
ตัวละครในแต่ละตอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ความสนุกและแปลกใหม่ของเนื ้อหายังทําชวนให้ ติดละครเรื่ องนี ้
ตังแต่
้ ครัง้ แรกที่รับชม แม้ บางคนไม่ได้ ชมตังแต่
้ ตอนแรก แต่เมื่อเห็นกระแสแล้ วไปดูละครย้ อนหลังทําให้ เกิดความ
ชื่นชอบจนต้ องติดตามต่อ ดังคําบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“วันนัน้ เล่ นทวิ ตเตอร์ แล้วเจอหน้าเบลล่ าทํ าหน้าเป็ นกิ๊ ก สุวจั นี ก็ สงสัยว่าละครพี เรี ยดทํ าหน้าแบบนี ้
ได้ดว้ ยเหรอ เลยไปเปิ ดดูยอ้ นหลัง หลังจากนัน้ ก็ติดละครเรื ่องนีแ้ ล้วรอเวลาดูสดหมดเลย”
“มี อรรถรสครบถ้วนครบทุกอย่าง ทําให้ชอบละครเรื ่องนีม้ าก เขาทําดี ผูก้ ํากับเก่ง คนเขี ยนบทก็เก่งมาก”
ด้ วยเหตุนี ้กลุม่ ตัวอย่างแทบทังหมดจึ
้
งมีรูปแบบการติดตามดูละครอย่างต่อเนื่องทุกตอน และรอชมขณะ
ออกอากาศสด ทําให้ รับรู้ ความเป็ นไปของตัวละครและเรื่ องราวแบบไม่ขาดตอน อีกทังมี
้ การใช้ เวลาร่ วมกับละคร
มากจนเกิดความคุ้นเคยและสามารถเล่าถึงตัวละคร เนื ้อหาหรื อฉากที่ตนเองประทับใจได้ อย่างคล่องแคล่ว อีกทัง้
ยังรอคอยตอนต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ ดังคําบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“ใน 7 วัน ก็ มี ส องวัน ที ่เ รารอคอย คื อวัน พุธ -พฤหัส บดี เพราะเป็ นวัน ที ่ล ะครฉาย ไม่ เ คยตามละคร
เรื ่องไหนเท่าเรื ่องนีเ้ ลย”
1.2 ระดั บ การเปิ ดรั บและการมี อ ารมณ์ ร่ วมของผู้ ชม (Level of exposure and audience
emotional engagement)
จากที่กลุ่มตัวอย่างติดตามดูละครโทรทัศน์เรื่ องบุพเพสันนิวาสทุกตอนอย่างต่อเนื่อง (Continuity) ส่งผล
ให้ เ กิ ด ความใกล้ ชิ ด (Intimacy) จนมี ค วามรู้ สึก ร่ วมกับ เนื อ้ หา ตัวละคร บทสนทนา ภาษาท่ าทาง ฉากและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ ตนเองชื่ นชอบแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่ ได้ แสดงความคิดเห็นว่าบทละครเรื่ องนี ้
ประพันธ์ ได้ ดี มาก คัด เลือ กนัก แสดงได้ เหมาะสมและกระจายบทได้ ล งตัว ทํ าให้ ไ ม่จําเป็ น ต้ องรอดูแค่ฉ ากที่
พระนางปรากฏตัว แต่ชวนติดตามทังฉากบ่
้
าวไพร่ พ่อแม่ หรื อตัวละครอื่น ๆ นอกจากนี ้ยังมีฉากที่เร้ าอารมณ์จน
รู้ สกึ ร่ วมไปกับเหตุการณ์ในละคร ดังคําบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“รู้ สึกเศร้ าที ่ตวั ละครที ่ชื่นชอบอย่ างโกษาปานเสี ยชี วิต เพราะในละครเขาถ่ ายทอดว่าคนนี ้ดีอย่ างไร
ออกมาให้เราเห็น แม้เราจะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ จริ ง ๆ ในประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างไร แต่ละครถ่ายทอดให้เขาเป็ นคนดี
คนเก่ง”
นอกจากนี ้ยังสามารถสรุ ปสาเหตุที่ทําให้ กลุม่ ตัวอย่างมีอารมณ์ร่วมกับละครเรื่ องนี ้ ได้ เพิ่มเติมว่า
- ตัวละครสื่อสารด้ วยอวัจนภาษาได้ อย่างลึกซึ ้ง เช่น สายตาของพระเอกที่สื่อสารออกมาแทนคําพูด
- มีความแปลกใหม่ฉีกกฎเดิม ๆ เช่น ละครหลายเรื่ องที่มีการย้ อนเวลาหาอดีต มักจะเป็ นตัวของตัวเองที่
หลุดเข้ าไป แต่เรื่ องนี ้วิญญาณนางเอกกลับไปอยู่ในร่ างคนอื่นและไม่ใช่คนดี มีความร้ ายกาจ สามารถสัง่ ฆ่าคนได้
- คาดเดาไม่ได้ เช่น การสื่อว่าการเกิดคนละชาติภพของพระเอกไม่จําเป็ นต้ องหน้ าตาเหมือนเดิม ทําให้
คนดูร้ ู สกึ คาดไม่ถงึ เพราะละครที่ผ่านมาต่างเสนอว่าการเกิดภพชาติใหม่มกั จะมีหน้ าตาเหมือนในอดีตชาติ
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- ตอบสนองสิ่งที่ถวิลหา เช่น ทําให้ เรื่ องประวัติศาสตร์ ที่เคยรู้ สกึ น่าเบื่อในชันเรี
้ ยนชวนให้ อยากติดตาม
หรื อการเล่าถึงสถาบันกษัตริ ย์ที่ท่มุ เถียงกัน ซึง่ เสมือนเรื่ องต้ องห้ ามในการนําเสนอ แต่ละครนํามาเปิ ดเผย
- ใส่ใจรายละเอียดในองค์ประกอบของละคร อาทิ ฉาก เครื่ องแต่งกาย เทคนิคคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
สาเหตุต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นที่มาให้ ผ้ ูชมแต่ละคนไม่เพียงมีอารมณ์ร่วมหรื อมีความผูกพันกับละคร แต่บาง
คนยังมีปฏิสมั พันธ์ กงึ่ ความจริ ง (Parasocial) คือ เลียนแบบทังคํ
้ าพูด หรื อสีหน้ าท่าทาง ตลอดจนแต่งกายชุดไทย
ในชีวิตประจําวัน ซึง่ ละครช่วยสร้ างความหมายและเปิ ดพื ้นที่ให้ ผ้ ชู มสามารถแสดงตัวตนตามอย่างละครได้
1.3 การเล่ าเรื่ องผู้ คนและเรื่ องในชี วิ ต ประจํ า วั น ของสั ง คมที่ อ าศั ย อยู่ (Personality and
domestic everyday life narrative)
กลุม่ ตัวอย่างต่างแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ชอบที่ตวั ละครมีลกั ษณะนิสยั ของความเป็ น
คนที่เชื่อมโยงกับคนปกติ คือมีทงดี
ั ้ และเลวอยู่ในตัว ซึง่ เป็ นสิ่งที่ไม่ได้ เห็นในละครไทยเรื่ องใดบ่อยนัก เพราะปกติ
มักจะเห็นตัวละครที่มีเพียงมิติเดียวคือไม่เป็ นคนดีก็เป็ นตัวร้ ายไปเลย ดังคํากล่าวของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“ละครเรื ่องนี ด้ ีตรงที เ่ ขาไม่ตดั สิ นว่าใครผิ ดใครถูก จะสังเกตว่าคําพูดบางคําพูดก็เป็ นปลายเปิ ดไว้ ให้คน
ดูตดั สิ นเอาเองว่าคนนี ด้ ี หรื อไม่ดี อย่างตอนเรื ่ องรับเงิ นรับส่วยทัง้ หลายของโกษาเหล็ก บทไม่ได้บอกอะไร แต่ให้
คนดูตดั สิ นเอง ว่าในมาตรฐานของเราคิ ดว่าเขาเป็ นคนเลวหรื อดี นัน่ คื อธรรมชาติ ของมนุษย์ ที่มีทงั้ ดี และเลว
ทําให้ชอบละครเรื ่องนี ้ ตัวละครมันไม่แบน ฟอลคอนที ด่ เู ป็ นตัวร้ายในเรื ่องก็ร้องไห้เสียใจตอนที โ่ กษาเหล็กตาย”
ทังนี
้ ้ จากบทละครได้ สะท้ อนสิ่งที่ทําให้ ผ้ ชู มรู้ สกึ เชื่อมโยงเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ของตนเองกับละครได้ อีกดังนี ้
- ชื่นชมในตัวพระเอก เพราะรั กเดียวใจเดียวมีนางเอกเป็ นเมียเพียงคนเดียว ซึ่งสอดคล้ องกับค่านิยม
ผัวเดียวเมียเดียวในปั จจุบนั ผิดแผกจากชายในยุคสมัยอยุธยาที่นิยมมีเมียมาก ทังเมี
้ ยเอก และเมียบ่าวในเรื อน
- การเนรมิตให้ บุคคลในประวัติศาสตร์ ที่เป็ นที่ร้ ู จักหรื อคุ้นเคยในตําราเรี ยนหรื อตํานานเล่าขานที่อยู่ใน
ความทรงจําของตน และโบราณสถานที่เหลือเพียงซากปรักหักพังอันคุ้นตา ได้ ฟืน้ ปรากฎขึ ้นมามีชีวิตชีวาในละคร
- การที่นางเอกนํากิจกรรมต่าง ๆ ในยุคปั จจุบนั ไปกระทําในยุคกรุ งศรี อยุธยา เช่น การแสวงหาเตาหมู
กระทะ การทํามะม่วงนํา้ ปลาหวาน การใช้ คําพูดของคนทั่วไปในปั จจุบันเพื่อสื่อสาร หรื อกิริยาท่าทางทั่วไป ๆ
แต่คนในอดีตไม่เคยเห็น จึงทําให้ ผ้ ชู มติดตามลุ้น เสมือนแทนตัวเองเป็ นนางเอกที่หลงยุคว่าจะรับมืออย่างไร
1.4 เวทีการแลกเปลี่ยนระหว่ างบุคคล วัฒนธรรม หรื อผ่ านข้ อความ (platform for interpersonal,
intercultural and inter-textual discussion)
ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ ้นในการแลกเปลี่ยนจากการสัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะดังนี ้
- การสือ่ สารระหว่างบุคคล นอกจากจะพูดคุยกันแบบเผชิญหน้ าทังขณะดู
้
ละครหรื อหลังละครจบ แต่ยงั
รวมถึงการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในการพูดคุยโต้ ตอบกับเพื่อนที่อาศัยอยู่คนละที่ระหว่างชมละครไปพร้ อมกัน
“ดูสดมันฟิ น เพราะเหมื อนเชี ยร์ มวย ดูคนเดียวไม่สนุก ได้แชทได้กรี ๊ดไปกับเพือ่ นด้วยมันสนุก”
“ในออฟฟิ ศดูทกุ คน ตอนดูก็แชทคุยกัน เจอกันก็คยุ กันเรื ่องละคร”
- การสื อ่ สารผ่านข้อความ ละครเรื่ องบุพเพสันนิวาส เป็ นละครที่เปิ ดตัวมาเพียงตอนแรกก็สร้ างกระแส
การโพสต์ข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ทนั ที ทัง้ Twitter, facebook และสื่ออื่น ๆ โดยใน Twitter มีคนพูด
ถึงคําว่า “#บุพเพสันนิวาส” นับล้ านครัง้ จึงทําให้ กลุ่มตัวอย่างซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนรุ่ นใหม่ที่ไม่นงั่ ดูละครโทรทัศน์
ขณะออกอากาศหรื อดูก็ไม่ต้องติดตามทุกตอนเพราะพอเดาเรื่ องราวได้ แต่เรื่ องนี ้กลับเฝ้าหน้ าจอโทรทัศน์
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“ปกติ โลกออนไลน์จะไม่ค่อยแลกเปลี ย่ นเรื ่องละคร แต่ละครเรื ่องนี ้ มี การพูดถึงในทุก ๆ ฉาก มันทําให้คนที ไ่ ม่ได้ดู
ละครแต่เล่นโซเชี ยลต้องหันกลับมาดู แล้วพอละครนํ าเสนอประวัติศาสตร์ ได้สนุก แต่ไม่ได้ขยายความทัง้ หมด
ไม่นานก็มีคนฟี ดขึ้นมา เราก็คลิ กเข้าไปอ่านได้ทนั ที ไม่ตอ้ งหาเอง”
2. การตามรอยละคร
2.1 แรงจูงใจที่เกิดจากแรงผลัก (Push)
จากคําบอกเล่าของกลุ่มตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ ได้ ว่า แรงกระตุ้นภายในที่ ทําให้ เกิดการชมละคร
จนไปสูก่ ารตามรอย คือ 1) ต้ องการหลีกหนีจากโลกความเป็ นจริ ง คือดูแล้ วมีความสุข จากทุก ๆ องค์ประกอบที่
รวมเป็ นละครเรื่ องนี ้ ทําให้ ไม่ต้องคิดถึงหรื อกังวลเรื่ องอื่น ๆ ชัว่ ขณะ ให้ ละครช่วยปลอบประโลมจิตใจที่เหนื่อยล้ า
จากการทํางานมาตลอดสัปดาห์ 2) ตอบสนองความต้ องการอยากรู้ อยากเห็นของตนเอง เพราะละครน่าติดตาม
และคาดเดาไม่ได้ ว่าจะเกิ ดอะไรขึน้ จึงใจจดใจจ่อเฝ้ารอดู ถ้ าหากต้ องดูย้อนหลังจะพยายามปิ ดรั บสื่อสังคม
ออนไลน์ เพราะอยากรู้ ด้วยตัวเองไม่อยากเห็นข้ อความของคนอื่นที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื ้อหาของละคร
3) ต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ หรื อสังคม เพราะทุกคนต่างพูดถึงละครเรื่ องนี ้ตนจึงอยากมีเรื่ องคุยกับเพื่อนหรื อ
เพื่อแสดงสถานะของตนเองว่าคิดเห็นต่อละครเรื่ องนีอ้ ย่างไร ดังนัน้ การทํากิจกรรมเลียนแบบเนื ้อหา การเกิด
ความรู้ สึกชื่นชอบนักแสดงนําจนผันตนเองเป็ นแฟนคลับ หรื อการไปยังสถานที่ที่ปรากฏในละครจึงเป็ นอีกส่วน
สําคัญที่ช่วยเติมเต็มความรู้ สกึ ภายในจนผู้รับสารพอใจได้
2.2 แรงจูงใจที่เกิดจากแรงดึง (Pull)
จากคําบอกเล่าของกลุม่ ตัวอย่างสามารถวิเคราะห์ได้ วา่ แรงกระตุ้นภายนอกที่ทําให้ เกิดการตามรอย คือ
การได้ เห็นองค์ประกอบในละครที่นําเสนอได้ ลงตัวน่าสนใจตังแต่
้ บทละคร ลีลาการแสดงของนักแสดง อุปกรณ์
ประกอบฉาก ไปจนสถานที่ถ่ายทํา ที่จงู ใจให้ ต้องการตามรอย เช่นคํากล่าวของกลุม่ ตัวอย่างที่วา่
“ดูละครแล้วมาเที ่ยวให้ความรู้ สึกแตกต่าง ถึ งแม้จะเคยมาเที ่ยวอยุธยาหลายครั้ง จากที ่นีเ่ คยเป็ นแค่
โบราณสถาน แต่ละครเรื ่ องนี ้ทําให้สถานที ่เหล่านี ม้ ี ชีวิตขึ้นมา ทํ าให้จินตนาการตามว่ามี คนในประวัติศาสตร์ ที่
เป็ นที ร่ ู้จกั เคยใช้ชีวิตอยู่ทีน่ ีจ่ ริ ง ๆ มาเที ย่ วแล้วสนุกขึ้น คิ ดตามละคร เรื ่องราวในประวัติศาสตร์ ก็สนุกขึ้น”
นอกจากนี ้ กลุ่มตัวอย่างยังได้ ทําและอยากทํากิจกรรมตามที่ปรากฏในละครอื่น ๆ อีก เช่น กินมะม่วง
นํ ้าปลาหวาน หรื อเตรี ยมไปกินหมูกระทะ เพราะมีการนําเสนอภาพได้ อย่างน่ากินจนอยากทําตาม อีกทัง้ กลุ่ม
ตัวอย่างท่านหนึ่งที่ใช้ ละครเรื่ องนี ้เป็ นพื ้นที่ให้ ตนเองได้ สวมใส่ชุดไทยในชีวิตประจําวันขณะละครออกอากาศได้
ให้ ความเห็นว่า “ละครเรื ่ องนี ้ กระตุน้ ให้เกิ ดกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทยเพื ่อท่องเที ่ยวโบราณสถานได้อย่าง
ไม่เขิ นอาย เพราะในอดีตคนไทยจะสวมใส่ชดุ ไทยชุดประจํ าชาติ เฉพาะในงานสําคัญเท่านัน้ แต่เมื อ่ ละครฉายทํ า
ให้คนไทยคุน้ ชิ นกับการสวมใส่ชุดไทยจากในละครที ่มีความสวยงามหลากหลายแบบ และยังสามารถประยุกต์
สวมใส่ในชี วิตประจํ าวันได้มากยิ่ งขึ้น”

สรุ ป

ยิ่งมีการแข่งขันกันสูงในการนําเสนอเนือ้ หาละครหรื อรายการที่ออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์ ดิจิทัล
ยิ่งทํ าให้ ค่าเฉลี่ยเรทติ ้งในการรั บชมของแต่ละรายการค่อนข้ างตํ่ากว่าในอดีต เพราะนอกจากรายการจะต้ อง
แข่งขันกันเอง ยังต้ องสู้กบั สื่อหรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่ดงึ เวลาและความสนใจของผู้ชมไป แต่ละครเรื่ องบุพเพสันนิวาส
เป็ นสิ่ งที่ พิสูจน์ ให้ เห็ นว่า หากละครเรื่ องนัน้ สร้ างสรรค์ เนื อ้ หาที่ สามารถสร้ างให้ ผ้ ูชมรู้ สึกผูกพันกับเรื่ อ งราว
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มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในละคร มีเนื ้อเรื่ องเหนือความคาดหมาย และรู้ สกึ ว่าเรื่ องราวในละครมีความเชื่อมโยง
กับตนเอง ก็จะทํ าให้ ละครเรื่ องนัน้ เป็ นที่ ถูกพูดถึงทัง้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างผู้ชมด้ วยการเอง หรื อการ
บอกเล่าผ่านการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ซงึ่ เป็ นตัวจุดกระแสการบอกต่ออย่างรวดเร็ ว จนเกิดฐานผู้ชมที่ขยายวงกว้ าง
และเป็ นปรากฎการณ์ ที่สงั คมให้ ความสนใจทัว่ กัน และนําไปสู่การเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวพันกับละครเช่น
การเลียนแบบคําพูด การเลียนแบบกิจกรรมที่เกิดขึ ้นในละคร ความชื่นชอบต่อนักแสดงนํา ตลอดจนแรงจูงใจใน
การท่องเที่ยวตามรอยจนเกิดการสร้ างรายได้ ให้ ผ้ ูประกอบการในพืน้ ที่ และผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การที่เกี่ยวข้ องกับ
ละคร
ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ นโจทย์ให้ ผ้ ผู ลิตละคร ภาครัฐ และท้ องถิ่นเจ้ าของแหล่งท่องเที่ยว ต้ องร่ วมกันคิดหาวิธีใน
การเล่าเรื่ องอย่างสร้ างสรรค์ โดยพิ จารณาจากองค์ ประกอบที่ กล่าวมาข้ างต้ น ทัง้ นี ป้ ระเทศไทยยังมีเรื่ องเล่า
อารยธรรม และสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมาย นับเป็ นโอกาสที่จะใช้ เป็ นวัตถุดิบในการสร้ างสรรค์ละครให้ ประสบ
ความสําเร็ จเพื่อเสริ มสร้ างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อไป แม้ อยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงก็ตาม
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ของประชาชนตําบลเหมืองใหม่ อาํ เภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
Factors Affecting the People’s Political Participation In Tambon Muangmai, Amphawa District,
Samut Songkhram Province
จตุพล ดวงจิตร1*
Jatupon Dongjit1*

บทคัดย่ อ

การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนใน
ชุม ชนตํ าบลเหมือ งใหม่ อํ าเภออัมพวา จังหวัด สมุท รสงคราม ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนตํ าบลเหมื องใหม่
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็ นอย่างดี มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองเป็ น
ประจํา มีความสํานึก ทางการเมืองอยู่ในระดับมาก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปั จจัยด้ านผู้นํามีผล ต่อการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองอยู่ในระดับมาก มีระดับการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับนานๆ ครัง้ และพบว่า การรับรู้ ข่าวสาร
ทางการเมืองส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับสูง ระดับความรู้ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชน อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนการมีสํานึกทางการเมืองส่งผลต่อ
การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง และอิทธิพลของผู้นําส่งผลการมีสว่ นร่ วมทางการเมือง
ของประชาชน อยู่ในระดับสูงมาก

ABSTRACT
The purpose of this research is to explore the factors affecting the political participation in
Muang-mai district, Amphawa, Samutsongkhram. The findings indicated that most of the people in
Muang-mai district were well-informed and comprehended with the duty of Local Administrative
Organisation. The people were regularly accessible to political information. They were totally on high
level of political awareness. Most people also reflected that the local leader factor was highly affected
political participation. Moreover, people occasionally participated in the political participation activity.
The survey’s results indicated that political information accessibility was affected on people’s political
participation in high level, but the level of Local Administration Organization’s information and political
awareness were only affected on people’s political participation in average level. The final survey’s
results showed that local leader factor was highly affected in people’s political participation.

Key Words: Political Participation, Tambon Muangmai, Samut Sonngkram
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คานา
ชุมชนถือว่าเป็ นเวทีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชนท้ องถิ่น
โดยคนในชุม ชนท้ อ งถิ่นและเพื่อ คนในชุม ชนท้ อ งถิ่น เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ดังกล่าวประกอบด้ วย ตัวแทนของ
สถาบันในชุมชนท้ องถิ่นเช่น วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ตัวแทนของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆ เช่น กลุม่ ออมทรั พย์
กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ โรงสี กลุม่ อนุรักษ์ ป่าและกลุ่มกิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน แต่ละชุมชน โดยมีผ้ นู าชุมชนที่ไม่
เป็ นทางการ เช่น ผู้ร้ ู ภูมิปัญญาปราชญ์ ชาวบ้ าน และผู้นาทางการ ได้ แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนท้ องถิ่น เข้ า
มาร่ วมใช้ เวทีพูดคุยเพื่อแก้ ไขปั ญหาของชุมชนท้ องถิ่นร่ วมกัน ภายใต้ จุดมุ่งหมายที่ม่งุ มั่นให้ ชมุ ชนท้ องถิ่น มีเวที
แลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ มีเวทีกลางในการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นที่เปิ ดพื ้นที่ให้ กลุ่มกิจกรรมต่างๆ คนที่มีความตั ้งใจทา
สิ่งดีๆ เพื่อ ชุม ชนหรื อคนที่ประสบปั ญ หาความเดือ ดร้ อนได้ ม าพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้ างสรรค์ สิ่งดีๆ เพื่ อ ชุม ชน
ท้ อ งถิ่นร่ วมกันและยังทาให้ เกิดความร่ วมมือ และลดปั ญ หาความขัดแย้ งแบ่งฝ่ ายในชุม ชนเพราะสภาองค์ กร
ชุมชนเป็ นกระบวนการที่ให้ ความสาคัญกับการปรึ กษาหารื อของทุกฝ่ ายร่ วมกันภายใต้ วิถีชมุ ชน นอกจากนี ้ ทาให้
ชุมชนเกิดการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการตนเองที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง และเกิดการขยายผลออกไปสู่วง
กว้ างอย่างเป็ นกระบวนการนั ้นหมายถึงรูปแบบ ทิศทาง การพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นจะเปลี่ยนจากการรอคอยให้ คน
อื่นทาให้ มาเป็ นคนในชุมชนท้ องถิ่นเป็ นคนคิดริ เริ่ มและดาเนินการกันเองเป็ นหลัก (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน), 2551, หน้ า 11 - 13)
การพัฒนาดังกล่าว เป็ นการยึดเอาชุมชนเป็ นแกนกลาง ชุมชนชาวบ้ านมีบทบาทสาคัญมากกว่าบุคคล
ภายนอก อัน จะเป็ นการท าให้ เกิ ด กระบวนการประชาธิ ป ไตยชุม ชน (local democratic) ที่ เข้ ม แข็ ง ซึ่ง เป็ น
กระบวนการประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ที่ทาให้ คน กลุ่มคน ต่างเข้ ามาร่ วมกันดาเนินกิจกรรม
ของท้ องถิ่ น หรื อ อาจเรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (participatory democracy)
หรื อการเมืองภาคพลเมือง (National political sector) ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ การกาหนดตนเองในการพัฒนา
(ชุมชนเข้ มแข็ง) การร่ วมกระบวนการนโยบายสาธารณะ (ประชาสังคม: civil society) และการตรวจสอบอานาจ
รัฐ (การเมืองภาคประชาชน: civil politics) เป็ นการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ระดับท้ องถิ่นอีกระดับ
หนึ่ง หนึ่งในชุม ชนที่ได้ นาแนวคิดการจัดการชุม ชนแบบมีส่วนร่ วม (Management community participation)
หรื อ ใช้ ก ระบวนการประชาธิ ป ไตยท้ อ งถิ่ น (Local democracy) ได้ อ ย่ าง เป็ นรู ป ธรรมและสามารถน าไปสู่
กระบวนการศึกษารูปแบบ วิธีการเพื่อใช้ เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาชุมชน และสังคมได้ เป็ นอย่างดี
“ชุมชนเหมืองใหม่” ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุมชนที่มีความพร้ อมทั ้ง
ทางด้ านทรั พยากรธรรมชาติ อาทิ ดินที่มีแร่ ธาตุเหมาะแก่การเพาะปลูก นา้ ที่อุดมสมบูรณ์ เอื อ้ ต่อ การเกษตร
ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร การคมนาคม ขนส่งสะดวก ประกอบกับชุมชนตาบลเหมืองใหม่ มีผ้ นู าที่มี
ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อ น ให้ ชุม ชนเกิด การพัฒ นาชุม ชน โดยส่งเสริ ม ให้ ป ระชาชนในชุม ชนมี
ส่ว นรวมในการพัฒ นาชุม ชน ภายใต้ ก ารน าทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ในชุม ชนให้ เกิด ประสิท ธิ ภ าพสูงสุด ผ่ านการ
ขับเคลื่อ นของสภาองค์ กรชุม ชน เป็ นองค์ กรขับเคลื่อนโดยชุม ชนตาบลเหมือ งใหม่ถือ ได้ ว่าเป็ นชุม ชนที่มีการ
พัฒนาแบบพึ่งตนเองในระดับหนึง่ ในการดาเนินกิจกรรมในชุมชนต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
จัดการกับความต้ องการของตนหรื อใช้ ศักยภาพที่มีอยู่ในชุมชน ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
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ถือได้ ว่าเป็ นการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วมโดยยึดหลักวิถีแห่งประชาธิปไตย ที่เกิดขึ ้นในระดับชุมชน ดังที่กล่าว
ข้ า งต้ น ท าให้ ผู้วิจั ย สนใจที่ จ ะท าการศึ ก ษา ระดับ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งระดับ ท้ องถิ่ น ผ่ า นก ระบวนการ
ประชาธิป ไตยชุม ชน ( Democratic community) ที่ เกิ ด ขึน้ ในชุมชนผลการศึก ษาที่ ได้ จ ะนาไปสู่ก ารพัฒ นาชุม ชน

ต้ นแบบการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชุมชน โดยทาการศึกษาภายใต้ หัวข้ อ “การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของ
ประชาชนในชุมชนตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาระดับ การมี ส่ว นร่ วมทางการเมื อ งของประชาชนในต าบลเหมื อ งใหม่ อ าเภออัม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
2. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนตาบลเหมืองใหม่
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษา ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั มุ่งเน้ นระดับการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนตาบลเหมืองใหม่
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรบ้ างที่สง่ ผลทาให้ ประชาชนมีสว่ นร่ วมทางการ
เมืองของประชาชนในตาบล ซึง่ มีพื ้นคลอบคลุม 10 หมู่บ้าน

สมมติฐาน
ระดับการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้ องถิ่น สานึกทางการเมืองอิทธิพล
ของผู้นา ส่งผลต่อระดับการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนตาบลเหมืองใหม่

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึกษาการ การศึกษาครั ง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงปริ ม าณ (Quantitative Research) รู ปแบบการวิจัย
แบบสารวจ (Survey Research) ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตามลาดับ ต่อไปนี ้
1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลของครัวเรื อนในตาบลเหมืองใหม่ ซึ่งมีจานวน
ครั วเรื อ นในเขตการปกครอง ทัง้ สิ ้น 1,227 หลังคาเรื อ น กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้ วิธีการคานวณ
หาขนาดของกลุ่ม ตัว อย่ า งตามสูต ร Taro Yamane (1973: 887, อ้ า งอิ งถึง ใน ธี ร วุฒิ เอกะคุ ณ , หน้ า 135)
โดยก าหนดให้ มี ค่ าความคลาดเคลื่อ นของการสุ่ม ตัว อย่ างที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น ร้ อยละ 5 หรื อ ระดับ ความ
คลาดเคลื่ อ น 0.05 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาวิ จั ย จ านวนทั ง้ สิ น้ 310 ตั ว อย่ า ง ทั ง้ นี ้ เก็ บ จากตั ว แทน
ครัวเรื อนละ 1 คน ต่อ 1 ชุดแบบสอบถาม
2. เครื่องมือในการวิจยั และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การวิจัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิจัย อาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ อ งมือ ในการส ารวจ โดยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ตอน ทาการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ โดยการหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ผู้วิจยั นาแบบสอบถาม
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ไปท ด สอ บ (Pre-test) กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี ลั ก ษ ณ ะใก ล้ เคี ย งกั บ ก ลุ่ ม ที่ จะศึ ก ษ าจ าน วน 30 ค น
ทาการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นเป็ นรายข้ อ (Item Analysis) โดยใช้ วิธีของ Cronbach (1984, p.161 อ้ างถึงใน
กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา, 2548) ใช้ เกณฑ์ยอมรับที่ค่ามากกว่า 0.70 ทั ้งนี ้ หลังทาการทดสอบ พบว่า แบบสอบถามนี ้
มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.97 ซึง่ เป็ นแบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้ ในการศึกษาได้
3. การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิจยั
ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน โดยใช้ ค่ า เฉลี่ย (Mean) ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการวิ เคราะห์ ร ะดั บ
ความสัม พันธ์ ปั จจัยด้ าน การรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือ ง ความรู้ เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้ อ งถิ่น สานึกทาง
การเมือง อิทธิพลของผู้นา ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์ สนั (Pearson Correlation Coefficient) โดยจะทาการทดสอบที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
กรอบแนวคิดในการวิจยั
General characteristics

Factors influencing participation

-

Sex
Age
marital status
Education Level
occupation
Household members
income level
The sufficiency of expenditure
receipts
- Community group status
- Period of residence in the area

- Knowledge of local government
organizations
- Political News Recognition
- Political consciousness
- Leadership factor

Political participation

Figure 1 Research Framework

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จาการศึกษา พบว่า ประชาชนต าบลเหมื อ งใหม่มี ความเข้ าใจเกี่ย วกับ องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
ประชาชนตาบลเหมือ งใหม่ส่วนใหญ่ มีความรู้ เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มีการรั บรู้ ข้ อมูล
ข่าวสารทางการเมือ ง ประชาชนส่วนใหญ่ มีการรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือ ง เป็ นประจา มี ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับ
(xˉ = 2.45, S.D. = 0.52) โดยได้ รับข้ อ มูลข่าวสารจากจากสื่อ ประเภทต่างๆ ที่มีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ทาง
การเมื อง ทัง้ สื่อ ระดับท้ อ งถิ่นและสื่อ ระดับประเทศ ประชาชนมีสานึกทางการเมือ งอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับ (xˉ = 4.08, S.D. = 0.82) โดยมีการจะยึดมั่นในการประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักการและวิถีทางใน
ระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ สอดคล้ อ งตามบทบัญ ญั ติ แห่ งรั ฐ ธรรมนูญ ที่ ให้ ป ระชาชนตระหนัก ในสิท ธิ หน้ า ที่
และบทบาทของตนเองในการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย
นอกจากนีย้ ัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่าปั จจัย ด้ านผู้นามี ผลต่อ การมีส่วนร่ วมทางการเมือ ง
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับ (xˉ = 3.98, S.D. = 0.89) โดยสมาชิกในชุมชนจะให้ ความสาคัญกับบทบาท
ของผู้นาที่มีสว่ นในการสร้ างการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกในชุมชน ซึง่ เมื่อผู้นาเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในชุมชนได้ แสดง
ความคิดเห็น จะทาให้ ประชาชนทางานร่ วมกันในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง
ประชาชนตาบลเหมืองใหม่เข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง อยู่ในระดับนานๆ ครั ง้ ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับ (xˉ = 2.07,
S.D. = 0.89) โดยกิจกรรมที่ประชาชนเข้ าร่ วมเป็ นประจา คือการร่ วมรณรงค์หาเสียงเพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง
และผู้สมัครรั บเลือ กตัง้ และการมีส่วนร่ วมทางการเมือ ง ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่ วมคิด (ร่ วมเสนอความ
ต้ อ งการ, ร่ วมกาหนดนโยบายฯ) คิดเป็ นร้ อยละ 29.86 รองลงมา ร่ วมติ ดตามประเมินผลการดาเนินงานของ
อบต./เทศบาล คิดเป็ นร้ อยละ 25.48 และ คือ การร่ วมลงมือ ทา ร่ วมแก้ ไ ขปั ญ หา (ร่ วมปฏิบัติ) คิดเป็ นร้ อยละ
22.26 ตามลาดับ ซึ่งรู ปแบบการมีส่วนร่ วมที่สมาชิกในชุมชนเข้ าร่ วมน้ อ ยที่สุดคือ การเข้ าร่ วมตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลและเทศบาลตาบลคิดเป็ นร้ อยละ 9.35 เป็ นที่น่าสังเกตว่าประชาชนกว่า
ร้ อยละ 13.23 ไม่มีสว่ นร่ วมในการพัฒนาท้ องถิ่นของตนเองเลย
จากการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่าง ระดับการรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือง ความรู้ เกี่ยวกับการปกครอง
ส่วนท้ อ งถิ่น สานึกทางการเมื องอิทธิพ ลของผู้นา ที่ส่งผลต่อ ระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมือ งของประชาชน
พบว่า
1. ความรู้ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เป็ นปั จจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่ วมทางการเมือ ง
ของประชาชนตาบลเหมือ งใหม่ อ าเภออัม พวา จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
2. การรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน
ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์
อยู่ในระดับสูง
3. การมีสานึกทางการเมือง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนตาบล
เหมือ งใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง
4. อิทธิพลของผู้นาเป็ นปั จจัยที่ส่งผลการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนตาบลเหมือ ง
ใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า อิทธิพลของผู้นาส่งผลการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก รายละเอียด ดังปรากฏใน Table 1
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Table 1 Show the test of the correlation between knowledge level of local administration Political
News Recognition Political consciousness The influence of leaders on the political
participation of the people Tambon Muangmai.
effect factors

Political participation
Pearson’s correlation (r)
correlation level
sig. (2-tailed)

Knowledge of the organization.
local
News awareness
Political

.299**
.000*
-.360**
.000*
-.268**
.000*
-.441**
.000*

Political consciousness
Influence of the leader

medium
high
medium
very high

* significant .05

สรุปและวิจารณ์
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ของความรู้ เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้ องถิ่น การรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือง
สานึกทางการเมืองและอิทธิพลของผู้นา ที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนตาบลเหมืองใหม่
อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า 1) ระดับความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นส่งผลการมีสว่ น
ร่ วมทางการเมือ งของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 2) การรั บรู้ ข่าวสารทางการเมื องส่งผลการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน อยู่ในระดับสูง 3) การมีสานึกทางการเมืองส่ง ผลการมีส่วนร่ วมทางการเมือ งของ
ประชาชน อยู่ในระดับ ปานกลาง และ 4) อิทธิ พ ลของผู้นา ส่งผลการมีส่วนร่ วมทางการเมื อ งของประชาชน
อยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ฐานิตา เฉลิม ช่วงและคณะที่ทาการศึกษา
ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมทางการเมืองของประชาชนในระดับเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ พบว่าปั จจัย
ด้ านสิ่งเร้ าทางการเมือง ด้ านข้ อมูลข่าวสารจากเทศบาลและผู้นาท้ องถิ่นส่งผลต่อการมีสว่ นร่ วมของประชาชนอยู่
ในระดั บ มากที่ สุด และพบว่ าบุ ค คลรอบข้ า งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความสนใจเกี่ ย วกั บ การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ของผู้ต อบ
แบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สดุ (ฐานิตา เฉลิมช่วงและคณะ, 2559) ซึง่ ผลจากการศึกษาดังกล่าวควรนาไปสู่
การพิจารณาการส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน โดยเฉพาะการส่งเสริ มให้ ผ้ นู ามีบทบาทใน
การขับ เคลื่ อ นการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของประชาชนเนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาสะท้ อนว่ า ภาวะผู้ น ามี
ความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับสูงมาก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องควร
ส่งเสริ ม ให้ ประชาชนได้ มีการรั บรู้ ข่าวสารทางการเมือ งให้ ม ากขึน้ เพื่อ ให้ ประชาชนเข้ าใจในสภาพบริ บ ททาง
การเมืองและตัดสินใจเข้ าไปมีสว่ นร่ วมทางการเมืองทั ้งในระดับท้ องถิ่น และระดับชาติ
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ข้ อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่าประชาชนมีระดับการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองนานๆ ครั ง้ ซึ่งสะท้ อนให้ เห็น
ว่าองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอาจเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนในท้ องถิ่นเข้ าไปมีส่วนร่ วมกิจกรรมทางการเมืองระดับ
ท้ องถิ่นน้ อยเกินไป ดังนั ้น ควรส่งเสริ มให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเปิ ดโอกาสในการเข้ าไปมีสว่ นร่ วมกิจกรรม
ทางการเมื อ งของประชาชนมากกว่าที่ เป็ นอยู่ ซึ่งเป็ นการสอดคล้ อ งกับหลักการส่งเสริ ม การมี ส่วนร่ วมและ
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยอีกด้ วย
2. การศึ ก ษายัง พบอี ก ว่ า การรั บ รู้ ข่ า วสารทางการเมื อ งส่งผลต่ อ การมี ส่วนร่ ว มทางการเมื อ งของ
ประชาชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือ ว่าข้ อ มูลข่าวสารหรื อ สารสนเทศเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ต่อ การเข้ าไปมีส่วนร่ วม
ทางการเมื อ งของประชาชน ดังนัน้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งควรสนับ สนุน ให้ เกิ ดการน าเสน อข้ อ มูล ไปยังภาค
ประชาชนให้ มากขึ ้นและให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจอันจะส่งผลต่อ
การเข้ าไปมีสว่ นร่ วมทางการเมืองมากขึ ้นต่อไป
3. จากการศึกษายังสะท้ อนถึงว่า อิทธิพลของผู้นาส่งผลการมีส่วนร่ วมทางการเมือ งของประชาชนมี
ความสัมพันธ์ อยู่ในระดับสูงมาก ดังนั ้นผู้นาในท้ องถิ่นจึงต้ องแสดงบทบาทหน้ าที่ในการเป็ นผู้นาให้ ชดั เจน ปฏิบตั ิ
ตนให้ เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนซึ่งจะทาให้ ประชาชนเกิดความศรั ทธาและเกิดสานึกทางการเมืองโดยจะ
นาไปสูก่ ารเข้ าไปมีสว่ นร่ วมทางการเมืองมากขึ ้นด้ วย
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การประยุกต์ ใช้ หลักคําสอนเรื่องสติของ ติช นัท ฮันห์ ในการแก้ ไขปั ญหาชีวิตคู่
An Application of Thich Nhat Hanh’s Mindfulness Teaching for Solving Couple Life
Problems
ฉัตรทอง มีเมศกุล1*
Chatthong Meemeskul1*

บทคัดย่ อ
ปั ญหาชีวิตคู่ถือว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั สําหรั บทุกคนเพราะเราไม่อาจรับรู้ ได้ เลยว่าปั ญหาจะเข้ ามา
หรื อเกิดขึน้ บ้ างเมื่อใด เราควรที่จะมีวิธีการรั บมือและจัดการกับปั ญหาเหล่านัน้ ได้ อย่างทันท่วงที จาก
การศึก ษาปั ญ หาชี วิต คู่ใ นงานเขี ย นของผู้เ ชี่ ย วชาญหลายคนพบว่ า ปั ญ หาส่วนใหญ่ ที่ ทํ า ให้ ชี วิต คู่
พังทลายลงคือปั ญหาที่เล็กน้ อยแต่สะสมทบไปเป็ นเวลานานจนยากที่จะแก้ ไข ซึง่ สรุ ปได้ เป็ น6ปั ญหาหลัก
ได้ แก่ ความรุ นแรง ความต้ องการทางเพศ การนอกใจหรื อมือที่สาม ระยะทาง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรื อ
ทัศนคติ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั ญหาที่หลายคูม่ องข้ ามและเพิกเฉยต่อการจัดการปั ญหาเหล่านี ้ จาก
การศึกษาหลักคําสอนเรื่ องสติของ ติช นัท ฮันห์ ทําให้ ได้ ข้อสรุ ปว่าเมื่อเรามีสติร้ ู เท่าทันหรื อตระหนักรู้ อยู่
ในทุกการกระทําและทุกเวลา การที่เราจะรับมือหรื อจัดการกับทุกปั ญหาที่เข้ ามานันไม่
้ ใช่เรื่ องที่ยาก และ
การที่มีสติยอมรั บและพยายามแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ อย่างตระหนักรู้ ถึงสาเหตุของปั ญหาที่ แท้ จริ งนัน้
ปั ญหาเหล่านันจะไม่
้
กลับมาเกิดขึ ้นซํ ้ากับชีวิตคูข่ องเราได้ อีก

ABSTRACT
The problem of couple’s life is a matter of proximity to all because the problem can
occur at any time. We should have a way to deal with them promptly. It is found from the study
of the couple's problems in couple’s life professional writings that problem which cause the
couple's life to collapse are minor chronic problems that have become difficult to solve. These
problems are often overlooked and ignored by many couples. From the Thich Nhat Hanh’s
mindfulness teaching study, it can be concluded that when we are conscious or aware of all
actions and times, it is not difficult at all to tackle any problems in life and being conscious and
accepting the problems while trying to solve them based on awareness of their true cause will
prevent them from affecting the couple life.

Keywords: Mindfulness, couple’s life problem, Thich Nhat Hanh, Consciousness, Awareness,
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คานา
มนุษ ย์ ส่ว นใหญ่ มีค วามปรารถนาที่ จะใช้ ชีวิ ต คู่เพราะอาจจะมีค วามคิ ด เรื่ อ งของการสร้ าง
ครอบครั ว อยากมีคนที่เข้ าใจอยู่ข้างกัน หรื ออาจจะต้ องการคนที่จะดูแลกันไปตลอดและยังมีเหตุผลอีก
นับไม่ถ้วน การตกลงที่จะใช้ ชีวิตร่ วมกันหรื อดาเนินชีวิตไปในทางเดียวกันเป็ นเหมือนเพื่อนคู่คิด ร่ วมทุกข์
ร่ วมสุขด้ วยกัน คอยประคองกันและกันไปตลอด สิ่งที่กล่าวมาข้ า งต้ นนัน้ อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการให้
ความหมายของคาว่าชีวิตคู่ได้ แต่แน่นอนว่ามันเป็ นเพียงเศษเสี ้ยวของความหมายของคาว่า “ชีวิตคู่”
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ คาจากัดความของคาว่าชีวิต, คู่ชีวิตและคู่สมรสไว้ โดย
ชีวิตหมายถึง ความเป็ นอยู่, ตรงข้ ามกับตาย คู่ชีวิตหมายถึงผู้ร่วมเป็ นร่ วมตาย, ผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข, สามี
หรื อภรรยา และคู่สมรสหมายถึงชายและหญิงที่สมรสกัน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556: 266-675) หากมา
พิจารณาดูแล้ วก็เท่ากับว่า คาว่าชีวิตคู่มีความหมายว่า การที่ฝ่ายชายและฝ่ ายหญิงนั ้นตกลงมาใช้ ชีวิตคู่
ร่ วมกัน หรื อตัดสินใจแต่งงานกัน จดทะเบียนสมรส ถือได้ ว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการมีชีวิตครอบครัว
ในการใช้ ชีวิตคู่นั ้นไม่ใช่เรื่ อ งง่ายเสมอไป เมื่อ คนสองคนมาอยู่ด้วยกัน และด้ วยพืน้ ฐานทาง
ครอบครั ว สิ่งแวดล้ อม รวมถึงลักษณะนิสยั ที่แตกต่างกัน ย่อมทาให้ เกิดปั ญหาขึ ้นมาไม่วันใดก็วันหนึ่ง
เมื่อมาใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันย่อมมีปัญหาหรื อความขัดแย้ งตามมาเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่ขึ ้นอยู่กับเราเองที่จะ
มองเห็นว่าปั ญหาหรื อความขัดแย้ งนั ้นหนักหรื อเบาเพียงใด และปั ญหาชีวิตเป็ นสิ่งที่สามารถเกิดขึ ้นได้
แม้ จ ะรั กหรื อ เข้ าใจกันแค่ไ หนก็ตาม เมื่อ ปั ญ หาได้ เกิดขึน้ แล้ วก็ต้อ งแก้ ไ ขให้ ไ ด้ ไม่ใช่หนีปัญ หา หาก
กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตคู่ ผู้คนส่วนใหญ่ มกั จะมองว่าเป็ นปัญหาของการไม่เข้ าใจกัน การใช้ ความ
รุนแรง หรื อการทะเลาะกัน และไม่ค่อยใส่ใจกับมัน แต่ผ้ วู ิจยั กลับมองว่าปัญหาเหล่านี ้เป็ นปัญหาที่รุนแรง
หากปล่อยทิ ้งไว้ และควรแก้ ไขในทันที
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานเขียนของผู้เชี่ยวชาญหลายคน ทาให้ ผ้ วู ิจยั พบว่าปัญหาที่เกิดขึ ้นในชีวิตคู่ที่ทา
ให้ ความสัมพันธ์ถกู บัน่ ทอนลงทีละเล็กทีละน้ อยจนหมดไปต่างหากคือปัญหาชีวิตคู่ที่แท้ จริ ง ดังนั ้นผู้วิจัย
จึงได้ สรุปปัญหาชีวิตคู่จากทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาเป็ นกรณีศึกษาในการแก้ ไขปัญหาชีวิตคู่
และผู้วิจยั ได้ นาคาสอนของ ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนามที่เน้ นการตระหนักรู้ ในปัจจุบนั หรื อมีสติ
ในทุกการกระทาเป็ นคาสอนหลัก ผู้วิจัยคิดว่าคาสอนของท่า นสามารถใช้ ในการแก้ ไขปั ญ หาชีวิตคู่ที่
เกิดขึ ้นได้ โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ชีวิตคู่
2. เพื่อศึกษาหลักคาสอนเรื่ องสติของ ติช นัท ฮันห์
3. เพื่อนาคาสอนเรื่ องสติของ ติช นัท ฮันห์ ไปใช้ แก้ ไขปัญหาชีวิตคู่

วิธีการวิจัย
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ผู้วิจัยใช้ วิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข้ อ มูลจากงานเขียนเกี่ยวกับ
ปัญหาชีวิตคู่และงานเขียนของ ติช นัท ฮันห์ เกี่ยวกับคาสอนของท่าน และนาข้ อมูลที่ได้ มาประยุกต์ และ
วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ โดยมีวิธีดาเนินงานวิจยั ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลของปั ญหาชีวิตคู่ที่เกิดขึน้ จากงานเขียนของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่าน และสรุ ป
ออกมาเป็ นแนวคิดของผู้วิจยั เอง
2. ศึกษาคาสอนของติช นัท ฮันห์ ผ่านทางงานเขียนของท่าน นามาวิเคราะห์ถึงความเชื่ อมโยง
กับปัญหาชีวิตคู่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ กาหนดไว้
3. นาคาสอนของติช นัท ฮันห์ มาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ไขปั ญหาชีวิตคู่ที่ผ้ ูวิจัยได้ กาหนดไว้ โดย
นาเสนอข้ อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์

ผลของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ อ งปั ญ หาชีวิตคู่จากงานเขียนที่เกี่ยวกับปั ญ หาในชีวิตคู่ของผู้เชี่ยวชาญ ด้ าน
จิตวิทยาครอบครัวและการให้ คาปรึกษาปัญหาชีวิตคู่หลายคน ผู้วิจยั พบว่าสาเหตุที่ทาให้ เกิดปัญหาชีวิต
คู่มีมากมาย ผู้วิจัยได้ สรุ ปออกมาเป็ น 6ปั ญหาหลักที่เห็นว่าเป็ นปั ญหาที่หลายคนอาจจะมองข้ ามแต่ว่า
เป็ นปั ญหาที่อาจจะรุ นแรงขึ ้นหากกระทาบ่อยหรื อติดเป็ นนิสยั โดยแบ่งปั ญหาเป็ น ความรุ นแรง ความ
ต้ องการทางเพศ การนอกใจหรื อมือที่สาม ระยะทาง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตหรื อทัศนคติ โดยมีเนื ้อหาโดย
สรุปดังนี ้
ความรุนแรง
ความรุ นแรงในที่นี ้หมายถึงการใช้ กาลังต่ออีกฝ่ ายซึ่งได้ รับผลกระทบทางร่ างกาย เช่นบาดเจ็บ
หรื อเสียชีวิต ทุกวันนี ้ปั ญหาความรุ นแรงมีอยู่ในทุกเรื่ องไม่เว้ นแม้ แต่ในชีวิตคู่ ความรุ นแรงอาจเกิดขึ ้นได้
ทุกที่ ทุกเวลา เมื่อเราขาดสติหรื อควบคุมตัวเองไม่ได้ ปั ญหาความรุนแรงนับว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ที่เกิดขึ ้น
แทบจะทุกวัน เราจะพบเห็นได้ ตามข่าวในโทรทัศน์หรื อในสือ่ สังคมออนไลน์ (สุธิมา กฤตย์ธนวัต. 2560:
143)
ความต้ องการทางเพศ
ความต้ อ งการทางเพศที่ไม่สมดุลกันระหว่างชายหญิงนับเป็ นสาเหตุหนึ่งที่อ ยู่ในปั ญ หาของ
คู่ชีวิต โดยเพศชายจะมีความต้ องการทางเพศมากกว่าเพศหญิง ทาให้ ฝ่ายหญิงมีความลาบาก อึดอัด
พักผ่อนไม่เพียงพอ เกิดความราคาญ เบือ่ หน่าย หรื อได้ รับบาดเจ็บทางร่ างกายถ้ าฝ่ ายชายกระทารุ นแรง
และบางครั ง้ ยังเป็ นการรบกวนฝ่ ายหญิงอย่างมาก ทาให้ เกิดปั ญหาตามมาได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี ้
บ่อยขึ ้น รสนิยมทางเพศถ้ าไม่ตรงกันก็สามารถเกิดเป็ นปั ญหาขึ ้นได้ เช่นกัน เช่น ท่าทางที่ใช้ ร่วมเพศกัน
หรื อคนหนึง่ ต้ องการมีอปุ กรณ์ เสริ มต่างๆ มาใช้ เพื่อก่อให้ เกิดความตื่นเต้ นเพื่อเร้ าอารมณ์เพศ เป็ นต้ น ซึง่
ไม่ใช่ทกุ คนที่จะมีความชอบในสิง่ ที่กล่าวมา บางคนอาจจะไม่ชอบหรื อไม่อยากทาในสิง่ ที่ตนไม่ชอบ และ
ถ้ าฝื นทาไปเรื่ อยๆ สุดท้ ายก็จะมีปัญหาตามมาได้ (สุธิมา กฤตย์ธนวัต. 2560: 146)
การนอกใจหรื อมีมือที่สาม
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การที่คนเราจะนอกใจได้ จะต้ องมี สาเหตุอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็ น ความเบื่อหน่าย ไม่ได้ รับ
ความรัก หรื ออีกฝ่ ายมีท่าทีที่เปลีย่ นแปลงไปในทางลบ สาเหตุอาจจะมาจากบุคคลที่สามที่เข้ ามาในชีวิต
หรื อ แม้ กระทั่งอีกฝ่ ายไม่ทาตามใจเรา ซึ่งส่วนใหญ่ แล้ วการนอกใจมักจะเกิดกับเพศชายเสียมากกว่า
สาเหตุส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นปั ญหาเรื่ องบนเตียง ฝ่ ายชายอาจจะเบื่อฝ่ ายหญิงเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ
การนอกใจนั ้นเป็ นปั ญหาที่มาจากจิตใจของตัวเองล้ วนๆ ถ้ าจิตใจเข้ มแข็ง ไม่อ่อนไหว ไม่ใจอ่อน ก็จะไม่
เกิดปัญหาการนอกใจขึ ้น (สุธิมา กฤตย์ธนวัต. 2560: 108)
ระยะทาง
ความรั กผ่านทางโลกออนไลน์มีจริ งหรื อไม่ ? ทุกวันนี ้การคุยกันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มีให้
พบเห็นมากมาย คู่สามีภรรยาที่ต้องทางานกันคนละจังหวัดหรื อคนละประเทศแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้
อยู่ด้วยกัน ในระยะแรกอาจจะพอจะรับได้ ยังมีการโทรศัพท์หากัน แชทหากันได้ แต่แน่นอนว่าเมื่อเวลา
ผ่านไปนานขึน้ ถ้ าฝ่ ายใดไม่เข้ มแข็งพอที่จะรั บมือกับ เวลาและสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป ก็จะมีปัญ หา
เกิดขึ ้นได้ อาจจะเป็ นปัญหาได้ เช่น มีความกังวลว่าอีกฝ่ ายจะนอกใจ หรื อว่าเกิดความต้ องการความเอา
ใจใส่ที่มากขึ ้น (สุธิมา กฤตย์ธนวัต. 2560: 49)
เศรษฐกิจ
ปั ญหาที่เป็ นอันดับต้ นๆ ของการหย่าร้ างก็คงหนีไม่พ้นเรื่ องของเงิน ซึ่งคู่สมรสส่วนใหญ่ที่เกิด
ปัญหาเรื่ องเงินขึ ้นนั ้นมักจะไม่ทาความเข้ าใจกันเรื่ องค่าใช้ จ่ายภายในบ้ านหรื อเกิดจาการโกหกหรื อปิ ดบัง
เรื่ องของสถานะทางการเงิน เช่นการมีหนี ้สิ ้นหรื อค่าใช้ จ่ายทางบ้ านที่ไม่ เกี่ยวกันกับคู่สมรสของตน การ
ปิ ดบังนี ้อาจจะนามาซึง่ ปัญหาของชีวิตสมรสได้ หรื อปัญหาอาจเกิดจากสภาพทางการเงินที่แย่ลง อาจจะ
เป็ นเงินเดือนที่ลดลง มีค่าใช้ จ่ายที่มากขึ ้น หรื อถึงขั ้นตกงาน ซึ่งถ้ าคู่สมรสที่ตกอยู่ในสถานการณ์ เช่นนี ้
และไม่มีแผนสารองไว้ มักจบลงด้ วยการหย่าร้ าง อีกหนึ่งสาเหตุที่อยู่ในปั ญหาด้ านเศรษฐกิจคือ การ
สมรสกันเพราะหน้ าที่หรื อผลประโยชน์ที่มาก่อนความรั ก เมื่อเวลาผ่านไปทาให้ ความรักที่แทบจะไม่มีอยู่
แล้ วก่อนหน้ านี ้หมดลงไป แต่ก็ต้องทนอยู่เพราะยังคงมีผลประโยชน์ต่อกัน เป็ นสภาวะที่กลืนไม่เข้ าคายไม่
ออก จะเลิกก็กลัวเสียผลประโยชน์แต่ก็ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้ ว
ทัศนคติหรื อวิถีชีวิต
ต่างคน ต่างครอบครั ว ต่างสิ่งแวดล้ อมย่อมทาให้ เกิดความแตกต่าง การใช้ ชีวิตของแต่ละคนก็
ไม่เหมือ นกัน เมื่อ ตกลงจะมาคบหากันต้ องมีการปรั บตัวตามมาหรื ออาจจะต้ องยอมรั บกันในบางสิ่ง
บางอย่างและในบางตัวตน บางคนอาจจะเลือกที่ปิดบังตัวตนของตัวเองเอาไว้ เพื่อที่จะให้ อีกฝ่ ายรู้ สึก
สบายใจหรื อทาให้ อีกฝ่ ายคิดมองว่า สมบูรณ์แบบแล้ ว แต่ถ้าอีกฝ่ ายพบเจอกับตัวตนที่แท้ จริ งเขาอาจจะ
รั บไม่ได้ ไม่พอใจ หรื อแม้ แต่เลิกรากันไปได้ เลย บางคู่อาจมีปัญหาเรื่ อ งเวลาของแต่ละคนที่ไม่เท่ ากัน
หรื อไม่มีเวลาให้ กนั ยิ่งทาให้ ความรักจืดจางลง (วิทยา นาควัชระ. 2555: 94)
จากที่ผ้ วู ิจัยได้ ศึกษาคาสอนในงานเขียนของ ติช นัท ฮันห์ ผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่าคาสอนส่วนใหญ่ มี
รากฐานของการตระหนักรู้ ถึงปั จจุบนั หรื อการมีสติในทุกสถานการณ์ สติตามความหมายของ ติช นัท
ฮันห์ เป็ นพลังงานชนิดหนึง่ ที่สามารถช่วยนาใจของเรากลับมาอยู่กบั กาย สติช่วยให้ เราตระหนักรู้ว่ากาลัง
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เกิดอะไรขึน้ ในขณะนี ้ ในร่ างกายของเรา ในความรู้ สึก ในการรั บรู้ ของเรา บนโลกใบนี ้ (ติช นัท ฮันห์ ,
2558: 79) โดยท่านได้ ให้ คาสอนผ่านการเปรี ยบเทียบหรื อยกตัวอย่างกับสิง่ ของหรื อเหตุการณ์ต่างๆ
จากการศึกษางานเขียนของท่านพบว่า การมีสตินั ้นมาจากการฝึกหายใจอย่างมีสติ รับรู้และอยู่
กับปั จจุบนั ขณะให้ ได้ มากที่สดุ เมื่อเราหายใจเข้ าให้ เราตระหนักรู้ ถึงลมหายใจที่เราสูดเข้ าไป เรากาลัง
รับรู้ว่าเราหายใจเข้ าและค่อยๆ หายใจออกช้ าๆ ให้ เราตระหนักถึงลมหายใจที่ผ่านออกมาทางจมูกของเรา
สิ่งนี ้เรี ยกว่าการเจริ ญสติในลมหายใจ และเมื่อเราทาได้ ดีขึ ้นแล้ ว การเจริ ญสติหรื อตระหนักรู้จะสามารถ
ทาได้ ในทุกสถานการณ์
ติช นัท ฮันห์ ยังได้ กล่าวถึงการฝึ กสติกับเรื่ องของความรักไว้ อีกคือ การฝึ กสติก็คือการฝึ กความ
รั ก เป็ นเรื่ อ งที่สาคัญที่จะต้ องเรี ยนรู้ ศิลปะของการใช้ ชีวิตอย่างมีสติก่อนที่จะมีความสัม พันธ์ ครั ง้ ใหม่
โดยเฉพาะเส้ นทางของชีวิตสมรส (ติช นัท ฮันห์ , 2558: 110) ชีวิตคู่ย่อ มเกิดปั ญ หาขึน้ ได้ หากไม่ร้ ู จัก
ตัวเองดีพอและไม่ได้ มองลึกลงไปถึงจิตใจของอีกฝ่ าย และถ้ าเรามองปัญหาหรื ออยู่กับปัญหาอย่างมีสติ
แล้ ว ไม่ว่าปั ญ หาจะมาในรู ปแบบใดเราก็จะสามารถจัดการได้ สรุ ปคือ การที่เราตระหนักรู้ อยู่ใ นทุก
ช่วงเวลาและทุกการกระทาคือการมีสติ และเมื่อเรามีสติอยู่ในทุกการกระทา เราก็จะสามารถจัดการกับ
เรื่ องต่างๆ ได้ อย่างง่ายดาย
จากการที่ผ้ วู ิจัยได้ ศึกษาถึงปั ญหาชีวิตคู่และคาสอนของ ติช นัท ฮันห์ แล้ วนั ้น ทาให้ ผ้ วู ิจัยได้
ข้ อ สรุ ปของการแก้ ไ ขปั ญ หาชีวิตคู่โดยใช้ หลักคาสอนของ ติช นัท ฮันห์ โดยแบ่งตามปั ญ หาชีวิ ตคู่ 6
ปัญหาที่สรุปไว้ ข้างต้ น โดยมีเนื ้อหาดังนี ้
การแก้ ไขปัญหาความรุนแรง
ปั ญหาความรุ นแรงส่วนใหญ่มักจะเริ่ มต้ นที่การไม่เข้ าใจกันหรื อมีปากเสียงกันก่อนเสมอ หาก
เราเรี ยนรู้ศิลปะในการดาเนินชีวิตอย่างมีสติ เราควรลองใช้ สติในการตัดสินก่อนว่าแท้ จริ งแล้ วเกิดอะไรขึ ้น
ไม่ควรที่จะคิดอะไรไปเองโดยที่ยงั ไม่เปิ ดใจคุยกัน ถ้ าหากคิดไปก่อนเองย่อมทาให้ เกิดความขุ่นเคืองใจได้
และนามาสู่ความเข้ าใจผิดและอาจนาไปสู่การใช้ ความรุนแรงได้ หรื อถ้ าต่างฝ่ ายยังไม่ใจเย็นลงก็ควรจะ
หาวิธีที่ทาให้ ตัวเองสงบลงโดยไม่ต้องกระทบกับอีกฝ่ าย และเมื่อใจเย็นลงแล้ วค่อยเดินไปพูดคุยกับอีก
ฝ่ ายอย่างมีสติและนุ่มนวล หรื อแม้ แต่การเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ ายก็ควรจะทาโดยมีสติร้ ูเท่าทัน
ตลอดเวลา อย่ า ปล่อ ยให้ อ ารมณ์ ห รื อ ความคิ ด ที่ ข าดสติ ม าครอบง าเราได้ บางที อี ก ฝ่ ายอาจจะมี
ความเครี ยดหรื อปัญหามาจากที่อื่นก็เป็ นได้ ควรให้ กาลังใจมากกว่าที่จะชวนทะเลาะกัน
การแก้ ไขปัญหาความต้ องการทางเพศ
หากเรามองผู้คนบนโลกนี ้อย่างมีสติแล้ วนั ้น จะเห็นว่าทุกคนมีทัง้ ดอกไม้ และขยะอยู่ในจิ ตใจ
(ติช นัท ฮันห์ , 2558: 113) ก็เหมือนกับข้ อดีและข้ อเสีย หรื อความชอบและเกลียดของแต่ละคน บางคน
อาจจะคิดว่าความชอบของตนนั ้นเป็ นดอกไม้ ที่สวยงาม แต่อีกคนกลับบอกว่ามันเป็ นขยะที่ส่งกลิ่นเน่า
เหม็นในชีวิตก็เป็ นได้ หากถามว่ามีใครที่ชอบขยะมากกว่าดอกไม้ ส่วนใหญ่ย่อมตอบว่าไม่มี ดังนั ้นถ้ าเรา
ไม่อยากให้ ขยะนั ้นอยู่กับคนที่เรารักเราควรจัดการกับขยะอย่างมีสติ ต้ องไม่เทขยะลงไปซ ้าอีก ถ้ าเขาไม่
ชอบรสนิยมเรื่ องเพศแบบเราก็ควรจะพูดคุยกัน ไม่บงั คับ ไม่ใช้ การตาหนิหรื อโต้ เถียง และที่สาคัญคือรด
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นา้ ดอกไม้ ของเขาด้ วย ก็คือ การให้ กาลังใจ บอกรั กกันหรื อ แสดงท่าทีที่ทาให้ เขาสบายใจ อย่ามัวแต่
จัดการกับขยะจนลืมสิง่ ที่สาคัญกว่าเพราะดอกไม้ อาจเหี่ยวเฉาและสุดท้ ายก็กลายเป็ นขยะได้ อยู่ดี
การแก้ ไขปัญหาการนอกใจ
ส่วนใหญ่แล้ วคาว่านอกใจมักมีเพศสัมพันธ์เป็ นสาเหตุหลัก ซึง่ เพศสัมพันธ์อาจถือได้ ว่าเป็ นการ
ที่อีกฝ่ ายรักและไว้ ใจที่จะยอมแบ่งปั นให้ และถ้ าเรารักอีกฝ่ ายอย่างมีสติโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่ตณ
ั หารุ มเร้ า
การนอกใจจะถือว่าเป็ นการลบหลู่ทั ้งใจและกายของอีกฝ่ ายอย่างที่สดุ เราจะต้ องมีจิตสานึกของความ
รั บผิดชอบ เราควรเอาใจใส่อีกฝ่ ายให้ พอดีอย่าให้ ขาดหรื อเกิน พอดี ถ้ าอีกฝ่ ายเริ่ มมีท่าทีที่เปลี่ยนไปควร
จะต้ องรี บจัดการโดยการให้ ความรักแก่เขา อย่าให้ เขาต้ องจมอยู่กบั เมล็ด พันธุ์แห่งความทุกข์ที่กาลังเริ่ ม
เจริ ญเติบโตขึ ้น จนสุดท้ ายแล้ วเขาอาจจะไปหาเสียมเล่มใหม่ที่จะมาจัดการกับเมล็ดนั ้นเอง
การแก้ ไขปัญหาเรื่ องระยะทาง
ระยะทางไม่ใช่สาเหตุหลักของปัญหา การจัดการกับจิตใจในเรื่ อง ผู้วิจยั ขอยกคาสอนเรื่ องสติกับ
ต้ นไม้ ใจกลางพายุมาอธิบาย (ติช นัท ฮันห์ , 2554: 18) ความมั่นคงทางจิตใจต่างหากที่เป็ นสาเหตุหลัก
ของปัญหาที่เกิดขึ ้น คนส่วนใหญ่มกั จะไม่ร้ ูวิธีจดั การกับอารมณ์ความรู้สกึ ต่างๆ เมื่อมีความรู้สกึ ที่ไม่ดีเข้ า
มาครอบงา เขาจะมาสามารถทนมันได้ นัน่ เพราะว่าเขาถูกดูดเข้ าไปในใจกลางพายุ เหมือนกับเป็ นต้ นไม้
ที่อยู่กลางพายุ แต่เราสามารถเป็ นต้ นไม้ ที่รากแข็งแรง มีเพียงแค่ใบเท่านั ้นที่พลิ ้วไหวไปตามสายลมพายุ
ก็เหมือ นกับคนเราที่ถ้ารากฐานของจิตใจมั่นคง ตระหนักถึงปั จจุบันขณะ มีความเชื่อ ใจและไว้ ใจกัน
แม้ ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญหาขึ ้นได้
การแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การแก้ ไขปัญหาเรื่ องการเงินหรื อเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่มกั เกิดจากการที่ต่างฝ่ ายต่างปกปิ ดสถานะ
ทางการเงินเอาไว้ และอาจจะต้ องมาเจอกับสถานการณ์ในประเทศด้ วย ยิ่งทาให้ เกิดความเครี ยด ความ
กังวลมากกว่าเดิม ซึง่ การปกปิ ดก็เหมือนกับการโกหก ในข้ อนี ้เราจะไม่กล่าวถึงฝ่ ายที่โดนโกหกใส่ แต่จะ
ให้ เราพิจารณาตัวเราเองที่ไปโกหกเขาแทน แน่นอนว่าการโกหกมีทั ้งขาวและดา อย่างไรแล้ วคาโกหกก็
เป็ น พลัง งานเชิ ง ลบ ถึง อี ก ฝ่ ายจะยัง ไม่ไ ด้ รั บ รู้ ว่ าโกหกแต่ ตัว เราเองต่ างหากที่ รั บ รู้ อยู่ว่ าโกหก และ
ยิ่งกว่านั ้นถ้ าอีกฝ่ ายเกิดมารั บรู้ ทีหลังพร้ อมกับปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการที่เราปกปิ ดหรื อโกหกเอาไว้ จะยิ่ง
ทาให้ เกิดปั ญหาที่ร้ายแรงตามมาอีกได้ การแก้ ไขปั ญหาในเรื่ องนี ้สิ่งที่ทาได้ ดีที่สุดคือการตระหนักรู้ ถึง
ความไม่สบายใจของอีกฝ่ ายและตระหนักรู้ ถึงสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหาจะทาให้ เรารู้ ว่าเราได้ กระทาสิ่ ง
ใดลงไปและมีผลลัพธ์ ที่ไ ม่ดี เพียงใด และลองพิจารณาถึงผลเสีย ถ้ าเราทาได้ เราจะตระหนักรู้ ว่าสิ่งที่
เกิดขึ ้นเราไม่ควรจะกระทามันอีกและเราก็ไม่ต้องโกหกอีกฝ่ ายให้ ข่นุ เคืองใจตัวเอง
การแก้ ไขปัญหาทัศนคติหรื อวิถีชีวิต
การตระหนักรู้ว่าความรักแท้ ต้องมีสานึกของความรับผิดชอบ (ติช นัท ฮันห์, 2558: 120) เป็ นสิ่ง
ที่ช่วยให้ เราสามารถปรับตัวหรื อจัดการกับเรื่ องเหล่านี ้ได้ เมื่อเราเริ่ มมีความสัมพันธ์กนั เราจะรู้สกึ ตื่นเต้ น
และมีความตั ้งใจที่จะสารวจตรวจตรา เราควรเข้ าใจและตระหนักรู้ในตัวเองหรื ออีกฝ่ ายอย่างแท้ จริ ง เมื่อ
เราค้ นพบว่ายังมีอีกหลายสิ่งอย่างที่อีกฝ่ ายซ่อนหรื อปกปิ ดเอาไว้ อาจจะเป็ นความคิดที่ไม่ตรงกัน รสนิ ยม
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บางอย่างหรื อนิสยั ที่ต่างกัน เราควรปรั บตัวและยอมรั บทัง้ ข้ อดีและข้ อเสีย และที่สาคัญกว่าคือไม่ ควร
ทาลายความรั กและความเชื่อใจของอีกฝ่ าย หากเจอสิ่งที่คิดว่าอีกฝ่ ายมีความเห็น ความคิด หรื อนิสยั ที่
ไม่เข้ ากัน เราควรจะลองเปิ ดใจพูดคุยกันอย่างมีสติ อย่าปล่อยให้ อารมณ์ครอบงา

สรุป
จากที่ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาปั ญ หาและวิธีแก้ ไ ขปั ญ หาที่เกิ ดขึน้ ในชีวิตคู่จากตัวอย่า งที่ไ ด้ กล่ า วมา
ข้ างต้ น ผู้วิจยั มีความเห็นว่าเมื่อเรามีสติร้ ูเท่าทัน หรื อสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ แล้ วนั ้น การแก้ ไข
ปัญหาชีวิตคู่จะเป็ นเรื่ องที่ง่ายมาก หากตัวเราขาดสติในการแก้ ไขหรื อเผชิญหน้ ากับปัญหาเหล่านั ้นย่อม
ทาให้ ปัญหาเหล่านั ้นร้ ายแรงและบานปลายขึ ้นได้ แต่ถ้าเราตระหนักรู้ ถึงปั ญหาว่ามีสาเหตุและผลลัพธ์
เป็ นอย่างไร และพยายามแก้ ไขมันอย่างเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาใดก็จะถูกขจัดออกไปได้ หมดโดยที่ไม่
ย้ อนกลับมาเกิดขึ ้นอีกครัง้

ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจัยเห็นว่าการมีสติในช่วงเวลาที่เกิดปั ญหาคือการเตรี ยมพร้ อมกับการแก้ ไขในสถานการณ์
นั ้นๆ ได้ แต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลา การป้องกันไม่ให้ ปัญหาเกิดขึ ้นน่าจะเป็ นสิ่งที่ดีกว่า โดยผู้วิจัยได้
สรุปวิธีปอ้ งกันและแก้ ไขปัญหาชีวิตคู่เอาไว้ ดงั นี ้
วิธีแรกสุดคือการเปิ ดใจยอมรับ เป็ นสิง่ สาคัญลาดับแรกของการใช้ ชีวิตคู่ เพราะการที่คนสองคน
ต้ องมาใช้ ชีวิตร่ วมกัน มีกิจกรรมร่ วมกัน ต้ องปรึกษาหารื อกันทุกวัน แก้ ปัญหาร่ วมกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
การยอมรับกันในทุกแง่มมุ จะช่วยให้ ทั ้งคู่อยู่ด้วยกันโดยไม่ขัดแย้ งทางความคิดและอารมณ์ การยอมรับ
กันอาจมาในรู ปแบบของการเข้ าใจอีกฝ่ ายด้ วยก็เป็ นได้ เช่น ยอมรั บที่จะเรี ยนรู้ และทาความเข้ า ใจใน
ความแตกต่างทางธรรมชาติของเพศของอีกฝ่ าย การมองอีกฝ่ ายในแง่ดี พอใจในคู่ชีวิตทั ้งรูปร่ างหน้ าตา
สติปัญญา ความคิดเห็นและจิตใจ เป็ นต้ น
วิธีที่ 2 คืออย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบ เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบไปทั ้งหมด แม้ แต่ตัว
เราเอง การใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยนรู้ และควรพึงพอใจกับข้ อดีของกันและกัน ยอมรับข้ อเสีย
ของกันและกัน ปรับตัวเข้ าหากันด้ วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองหรื อปรั บตัวให้ ยอมรับสิ่งที่อีก
ฝ่ ายให้ เป็ น เพราะในบางเรื่ องอาจจะไม่สามารถเปลีย่ นแปลงกันได้ เพียงแต่ขอให้ ลองยอมรับและยืดหยุ่น
ในความคิดหรื อนิสยั ของอีกฝ่ ายบ้ าง
วิธีที่ 3 คือจะต้ องสื่อสารกันในทุกปั ญหาและขอโทษให้ เป็ น การสื่อสารถือเป็ นสิ่งสาคัญ อย่าง
มากในการจัดการปัญหาชีวิตคู่ เพราะการเปิ ดใจลองคุยกันในปั ญหาที่เกิดขึ ้นนั ้นเป็ นสิ่งที่ดี หากเกิดการ
ขัดแย้ งหรื อการเข้ าใจผิดเกิดขึ ้น การพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ลดความเป็ นตัวเองหรื อความเห็นแก่ตัว
ลงสักพักแล้ วลองคุยกัน อาจจะได้ บทสรุ ปที่ดีกว่าไม่คุยกันเลย ไม่ควรที่จะคุยกันตอนที่ทั ้งสองคนยังมี
อารมณ์ โกรธหรื อไม่พอใจกันอยู่เพราะอาจจะทาให้ ปัญหายิ่งหนักกว่าเดิมได้ และทันทีที่ร้ ู ว่าตนเองเป็ น
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ฝ่ ายผิดควรจะกล่าวคาขอโทษออกไป การขอโทษไม่ได้ ทาให้ เราดูเป็ นฝ่ ายแพ้ หรื อเป็ นคนอ่อนแอ แต่การ
ขอโทษเป็ นมารยาทที่ดีและเป็ นสิง่ ที่ควรจะทาเมื่อตนเองได้ ทาสิง่ ที่ไม่ถกู ต้ อง
และวิธีสดุ ท้ ายคือ อย่ากดความเป็ นตัวเองเอาไว้ การแก้ ไขปั ญหาจะไม่มีค่าอะไรเลยหากเรารัก
คนอื่นจนยอมทิ ้งความเป็ นตัวเอง เพราะในช่วงแรกๆ ทุกอย่างจะออกมาดูดี สมบูรณ์แบบ อีกฝ่ ายก็จะรั ก
และชอบเรา เพราะเราปกปิ ดหรื อพยายามสลัดความเป็ นตัวเราเองออกไปและพยายามเป็ นในสิ่ง ที่อีก
ฝ่ ายต้ องการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ ้น เราเองที่จะเกิดความเบื่อหน่าย หรื อความกดดันในตัวเอง จน
สุดท้ ายแล้ วการที่เราพยายามเป็ นคนที่อีกฝ่ ายอยากให้ เป็ นโดยที่เราต้ องกดความเป็ นตัวของเราเองไว้ มัน
จะสิ ้นสุดลง
สุดท้ ายผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะว่าคาสอนของติช นัท ฮันห์ สามารถนาไปใช้ กบั ปัญหาอื่นๆในชีวิตได้
อีกมากและปัญหาชีวิตคู่สามารถแก้ ไขได้ โดยใช้ หลักคาสอนหรื อข้ อคิดจากพระภิกษุรูปอื่นได้ เช่นกัน
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จาก กาหลมหรทึก สู่ ลิงพาดกลอน: จักรวาลคู่ขนานกับการฉวยใช้ วัฒนธรรมวายของนักเขียน
From Ka-Hon-Ma-Hor-Ra-Thuek (Chaotic Case) to Ling-Pad-Klon (Monkey and Tiger):
Alternative Universe and Author’s Y-Culture Poaching
ธงชัย แซ่ เจี่ย1*
Thongchai Sae-Chia1*

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ุ่งศึก ษานวนิ ย ายสื บ สวนสอบสวนเรื่ อง ลิ งพาดกลอน ของปราปต์ ในแง่ที่ เป็ น จัก รวาล
คูข่ นาน (alternative universe) กับ กาหลมหรทึก ทังฉบั
้ บนวนิยายและฉบับละคร จากการศึกษาพบว่า นักเขียน
ได้ ฉวยใช้ ตวั บทจากวัฒนธรรมวายอันเป็ นผลจากการปูทางไว้ ใน กาหลมหรทึก ฉบับนวนิยายและการดัดแปลงใน
ฉบับละคร แล้ วนํามาสร้ างขึ ้นเป็ นนวนิยายเรื่ อง ลิ งพาดกลอน โดยใช้ กลวิธีการเขียนแบบจักรวาลคู่ขนานซึง่ เป็ น
กลวิธีการประพันธ์แฟนฟิ กแบบหนึง่ การใช้ จกั รวาลคูข่ นานเป็ นการ “เล่น” กับผลงานของนักเขียนเองและยังมีนยั
แสดงความเป็ นการเมืองของการประพันธ์นวนิยายอยู่ในตัว

ABSTRACT

This article aims to study an alternative universe of Prapt’s detective novel Ling-Pad-Klon
(Monkey and Tiger) and Ka-Hon-Ma-Hor-Ra-Thuek (Chaotic Case) in both novel and drama versions.
The result shows that the author uses Y-culture poaching, as paved in the novel Ka-Hon-Ma-Hor-RaThuek and the adapted in drama version, and composes Ling-Pad-Klon through alternative universe
(AU), which is a sub-genre of fan fiction. Uses of AU is an author’s play with the former novel, and it
also contains a significance of politics of writing.

Keywords: Alternative universe, Detective novel, Y-culture poaching
* Corresponding author; e-mail address:thepurpleink@yahoo.com
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คํานํา
กาหลมหรทึก เปนนวนิยายที่ทําให “ปราปต” เปนที่รูจักมากขึ้นในวงวรรณกรรม เนื่องจากเปนนวนิยายที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลนายอินทรอะวอรด เมื่อ พ.ศ. 2557 เนื้อเรื่องเปนเรื่องราวการสืบสวน
สอบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาที่มีโครงเรื่องแบบเดียวกับนวนิยายของแดน บราวน ทําใหปราปตไดรับการขนาน
นามวาเปน “แดน บราวนแหงสยามประเทศ” ความโดดเดนของนวนิยายเรื่องนี้นําไปสูการดัดแปลงเปนละคร
ออกอากาศทางชองวัน 31 นอกจากเรื่อง กาหลมหรทึก แลว ปราปตยังมีผลงานอีกหลายเรื่องและหลายแนว เชน
นวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่อ ง นิราศมหรรณพ และ หมแดน นวนิยายสยองขวัญเรื่อง รอยอาศิรพิษ วงกต
นรกานต และ รักในรอยลวง เปนตน
ผลงานนวนิยายเรื่องลาสุดของปราปต คือ นวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่อง ลิงพาดกลอน นวนิยายเรื่องนี้
นําเสนอคดีปริศนาในพื้นที่บานหลาวซึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมหฤโหด เมื่อศพแตละศพถูกฆาดวยวิธีการเดียวกับโทษ
ประหาร 21 สถาน ที่ระบุไวในกฎหมายตราสามดวง ทั้งยังปรากฏตัวเลขปริศนาในสถานที่เกิดเหตุดวย หนึ่งในศพ
ที่เสียชีวิต คือ “เสือโครง” หรือ ร.ต.ท. มโหตร สวางสิริ ซึ่งปลอมตัวมาสืบหาเบาะแสเกี่ยวกับขบวนการคามนุษย
ในพื้นที่ ความตายของนายตํารวจทําให ร.ต.ท. ไตรตรึงษ วิไลวุฒิ เพื่อนสนิทของ ร.ต.ท. มโหตร ตองกลับมายัง
บานเกิดเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตดังกลาว ทวายิ่ง ร.ต.ท. ไตรตรึงษ เขาใกลความจริงมากเทาไร
ยิ่งทําใหชีวิตตกอยูในอันตรายมากเทานั้น
ความนาสนใจประการหนึ่งของ ลิงพาดกลอน คือ ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ กาหลมหรทึก ดังที่ปรากฏ
คําโปรยบนปกหลังวา “ถา กาหลมหรทึก เคยทําใหคุณใจสั่น คุณไมควรพลาดเรื่องนี้ ถาคุณ ‘ประทับใจ’ แชนกบี่
เราขอตอนรับสูการเดินทางครั้งใหม” ขอความดังกลาวนอกจากจะปรากฏความเชื่อมโยงกับ กาหลมหรทึก ในแง
ความตื่นเตนระทึกใจแลว ยังกลาวถึงตัวละคร “แชน-กบี่” จากเรื่องดังกลาวอยางมีนัยสําคัญดวย เมื่อไดพิจารณา
ตัวละครในนวนิยายทั้งสองพบวา มีตัวละครที่นามสกุลเหมือนกัน คือ ร.ต.อ. แชน สวางสิริ กับ ร.ต.ท. กบี่ วิไลวุฒิ
จากเรื่อง กาหลมหรทึก นามสกุลเหมือน ร.ต.ท. มโหตร สวางสิริ กับ ร.ต.ท. ไตรตรึงษ วิไลวุฒิ จาก ลิงพาดกลอน
ยิ่งไปกวานั้น บุคลิกลักษณะของตัวละครดังกลาวจากนวนิยายทั้งสองเรื่องยังคลายคลึงกันดวย แตเมื่อพิจารณา
บริบทอื่นๆ ที่แวดลอมตัวละครกลับไมใชบริบทเดียวกัน ลักษณะดังกลาวสอดคลองกับกลวิธีการประพันธที่
เรียกวา จักรวาลคูขนาน (alternative universe/ parallel universe)
แนวคิดเรื่องจักรวาลคูขนานมีที่มาจากนิยายวิทยาศาสตรซึ่งอิงอยูบนพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร
อันมีมโนทัศนหนึ่งที่เชื่อวา มีจักรวาลอื่นๆ อยูในกาแล็กซีนอกเหนือไปจากระบบสุริยจักรวาลที่มนุษยโลกดํารงอยู
การกระทําตางๆ ของมนุษยในจักรวาลนี้อาจปรากฏหรือสงผลตอจักรวาลคูขนานไมทางใดก็ทางหนึ่ง มโนทัศนนี้
ถือเปนแงมุมสําคัญของทฤษฎีพหุภพในทางดาราศาสตร (Howell, 2018) ในเชิงวรรณกรรม จักรวาลคูขนานเปน
กลวิธีการประพันธวรรณกรรมประเภท “แฟนฟก”2 (fan-fiction) เปนผลที่เกิดจากการนําบรรยากาศและตัวละคร
2

แฟนฟก คือ งานเขียนที่กลุมแฟนๆ นําบุคคลที่มีอยูจริง ตัวละครในนวนิยายหรือการตูน หรือภาพยนตร หรือเกมออนไลน หรือนําฉากหรือ
สถานการณในเรื่องที่ตนนิยมไปเขียนใหม อาจจะแตงตอจากเรื่องเดิม หรือแตงใหมตามจินตนาการของตน หรือแตงลอเลียนแลวเผยแพรตอ
สาธารณะ แฟนฟกจําแนกไดเปน 5 ประเภท ไดแก แฟนฟกดารานักรอง แฟนฟกวรรณกรรมตะวันตก แฟนฟกการตูนญี่ปุน แฟนฟกนวนิยาย
ไทย และแฟนฟกวรรณคดี (รื่นฤทัย สัจจพันธุ, 2560) อยางไรก็ดี การจําแนกดังกลาวเปนไปตามบุคคลหรือตัวละครในตัวบทหลัก มากกวาจะ
เปนการจําแนกตามกลวิธีการประพันธแฟนฟกที่กลาวถึงในที่นี้ อนึ่ง แฟนฟกมีขอจํากัดในแงลิขสิทธิ์และอาจสรางความไมพอใจแกเจาของบท
ประพันธได อานรายละเอียดในไทยรัฐออนไลน (2559)
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ในจักรวาลของเรื่องแตงเรื่องหนึ่งซึ่งเปนตัวบทหลักมาเรียบเรียงหรือเลาเรื่องราวใหมในเรื่องแตงอีกเรื่องหนึ่งซึ่ง
ไมใชตัวบทหลัก จักรวาลคูขนานนี้มักสรางขึ้นอยางไมเปนทางการ แมวาองคประกอบอื่นๆ ของแฟนฟกจะเขียน
ขึ้นอยางเปนหลักเปนฐานในโครงเรื่องที่ไมใชตัวบทหลักก็ตาม นักประพันธแฟนฟกประเภทนี้มักหลงใหลไปกับ
การสํารวจความเปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงบทบาทสําคัญที่มีตอตัวละคร ประวัติของตัวละคร แรงจูงใจ หรือ
สภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวละคร และมักจะผสมผสานสวนประกอบตางๆ จากหลายๆ แหลงเพื่อใหเกิดแรง
บันดาลใจในการสรางเรื่องราว ตางจากแฟนฟกทั่วไปที่มักจะคงองคประกอบตางๆ ที่นักเขียนสรางไวภายใน
ขอบเขตของตัวบทหลัก (Anonymous, 2018a) วรรณกรรมที่ใชจักรวาลคูขนานบางเรื่องอาจแยกเปนอิสระอยูใน
จักรวาลที่สรางขึ้น บางครั้งก็อาจสรางโลกใหมที่ตางไปจากตัวบทหลัก บางก็เปนงานที่สรางขึ้นเพื่อสงปฏิกิริยาตอ
จักรวาลคูขนานที่มีมากอนหนา (Anonymous, 2018c) นอกจากนี้ จักรวาลคูขนานยังสามารถนับเปนสวนหนึ่ง
ของการดัดแปลงวรรณกรรม (literary adaptation) ในแงที่เปนการดัดแปลงวรรณกรรมเรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง
โดยที่ยังเปนวรรณกรรมประเภทเดียวกันหรือสื่อชนิดเดียวกัน แตวัตถุประสงคอาจแตกตางไปจากเรื่องเดิม
(Anonymous, 2018b)
นอกจากจักรวาลคูขนานดังกลาวแลว ในอีกแงหนึ่งตัวละครจากนวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน ยังสัมพันธ
กับตัวละครจาก กาหลมหรทึก ฉบับละครดวย เพราะ ลิงพาดกลอน เปดเรื่องดวยมรณกรรมของ ร.ต.ท. มโหตร
สวางสิริ ขณะที่ละครดังกลาวตัวละคร ร.ต.อ. แชน สวางสิริ เสียชีวิตตอนทายเรื่อง ความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
ระหวาง กาหลมหรทึก ทั้งฉบับนวนิยายและฉบับละคร กับนวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน ดังที่กลาวมานําไปสู
สมมติฐานวา ลิงพาดกลอน คือจักรวาลคูขนานกับ กาหลมหรทึก บทความนี้จะประยุกตแนวคิดเรื่องจักรวาล
คูขนานมาศึกษานวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน กับ กาหลมหรทึก ทั้งฉบับนวนิยายและละคร

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับจักรวาลคูขนาน วัฒนธรรมวาย และการฉวยใชตัวบท
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ลิงพาดกลอน และ กาหลมหรทึก ดวยแนวคิดขางตน
3. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยพรอมอภิปรายผล

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
“แชน-กบี่” ใน กาหลมหรทึก: การดัดแปลงจากนวนิยายสูละคร
แมนวนิยายเรื่อง กาหลมหรทึก นําเสนอการคลี่คลายคดีรอยสักปริศนาในพระนครของ พ.ต.ท. เวทางค
ภิรมยรุจ แตในระหวางการพยายามสืบหาพยานหลักฐานตางๆ นั้นก็ไดนําเสนอเรื่องราวความสัมพันธระหวาง
“แชน-กบี่” หรือ ร.ต.อ. แชน สวางสิริ กับ ร.ต.ท. กบี่ วิไลวุฒิ ตํารวจสองนายที่รวมทําคดีดังกลาวดวย โดย
นําเสนอวาทั้งสองเปนเพื่อนกันตั้งแตวัยเด็ก (ปราปต, 2557, หนา 12) ในคดีรอยสักปริศนา ร.ต.อ. แชนทําหนาที่
เปนตํารวจสายสืบที่ตองปลอมตัวลงพื้นที่สืบหาเบาะแสและพยานหลักฐานตางๆ ขณะที่ ร.ต.ท. กบี่ ทําหนาที่
เสมือนผูชวยของ พ.ต.ท. เวทางค ทําใหตัวละครทั้งสองปรากฏตัวรวมกันไมมากนัก อยางไรก็ดี เมื่อตัวละครทั้ง
สองปรากฏตัวรวมกัน นวนิยายนําเสนอวาความสัมพันธของตัวละครทั้งสองใกลชิดสนิทสนมกันมาก ดังความวา
มุมปากใตไรหนวดครึ้มยกขึ้นขางหนึ่ง แชนฉวยจังหวะนั้นวางแขนแกรงคลองคอ
ไอตัวแสบแลวกดมันเขาหาตัว ลิงนอยดิ้นขลุกขลัก ใชมือทั้งทุบทั้งยันอกตันของเขา
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“เหม็นขี้เตาโวย!”
เขาเลยแกลงสูดกระหมอมของมันเสียฟดใหญ “แตตัวมึงยังหอมดีนี่หวา มะ เดี๋ยวคืน
นี้ปาจะตอบแทนพระคุณใหถึงใจเลย ที่บานไหนดีละหืมม”
ทั้งๆ พยายามยันตัวหาง กบี่ยังไมวายชี้นิ้ว “บานกูก็ได”
(ปราปต, 2557, หนา 88-89)
จากขอความจะเห็นวาความสัมพันธระหวาง “แชน-กบี่” สนิทสนมกันมาก ทั้ง “คลองคอ” “กดมันเขาหา
ตัว” และ “สูดกระหมอม” ลักษณะดังกลาวคือการนําเสนอภาพพฤติกรรม ทาทาง อารมณและการแสดงออกตาม
ลักษณะของผูชาย (masculine) ผานตัวละคร “แชน-กบี่” ความเปนชาย (masculinity) ที่ถูกขับเนนและนําเสนอ
ผานความสัมพันธของทั้งคูทําใหผูอานบางสวนที่รูจักหรือสัมผัสกับวัฒนธรรมวาย3 เกิดอาการ “จิ้น”4 ได ดังที่ผูใช
นาม “Dark-V” (@black-violet) ในเว็บไซต www.dek-d.com ไดแสดงความคิดเห็นตอนวนิยายเรื่อง กาหล
มหรทึก ไวเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วา “อุย! มีความจิ้นนะคะเนี่ย><แชนกบี่” (Dark-V, 2560) กลาวไดวา
ความสัมพันธระหวาง “แชน-กบี่” ที่นําเสนอใน กาหลมหรทึก ไดกอรูปขึ้นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมวาย
เมื่อ กาหลมหรทึก ดัดแปลงเปนละคร ความสัมพันธระหวาง “แชน-กบี่” ก็ไดรับการนําเสนอชัดเจนขึ้น
ดังในตอนที่ 2 ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ร.ต.ท. กบี่ ถามวา “ตกลงไปทํางานหรือไปทําอะไร
กันแน” และ ร.ต.อ. แชนตอบวา “อยาเซาซี้นา ไมใชเมีย” (วรวิทย ขัตติยโยธิน, 2561ก) ในตอนที่ 4 ออกอากาศ
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 ร.ต.อ. แชนกลาววา “โถๆๆๆ แมยอดยาหยี แมทูนหัว นี่ พี่เปนสายสืบ พี่ก็ตองสืบ
สิจะ แลวยาหยีละ ฮึ ตามตูดสารวัตรตอยๆๆ เนี่ย เราไดอะไรมาบาง รายงานมา” (วรวิทย ขัตติยโยธิน, 2561ค)
และในตอนที่ 7 ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ร.ต.อ. แชนกลาววา “ไงจะที่รัก ควาน้ําเหลวเหรอจะ.
. .นั่นแน หึงเคาอะดิ” (วรวิทย ขัตติยโยธิน, 2561ง) ถอยคําอยาง “ไมใชเมีย” “แมยอดยาหยี” “แมทูนหัว” “ที่รัก”
และ “หึงเคาอะดิ” ซึ่ง ร.ต.อ. แชนใชกับ ร.ต.ท. กบี่ ในฉบับละครลวนเปนวัจนภาษาที่สื่อความเปนหญิง และเมื่อ
จั ด วางลงในวั ฒ นธรรมวายก็ ทํ า ให บ ทบาทของ “แชน-กบี่ ” ทาบทั บ กั บ บทบาท “เมะ-เคะ” 5 ได อ ย า งลงตั ว
นอกจากนี้ ในตอนที่ 3 ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ยังปรากฏอวัจนภาษาการเปนฝายรุกล้ําเมื่อ
ร.ต.อ. แชน ปลุกปล้ํา ร.ต.ท. กบี่เพื่อ แยงจดหมายคื นจนตอ งปลดเข็มขัดกางเกงของ ร.ต.ท. กบี่เพื่ อใหคื น
จดหมายโดยดี (วรวิทย ขัตติยโยธิน, 2561ข) เปนตน กลาวไดวา การดัดแปลง กาหลมหรทึก จากนวนิยายสู
ละครโทรทัศนดังกลาวทําใหภาพของ “แชน-กบี่” ชัดเจนยิ่งขึ้นและชวน “จิ้น” มากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ เกิด
ขอความ “#แชนกบี่” ในทวิตเตอร (www.twitter.com) ขอความดังกลาวไดรับการ “รีทวิต” หลายครั้งจากผูชม
ละครที่ อ ยู ใ นวั ฒ นธรรมวาย และโดยนั ย นี้ “#แชนกบี่ ” ในทวิ ต เตอร ไ ด ก ลายเป น เครื่ อ งเชื่ อ มโยงคนจาก
หลากหลายที่ใหอยูรวมกันภายในชุมชนจินตกรรมเดียวกัน
เมื่อพิจารณาบริบทวัฒนธรรมวายในสังคมไทย พบวา กาหลมหรทึก ฉบับนวนิยายปรากฏตัวเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนชวงเวลาคาบเกี่ยวกอนจะเขาสู “ยุคทองของซีรีสวาย” (ณิชชารีย เลิศวิชญโรจน,
2560) เมื่อ LoveSick The Series ซึ่งเปนซีรีสวายเต็มเรื่องเรื่องแรกของไทยออกฉายทางโทรทัศนในวันที่ 6
3

คําวา “วัฒนธรรมวาย” นาจะปรากฏตอสาธารณชนครั้งแรกผานรายการ “คิดเลนเห็นตาง” เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อยางไรก็ตาม
วัฒนธรรมวายปรากฏตัวในสังคมไทยตั้งแตชวงปลายทศวรรษ 2540 อานรายละเอียดในณิชชารีย เลิศวิชญโรจน (2560)
4
“จิ้น” เปนศัพทในวัฒนธรรมวาย กรอนมาจาก imagine ที่แปลวาจินตนาการ
5
“เมะ” กรอนมาจากศัพทภาษาญี่ปุนวา seme (เซเมะ) หมายถึงฝายรุก สวน “เคะ” กรอนมาจากคําวา uke (อุเคะ) หมายถึงฝายรับ
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กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กอนหนานั้นละคร ซีรีส หรือภาพยนตรเรื่องตางๆ อาจสอดแทรกการนําเสนอความสัมพันธ
ของตัวละครชายรักชายไวบางแตไมโดดเดนเปนคูหลักของเรื่อง หรือหากเปนคูเดนของเรื่องก็ไมไดพบกับความ
สมหวัง ความคาบเกี่ยวดังกลาวอาจเปนเหตุผลใหความสัมพันธของ “แชน-กบี่” ไมสามารถนําเสนอใหชัดเจน
ไดมากนัก ขณะที่ กาหลมหรทึก ฉบับละครออกอากาศใน พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีซีรีสวายหลายเรื่อง
ออกอากาศ ภาพความสัมพันธของ “แชน-กบี่” จึงนําเสนอไดอยางชัดเจนขึ้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาวาชอง ONE31
สังกัดภายใตรมอุตสาหกรรมบันเทิงอยางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) และมีบริษัทจีเอ็มเอ็มทีวีที่
ผลิตซีรีสวายเต็มรูปแบบตั้งแต พ.ศ. 2559 เปนตนมา การดัดแปลง “แชน-กบี่” จากฉบับนวนิยายสูฉบับละครจึง
เปนผลผลิตที่เกิดขึ้นภายใตวิธีคิดของตนสังกัดเดียวกัน
อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวาง ร.ต.อ. แชน กับ ร.ต.ท. กบี่ ในตอนทายเรื่องเมื่อเปรียบเทียบนวนิยาย
กับละครแลวปรากฏวาแตกตางกัน ในฉบับนวนิยาย ภายหลังจากคดีคลี่คลาย6 และ พ.ต.ท.เวทางคเสียชีวิต เมื่อ
ผานไปหลายป ตัวละครทั้งสองไดไปรวมไวอาลัยที่ชองใสอัฐิของอดีตผูบังคับบัญชา ดังความวา
เด็กชายไดยินเสียงกระซิบจากสารวัตรกบี่ “ใหคุณแมอยูกับคุณพอตามลําพังนะครับ”
เด็ ก ชายแหงนหน า พยั ก หญิ ง สาวร า งระหงในชุ ด ดํ า สนิ ท ยิ้ ม ให เ ป น เชิ ง ขอบใจ
นายตํารวจหนุม มองตามเขากาวกลับไปสมทบ พ.ต.ท. แชน ผูวันนี้อาสาทําหนาที่สารถี และ
กําลังยืนรอขางรถที่จอดอยูหางออกไป
(ปราปต, 2557, หนา 201)
จากขอความขางตนจะเห็นวา ในตอนปดเรื่อง ร.ต.อ. แชน ไดเลื่อนตําแหนงขึ้นเปน พ.ต.ท. แชน ขณะที่
ร.ต.ท. กบี่ ไดเลื่อนขึ้นเปนสารวัตร แตนอกจากตําแหนงหนาที่การงานที่เจริญกาวหนาขึ้นแลว ในนวนิยายก็มิได
กล า วถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องทั้ ง สองในลั ก ษณะที่ ส นิ ท สนมกั น อี ก อย า งไรก็ ดี ในฉบั บ ละครนํ า เสนอเรื่ อ งราว
ความสัมพันธของตัวละครทั้งสองแตกตางออกไป ดังที่นําเสนอผานบทพูดคนเดียวที่ ร.ต.ท. กบี่ พูดกับ พ.ต.ท.
เวทางค ซึ่งกําลังนอนพักรักษาตัวไมไดสติอยูในโรงพยาบาล ความวา “สวนเรื่องหมวดแชนที่มันหายหัวไป เราเจอ
มันแลวนะครับสารวัตร เมื่อสองวันกอน ชาวบานบอกวาสนามหญาที่บานจูๆ ก็มีกองดินนูนขึ้นมา พบศพหมวด
แชนฝงอยูตรงนั้นครับ” (วรวิทย ขัตติยโยธิน, 2561จ) ขอความดังกลาวระบุวา ร.ต.อ. แชนเสียชีวิต แตไมไดระบุ
ถึงสาเหตุการเสียชีวิต การดัดแปลงในฉบับละครทําใหความสัมพันธของ “แชน-กบี่” สั่นคลอนอารมณผูชมและ
ขับใหความสัมพันธระหวางตัวละครทั้งสองนาประทับใจยิ่งขึ้น ทั้งในแงมิตรภาพระหวางเพื่อนและในแงการพราก
จากกันของ “คูจิ้น” ในหมู “สาววาย”
ปราปตในฐานะนักเขียนไดปรารภถึงเรื่องราวความสัมพันธระหวาง “แชน-กบี่” ใน กาหลมหรทึก วา
“ตอนแรกก็คาดหวังอยูวา ถาเขียนประมาณนี้ คนก็คงพูดถึงตัวละครสองตัวนี้แหละ ถาไมไดสรุปอะไรชัดๆ คนก็
เอาไปจินตนาการตอได แตไมคิดวาการพูดถึงจะมีมากขนาดนี้ พอเปนละคร ภาพก็จะชัดขึ้น คําชัดขึ้น” (ปราปต,
2561ข) การนําเสนอภาพ “แชน-กบี่” ที่ชัดเจนขึ้นในละครในมุมหนึ่งนาจะเปนความตั้งใจของผูสรางละคร เพราะ
เปน “จุดขาย” หนึ่งที่ทําใหฉบับละครนาสนใจและชวนติดตามมากขึ้น ผลสําเร็จของการดัดแปลงในฉบับละคร
6

การคลี่คลายของคดีในฉบับนวนิยายที่กลาวถึงในที่นี้มีความแตกตางกันระหวางการคลี่คลายจากมุมมองของผูอานและมุมมองของตัวละคร
ในเรื่อง ทั้งยังสัมพันธกับปญหาการนําเสนอ “ความจริง” ผานนวนิยายดวย อานรายละเอียดไดในบทความเรื่อง “ความจริงที่สูญสลาย:
คตินิยมสมัยใหมในบันเทิงคดีสืบสวนสอบสวนไทยเรื่อง ภารกิจปริศนา และ กาหลมหรทึก” (ธงชัย แซเจี่ย, 2559)
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สังเกตไดจากปฏิบัติการของแฟนและแฟนฟกในโลกออนไลน ดังที่ผูใชทวิตเตอรนาม “plploy” (@plploypl) ได
วาดการตูนแฟนฟก “แชน-กบี่” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือผูใชยูทูบ
นาม “เพอเจอ Z” ไดทํามิวสิกวีดิโอเพลง “คําตอบอยูที่หัวใจ” โดยนําภาพ “แชน-กบี่” จาก กาหลมหรทึก ฉบับ
ละครมาตัดตอและลําดับภาพใหมโดยไมรวมการเสียชีวิตของ ร.ต.อ.แชนในตอนทายเรื่อง (เพอเจอ Z, 2561)
อนึ่ง มิวสิกวีดิโอดังกลาวไดเชื่อมโยงเขากับวัฒนธรรมวายผานเพลงที่เลือกใชซึ่งเปนเพลงประกอบ SOTUS S
The Series (ขับรองโดย ธนษิต จตุรภุช) อาจกลาวไดวา ปรากฏการณแฟนฟกขางตนคือการฉวยใชตัวบท7 ใน
วัฒนธรรมวายที่ กาหลมหรทึก ฉบับละครไดปูทางไว เพื่อนําเสนอภาพความสัมพันธที่นาประทับใจของ “แชนกบี่” ในหมู ผูอ ยูร วมวั ฒนธรรมวาย อยางไรก็ดี ปรากฏการณ ที่มี ตอ “#แชนกบี่” และนับว าน า สนใจยิ่ง ก็คื อ
นวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน ของปราปตเอง
จาก “แชน-กบี่” สู “มโหตร-ไตรตรึงษ”: การสรางจักรวาลคูขนานของนักเขียน
ดังไดกลาวไปแลววา จักรวาลคูขนานเปนกลวิธีการประพันธวรรณกรรมประเภท “แฟนฟก” (fan-fiction)
เปนผลที่เกิดจากการนําบรรยากาศและตัวละครในจักรวาลของเรื่องแตงเรื่องหนึ่งซึ่งเปนตัวบทหลักมาเรียบเรียง
หรือเลาเรื่องราวใหมในเรื่องแตงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไมใชตัวบทหลัก เมื่อพิจารณานวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน พบวา
นวนิยายเรื่องนี้นําตัวละคร “กบี่” และ “แชน” จาก กาหลมหรทึก ทั้งที่เปนฉบับนวนิยายและฉบับละครมาสรางขึ้น
เปนเรื่องราวใหม การเปดเรื่อง ลิงพาดกลอน เริ่มตนดวยการเสียชีวิตของ ร.ต.ท. มโหตร สวางสิริ ดังความวา
ไอโครงตายแลว
ครั้งแรกที่ไดรับแจงขาวนั้น ไตรตรึงษรูสึกเหมือนถูกสายฟาฟาดกลางหัว เนื้อตัวเย็น
เฉียบ ปลายนิ้วชา มือขางที่จับสมารทโฟนประกบหูอยูถึงกับสั่นกระตุก ความรูสึกและอวัยวะ
ขางในคลายถูกสูบโหวง ทอนกายเปนเพียงแกนกลวงอันกอเคาพายุมืดชื้น
(ปราปต, 2561ก)
การเปดเรื่องดังกลาวไดหยิบยกเหตุการณการเสียชีวิตของ ร.ต.อ. แชน สวางสิริใน กาหลมหรทึก ฉบับ
ละครที่ดัดแปลงเพื่อใหเกิดความสะเทือนอารมณในหมูผูชมที่อยูรวมวัฒนธรรมวาย มาสรางขึ้นเปนนวนิยายเรื่อง
ใหม การกลาวเชนนี้มิไดเกิดขึ้นจากนามสกุลเดียวกันของตัวละครทั้งสองเทานั้น หากยังพิจารณาจากตนฉบับราง
แรกที่ปราปตเผยแพรในทวิตเตอร (@PrapTwit) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดังความวา
ไอแชนตายแลว
ครั้งแรกที่ ได รับ แจ งข า วนั้น กบี่รู สึก เหมือ นสายฟา ฟาดลงกลางหั ว เนื้ อตั วเฉีย บ
ปลายนิ้วชา ขางที่จับสมารทโฟนประกบหูอยูก็ถึงกับสั่นกระตุก ความรูสึกและอวัยวะขางใน
คลายถูกสูบโหวง ทอนกายเปนเพียงแกนกลวงอันกอเคาพายุมืดชื้น
(ปราปต, 2561ค)
หากเปรียบเทียบขอความทั้งสองแลวจะเห็นวา นอกจากการปรับเปลี่ยนถอยคําบางคําในกระบวนการ
บรรณาธิการหนังสือแลว ชื่อตัวละครในฉบับรางยังเปน “แชน” และ “กบี่” จาก กาหลมหรทึก ปราปตไดระบุถึง
7

การฉวยใชตัวบท (textual poaching) เปนคําที่ใชอธิบายกระบวนการที่ผูอุทิศตัวเปนแฟนตอบสนองตอสื่อในวัฒนธรรมประชานิยม บรรดา
แฟนมิเพียงเปนผูเสพสื่อธรรมดาๆ แตยังเปนผูมีสวนรวมในการสรางและการไหลเวียนความหมายของตัวบทดวย (Jenkins, 1992)
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ฉบับรางดังกลาวไวในโพสตของตนวา “#กาหลมหรทึก (ตอนพิเศษ) #แชนกบี่ #ลิงพาดกลอน” (ปราปต, 2561ค)
ขอความดังกลาวเผยใหเห็นวา ปราปตในฐานะนักเขียนเขาใจวัฒนธรรมวายที่มีการแตงแฟนฟกและตอนพิเศษ
จากนวนิยายหรือ “คูจิ้น” ในนวนิยาย ดวยเหตุนี้จึงนําเรื่องราวของ “แชน-กบี่” มาขยายความและแตงตอ “จาก
พล็อตที่คิดวาจะเขียนพอสนุกและคลายคิดถึง จึงถูกขยายกลายเปนคดีที่ใหญขึ้น ซับซอนขึ้น” (ปราปต, 2561ก)
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือการปรับเปลี่ยนให ร.ต.อ. แชน กลายเปน ร.ต.ท. มโหตร และ ร.ต.ท. กบี่ กลายเปน
ร.ต.ท. ไตรตรึงษ ตัวละครทั้งสองยังคงมีนามสกุลเดิม สวนสิ่งที่เปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิงก็คือบริบทเวลา เนื่องจาก
กาหลมหรทึก เลาเหตุการณในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ ลิงพาดกลอน อิงอยูกับบริบทสังคมปจจุบัน
นอกจากที่กลาวแลว การสรางจักรวาลคูขนานระหวาง ลิงพาดกลอน และ กาหลมหรทึก ผานตัวละครยัง
ไดนําเสนอภาพบุคลิกลักษณะของตัวละครที่สอดคลองกันดวย ดังขอความตอนหนึ่งวา
‘ไมขําอีก ไรวะ ทําไรใหมึงยัง มาโกรธกูเนี่ย’
‘เปลา!’ วาพลางเขาก็รีบกาวยาวๆ หางมันออกมา
ปลายเทาชะลอเพราะคนขางหลังพูดตอดวยเสียงเปนการเปนงานขึ้น
‘กูไมมีทางไปเปนพวกไอยันมันหรอกนะ มึงไมรูรึไง’
ไมอยากยอมรับ แตก็ตองยอมรับวาจูๆ หนาเขาก็กระตุกยิ้ม ตองพยายามหุบยิ้ม
(ปราปต, 2561ก)
ขอความขางตนนําเสนอความสัมพันธในชวงวัยรุนระหวาง “ไตรตรึงษ-มโหตร” เมื่อ ร.ต.ท. ไตรตรึงษ
รําลึกถึงเหตุการณในอดีต ในครั้งนั้นไตรตรึงษเปนฝายเขาใจผิดวามโหตรไปเขากับพวกของสุริยันซึ่งไมถูกกันกับ
ไตรตรึงษ เปนเหตุใหไตรตรึงษตองอธิบายและเปนฝายงอ ความสัมพันธในลักษณะ “พอแงแมงอน” ดังนี้นาจะ
เปนผลมาจากการขยายความจากพฤติกรรมของ “แชน-กบี่” ใน กาหลมหรทึก ฉบับละครมากกวาที่จะเปนฉบับ
นวนิยาย เพราะการนําเสนอภาพตัวละคร “แชน-กบี่” ในฉบับละครชัดเจนกวาฉบับนวนิยายมาก โดยนัยนี้กลาว
ไดวา ลิงพาดกลอน เปนผลจากการนําเรื่องราวของ “แชน-กบี่” ในฉบับละครมาสรางขึ้นเปนเรื่องใหมในลักษณะ
จักรวาลคูขนาน ทั้งยังนําเสนอในลักษณะที่ชวน “จิ้น” มากขึ้นดวย
นอกจากความสัมพันธในลักษณะ “พอแงแมงอน” แลว ลิงพาดกลอน ยังนําเสนอภาพความสัมพันธของ
ตัวละครทั้งสองโดยใชขอความสองแงสองงามหลายครั้งดวย ดังในตอนที่มโหตรเฉลยตัวใหไตรตรึงษทราบวายัง
ไมเสียชีวิต แตการตอง “เสียชีวิต” ของเขาเปนสวนหนึ่งของการกระชากหนากากผูอยูเบื้องหลังขบวนการคา
มนุษยภายในเรื่อง ร.ต.ท. มโหตรไดกลาวถึงสิ่งที่ตนเห็นขณะซอนตัวในหองของ ร.ต.ท. ไตรตรึงษวา “ก็เมื่อวาน
เสือกทะเลอทะลาออกจากหองน้ํามาซะไว กูหนีออกไปไมทันเลยซอนอยูใตเตียงนี่. . .ไมไดเห็นแคกอเอี๊ยะหรอก
อยางอื่นก็เห็น ผามันสั้น แตไอนั่นมึงยาว” (ปราปต, 2561ก) หรืออีกตอนหนึ่งที่ ร.ต.ท. มโหตรเลาถึงความ
เคลื่อนไหวของขบวนการคามนุษยและ ร.ต.ท. ไตรตรึงษปอนอาหารเขาปาก นวนิยายบรรยายวา “‘จอตรงๆ รูดิ
ครับ’ คําสุภาพและน้ําเสียงตอแหลของมันยังไมเทาการใชมืออีกขางประคองมือของไตรตรึงษไว เพื่ออาปากงับ
ขนมไดถนัด คนปอนตองรีบดึงมือกลับ” (ปราปต, 2561ก) อีกทั้งในตอนทายเรื่อง เมื่อทั้งสองลาออกจากราชการ
ตํารวจและไปเที่ยวดอยอินทนนทดวยกัน มโหตรพูดกับไตรตรึงษขณะไตรตรึงษจะลุกออกจากเต็นทไปแปรงฟน
วา “มาทําอยางอื่นกันกอนเถอะนา จะไดชวยคอนเฟรมวาพี่พอจะเกงอะไรบาง” (ปราปต, 2561ก) ถอยคําอยาง
“ไอนั่นมึงยาว” “จอตรงๆ รู” และ “ทําอยางอื่น” ลวนสื่อนัยเรื่องเพศ ทั้งในแงอวัยวะและพฤติกรรมทางเพศ
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ลักษณะดังกลาวนี้ทําให ลิงพาดกลอน ชวน “จิ้น” มากยิ่งขึ้นกวาที่ปรากฏใน กาหลมหรทึก โดยนัยนี้อาจกลาวได
วา ลิงพาดกลอน มิใชนวนิยายที่นําเสนอเรื่องราวความสัมพันธระหวาง “มโหตร-ไตรตรึงษ” อยางเปนเอกเทศ แต
เปนผลจากการที่นักเขียน “เลน” กับผลงานของตนผานการสรางจักรวาลคูขนานระหวาง “มโหตร-ไตรตรึงษ” ใน
ลิงพาดกลอน กับ “แชน-กบี่” ใน กาหลมหรทึก
เมื่อพิจารณาภาพรวม จากการดัดแปลง กาหลมหรทึก ฉบับนวนิยายมาเปนฉบับละครโทรทัศน กระทั่ง
ถึงกําเนิดของ ลิงพาดกลอน ประเด็นที่นาสนใจและควรอภิปรายในที่นี้ คือ ลิงพาดกลอน เปนผลจากการฉวยใช
ตัวบทในวัฒนธรรมวายของนั กเขียน เพราะ “แชน-กบี่” ปรากฏตัวในวั ฒนธรรมวายเนื่องจากการดั ดแปลง
กาหลมหรทึก ฉบับนวนิยายเปนฉบับละคร สงผลใหเกิดเปนกระแส “คูจิ้น” ในโลกออนไลน นักเขียนไดนํากระแส
ดังกลาวมาสรางขึ้นเปนนวนิยายเรื่องใหมโดยใชกลวิธีการเขียนแบบจักรวาลคูขนานซึ่งเปนกลวิธีการประพันธใน
วัฒนธรรมแฟนฟกและเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมวายดวย ยิ่งเมื่อพิจารณาวาขนบการเผยแพรตัวบทแฟนฟกมัก
ปรากฏในโลกออนไลน การเผยแพร ลิงพาดกลอน เปนครั้งแรกใน www.anowl.co ก็ยิ่งตอกย้ําวานวนิยายเรื่องนี้
มุงนําเสนอเรื่องราวภายใตบริบทในวัฒนธรรมวาย ทั้งยังไมละเมิดตอขอจํากัดเรื่องลิขสิทธิ์ของผูเขียนเองดวย
เมื่อเปนดังนี้ ลิงพาดกลอน ไดกลายเปนนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายนวนิยายวายอยูดวยในตัว ทวา
เปนนวนิยายวายที่มีความเปนการเมืองของการประพันธ ในแงที่เปนรูปธรรมของแฟนฟก “แชน-กบี่” ที่เขียนขึ้น
โดยนักเขียน อีกทั้งเมื่อพิจารณาวา นวนิยายเรื่องนี้ไดพัฒนาจากการเผยแพรในสื่อออนไลนมาสูรูปเลมหนังสือ
ยิ่งทําใหความจริงจังของการอานเปนรูปธรรมมากกวาที่จะอยูในโลกออนไลนดวย

ขอเสนอแนะ
บทความนี้ศึกษานวนิยายเรื่อง ลิงพาดกลอน ในแงกลวิธีการประพันธของนักเขียนเทานั้น จึงเสนอแนะ
วาควรมีการศึกษานวนิยายเรื่องนี้ในแงความหมายหรือสารที่นักเขียนนําเสนอดวย อีกทั้งยังเสนอแนะอีกประการ
หนึ่งวา ควรนําผลงานของปราปตทั้งหมดมาพิจารณาในแงกลวิธีการประพันธ เพื่อใหเห็นลักษณะเฉพาะตัวของ
นักเขียน และทําใหเขาใจถึงลักษณะของวรรณกรรมที่เปนที่นิยมในปจจุบัน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการ
สอนแบบซินดิเคท (Syndicate) ประชากรในการวิจยั คือ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนกฎหมาย
และการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 37 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ใ นการวิจัย ประกอบด้ วย (1) แผนการจัด การเรี ยนรู้ และบทเรี ยนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ
ซินดิเคท (Syndicate) (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ผลการวิจยั สรุ ปได้ ดงั นี ้
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่ง
เป็ นไปตามสมมุติฐ านการวิ จัยที่ ว่าผู้เรี ย นที่ ไ ด้ รับ การสอนด้ วยเทคนิ คการสอนแบบซิ นดิเ คท (Syndicate) มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงขึ ้น เนื่องจากการใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท
(Syndicate) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนและผู้สอนมีโอกาสในการปรึ กษาหารื อช่วยเหลือกันการค้ นหาคําตอบที่สงสัย
การร่ วมกันอธิบาย อภิปรายสรุ ปข้ อค้ นพบ และเนื ้อหาร่ วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรี ยนการสอนวิธี
นี ้จึงเหมาะต่อการใช้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

ABSTRACT

The objective of this research was to study the learning achievement of the analytical thinking
with the use of Syndicate teaching technique. A research population comprised of 37 political science
students from the School of Law and Politics, Suan Dusit University, who registered in the module of
Politics and Government in Southeast Asia. The research instruments consisted of (1) the course
outlines and lessons with the use of Syndicate teaching technique (2) the learning achievement tests
of the analytical thinking. The conclusion of the research was that the learning achievement of the
analytical thinking at the end of the course (post-course) was higher than the pre-course at 0.5 statistical
significance. This had corresponded with the research assumption pondering that students who
obtained the lesson with the Syndicate teaching technique had higher achievement in terms of
analytical thinking than the period before the experiment took place. Since Syndicate teaching
technique gave an opportunity to students and teacher to mutually discuss and seek the unresolved
questions, to engage in collective explanations, and to effectively sharing conclusion-findings and
contents; therefore, this teaching method was suitable for the study of the learning achievement of the
students’ analytical thinking, more effectively.
Key Words: Learning Achievement, Analytical Thinking, Syndicate Teaching Technique
* Corresponding author; e-mail address: a_my20022001@yahoo.com
1
1

หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรี ยนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
Political Science Program, School of Law and Politics, Suan Dusit University, Dusit Bangkok 10300
497

สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 57

บทนา
ในปั จจุบนั ไม่อาจปฏิเสธได้ เลยว่าการศึกษาเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและสาคัญ อย่างมากสาหรั บทุกคน คนที่
ได้ รับการศึกษาหรื อมีการศึกษาที่สงู จะมีโอกาสน้ อยที่จะถูกชักจูง หรื อตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดได้ ง่าย จนเป็ น
ปั ญ หาของสังคม เนื่อ งจากได้ รับความรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาในทักษะและวิ ธีการต่าง ๆ มา ซึ่งวิธีการหรื อ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญ ที่ จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รั บประโยชน์ ม ากน้ อ ยเพียงใด เพื่ อ
นาไปใช้ ในชีวิตในวันข้ างหน้ าเมื่อจบการศึกษาออกไป การจัดการเรี ยนการสอนในอดีตที่ผ่านมา ผู้เรี ยนมีหน้ าที่
รั บความรู้ จากการถ่ายทอดจากครู ผ้ สู อนสู่ผ้ ูเรี ยนพียงอย่างเดียว ครู เองจะต้ องเปลี่ยนจากการเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ ไปเป็ นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเปลีย่ นสารสนเทศเป็ นความรู้ และนาความรู้เป็ นเครื่ องมือสู่
การปฏิบตั ิและให้ เป็ นประโยชน์ เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อสร้ างความรู้ และต้ องมีการสร้ างวัฒนธรรมการสืบค้ น (create
a culture of inquiry) ลักษณะการเรี ยนการสอนในเมื อ งไทยส่ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสาคัญ กับการวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนจากทาข้ อสอบ การทาแบบฝึ กหัด การอ่านแบบท่องจา การสอนแบบที่เน้ นการบรรยายเป็ นหลัก
ผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายรับ ทาให้ ไม่มีโอกาสได้ พฒ
ั นากระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรี ยนรู้ที่จะหาคาตอบด้ วยตนเอง หรื อ
สามารถสร้ างองค์ความรู้ และการนาความรู้ที่ได้ รับจากการเรี ยนไปใช้ ในการคิดวิเคราะห์แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ให้ กบั ตนเองเพื่ออยู่ในสังคมปั จจุบนั ได้ (สุภรณ์ ช้ างงาเนียน 2553: 7) การให้ การศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 การ
จัดการศึกษาผู้สอนจาเป็ นต้ อ งเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์ แบบดัง้ เดิม (tradition
paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้ โลกของนักเรี ยนและโลกความเป็ นจริ งเป็ นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเรี ยนรู้ เน้ นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติ
เชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้ างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี
ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้ อม และเหนืออื่นใด คือ
ความสามารถใช้ ความรู้ อย่ า งสร้ างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use it
creatively) ซึ่งถือเป็ นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาการเรี ยนเพื่ออนาคตให้ นักเรี ยนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม
และบุคลิกภาพส่ว นบุค คล เพื่อ เผชิ ญ กับ อนาคตด้ วยภาพในทางบวก (optimism) ที่ มีทัง้ ความสาเร็ จ และมี
ความสุข
จากข้ อมูลข้ างต้ นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้ วยการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) ซึ่ง
การสอนวิธีนี ้เป็ นเทคนิคในการจัดการเรี ยนการสอนที่จะต้ องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ นกั เรี ยนได้ มีสว่ นร่ วม
ได้ แสดงออกมากที่สุด ไม่ไ ด้ เน้ นเนือ้ หาวิชา แต่เน้ นด้ านการกระทา ให้ ไ ด้ คิด ได้ แสดงความคิดเห็น โดยการ
อภิปราย ให้ ผ้ เู รี ยนทางานเป็ นกลุ่มเล็กๆ ฝึ กการทางานร่ วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ค้ นคว้ า (มนัส รั ตนดิลก ณ
ภูเก็ต 2521: 26-29 อ้ างจาก สุภรณ์ ช้ างงาเนียน. 2553: 27) โดยทาการวิจัยภายใต้ หัวข้ อ “ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท”
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ในการวิจัยครั ง้ นี ้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอน
แบบซินดิเคท (Syndicate)
แนวคิดทฤษฏีท่เี กี่ยวข้ อง
การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท
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ไพรฑูร ย์ ลินลารั ตน์ (2524: 138-139) สรุ ปได้ ว่าวิธีสอนแบบซินดิเคทในประเทศไทย เริ่ ม ที่
หน่วยพัฒนาคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อคณาจารย์ได้ เข้ าฝึ กอบรมของสานักฝึ กอบรมในด้ าน
วิธีการสอนที่ประเทศอังกฤษระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2518 แล้ วได้ นามาเผยแพร่
และประสบความสาเร็ จ วิธีสอนแบบซินดิเคท เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เน้ นศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ปัญหา
จากกรณีตวั อย่างหรื อปั ญหาที่กาหนดให้ แล้ วช่วยกันหาคาตอบตามประเด็นที่กาหนดในใบงานหรื อบัตรกาหนด
งาน โดยศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารประกอบการเรี ยนรหรื อหนังสือที่ครู แนะนาหรื อเตรี ยมให้ แล้ วตอบคาถามและ
หาข้ อสรุปอย่างสมเหตุสมผล (พัชรี แพนลิ ้นฟ้ า 2549: 34)
รูปแบบวิธีสอนแบบซินดิเคท
ทิศนา แขมมณี (2545: 142-143) กล่าวถึงรูปแบบวิธีสอนแบบซินดิเคท คือ การดาเนินการ
เรี ย นการสอน โดยนัก เรี ย นท ากิ จ กรรมร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม พร้ อมทัง้ ฝึ กให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการทางานกลุ่ม ที่ดี ควบคู่ไ ปกับการช่วยให้ นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เนือ้ หาสาระ ตามวัตถุประสงค์
กระบวนการกลุ่ม การท างานร่ ว มกัน ของบุค คล ตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป โดยมี วัต ถุประสงค์ ร่ ว มกัน และมี ก าร
ดาเนินงานร่ วมกัน โดยผู้นากลุ่มและสมาชิกกลุม่ ต่างก็ทาหน้ าที่ของตนอย่างเหมาะสมและมีกระบวนการทางาน
ที่ดี เพื่อนากลุ่มไปสู่วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ กระบวนการทางานกลุ่มที่ดี
จะช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดทักษะทางสังคมและขยายของเขตการเรี ยนรู้ให้ กว้ างขึ ้น ซึง่ มีตวั บ่งชี ้ดังนี ้
1) นักเรี ยนมีการปฏิสมั พันธ์ร่วมกันเป็ นกลุม่
2) นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มที่ดี เช่น บทบาทผู้นากลุม่ บทบาทสมาชิกกลุ่ม
กระบวนการทางานกลุม่ และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3) นักเรี ยนมีการวิเคราะห์ การเรี ยนรู้ ของตนเอง ทัง้ ในด้ านเนือ้ หาสาระและกระบวนการทางาน
ร่ วมกัน
4) ครูมีการวิเคราะห์และประเมินผลการเรี ยนรู้ ทั ้งด้ านเนื ้อหาสาระและกระบวนการกลุม่
สรุ ปว่า รู ปแบบการจัดกิจกรรมการสอนแบบซินดิเคท เป็ นรู ปแบบการสอนที่เน้ นการมีสว่ นร่ วมนักเรี ยน
ให้ เกิดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับกระบวนการทางานกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ร่ วมกัน และการดาเนินงานร่ วมกันได้
ฝึ กฝนทักษะการเรี ยนรู้ กล้ าแสดงออก การบริ หารจัดการ การปฏิบตั ิตนในการเป็ นผู้นาและผู้ตาม
ขัน้ ตอนของการสอนแบบซินดิเคท
พันธณีย์ วิหคโต (2533: 70-71) ได้ กล่าวว่าถึงขั ้นตอนการสอนแบบซินดิเคท ดังนี ้
1) แบ่งผู้เ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ย่ อ ยให้ แต่ล ะกลุ่ม มีสมาชิก 4-5 คน อาจใช้ วิธีก ารให้
ผู้เรี ยนเข้ ากลุม่ ตามสมัครใจ
2) มอบหมายงานชิ ้นหนึ่งให้ แต่ละกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มจะทางานร่ วมกัน งานที่
ได้ รับนั ้นประกอบด้ วย
2.1) บัตรคาสัง่
2.2) กรณีตวั อย่าง และปั ญหา 2-4 ปั ญหา
2.3) เอกสารอ้ างอิงที่ให้ แต่ละกลุม่ อ่าน เพื่อศึกษาเป็ นแนวทางหาคาตอบ
หรื อตอบปั ญหาจากกรณีตวั อย่าง เอกสารอ้ างอิงจะต้ องมีหลายฉบับ และเพียงพอต่อสมาชิก เมื่อสมาชิกรับไป
แล้ วจะต้ องสรุปประเด็นและหาคาตอบออกมาให้ ได้ ครูอาจจะให้ รายชือ่ หนังสือหรื อเอกสารที่ผ้ เู รี ยนสามารถไป
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ศึกษาค้ นคว้ า เพื่อหาคาตอบในหัวข้ อที่ให้ ไปก็ได้ แต่ต้องบอกให้ แน่ชดั ว่าเป็ นตอนใด หน้ าใดของหนังสือเล่มใด
และอาจไปค้ นคว้ าหาอ่านที่ไหนอีกก็ได้
3) เมื่อนักเรี ยนแต่ละกลุม่ ได้ รับปั ญหา เอกสารอ้ างอิงหรื อรายชือ่ หนังสือแล้ ว สมาชิก
ของแต่ละกลุม่ จะต้ องร่ วมกันศึกษาค้ นคว้ า อภิปรายและแลกเปลีย่ นความเห็นและเขียนเป็ นรายงานร่ วมกัน
ออกมาอย่างน้ อยหนึง่ ฉบับ
4) ผู้แทนของแต่ละกลุม่ เสนอรายงานต่อครูและเพื่อนร่ วมชั ้น
5) ครูสรุปรายงานของกลุม่ ต่างๆ และให้ คาแนะนา
6) ครูบรรยายทั ้งชั ้น เพื่ออภิปรายปั ญหาร่ วมกันอีกครัง้
การสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) จะช่วยให้ นกั เรียนได้ มีทกั ษะในการทางานร่ วมกันเป็ นกลุม่ มีสว่ น
ในการแลกเปลีย่ นความคิด รู้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึ กให้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ รู้จกั การแก้ ไข
ปั ญหาเพื่อนาไปใช้ ในชีวิต สอดคล้ องกับปรัชญาการศึกษาที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั วิเคราะห์ วิจารณ์ และ
พิจารณาปั ญหาด้ วยคามรอบคอบและมีเหตุผล
กรอบแนวคิดในการวิจยั
การสร้ างกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั ง้ นี ้ผู้วิจัยใช้ แนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนแบบซินดิเคทของ
ทิศนา แขมมนี (2545: 142-143) ซึง่ ปรากฎกรอบแนวคิด ดังนี ้
Independent Variables
Dependent Variable
Analytical Learning Achievement
Technique of Learning by
Syndicate
Figure 1 Research Framework

อุปกรณ์ และวิธีการ
ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามลาดับดังนี ้
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรในการวิ จัย คื อ นัก ศึก ษาหลัก สูต รรั ฐ ศาสตรบัณ ฑิ ต โรงเรี ย นกฎหมายและการเมื อ ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 37 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ และบทเรี ยนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท
(Syndicate)
แบบแผนที่ใช้ ในการวิจยั
1) การวิจัยครั ง้ นี ้เป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre – Experimental Design) ดาเนินการตาม แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่ม ที่ศึกษาเพียงกลุ่ม เดียวและมีการทดสอบก่อ นการทดลองและการทดสอบหลัง การทดลอง
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(One Group Pre-Test - Post-Test Design) ซึ่งมีลกั ษณะการทดลอง ดังนี ้ (ล้ วน สายยศ และ อังคณา สายยศ
2538: 249) ซึง่ มีแบบแผนการทดลอง ดัง Table 1
Table 1 Experimental model One Group Pre-test Post-test Design
Pre-test

Treatment

Post-test

T1
X
T2
ความหมายสัญลักษณ์
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-Test)
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน (Post-Test)
X แทน การให้ สงิ่ ทดลอง (Treatment) การสอนด้ วยเทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
2) วิธีการดาเนินการทดลอง
2.1) ปฐมนิเทศและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน จุดประสงค์ ระยะเวลาในการจัดการ
เรี ยนการสอน และการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู้
2.2) ทาการทดสอบก่ อ นเรี ย น 1 ชั่ว โมงด้ ว ยการโดยใช้ แบบทดสอบอัต รนัย โดยมี การก าหนด
พฤติกรรมของระดับความสามารถของผู้เรี ยนอย่างเป็ นรูปธรรมโดยมีระดับการวัด 4 ระดับ/คะแนน เพื่อวัดความรู้
ด้ านการคิดวิเ คราะห์ ทางอุดมการณ์ ทางการเมือ งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 2 ข้ อ คะแนนเต็ม 20
คะแนน
2.3) ผู้วิจัยเป็ นผู้ดาเนินการทดลองตามแผนกับกลุม่ ทดลองด้ วยตนเอง ตามแผนการเรี ยนรู้ที่จดั ทา
และหาคุณ ภาพแล้ ว ซึ่งการสอนด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท
(Syndicate) ใช้ เวลาการสอนทดลองรวม 10 ชัว่ โมง
2.4) ทาการทดสอบหลังเรี ยน 1 ชั่วโมง โดยใช้ แบบทดสอบอัตรนัยชุดเดียวกับข้ อสอบก่อนเรี ยน เพื่อ
ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ หลังจากทาความเข้ าใจเกี่ยวกับเนื ้อหารายวิชา รายละเอียดดังนี ้
การดาเนินการทดสอบ
ชัว่ โมงที่ 1
- ปฐมนิเทศนักเรี ยน ทาความเข้ าใจกับการเรี ยนการสอน บทบาทของนัก เรี ยน การวัดผลและ
ประเมินผล
- ทาการทดสอบก่อนเรี ยน 1 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดความสามารถทางอุดมการณ์ทางการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย จานวน 2 ข้ อ เพื่อคิดวิเคราะห์
ชัว่ โมงที่ 2
- ทาการสอนเนื ้อหาอุดมการณ์ ทางการเมืองในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ ด้ านการ
คิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
ชัว่ โมงที่ 3
- ทาการสอนเนื ้อหาอุดมการณ์ทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อ) ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ด้าน
การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
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ชัว่ โมงที่ 4
- ทาการสอนเนื ้อหาอุดมการณ์ ทางการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ต่อ) ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ ด้ าน
การคิ ดวิ เคราะห์ โดยใช้ เทคนิ คการสอนแบบซิ นดิ เคท (Syndicate) และทดสอบหลังเรี ยนรวม 1 ชั่วโมง เป็ น
แบบทดสอบแบบอัตนัยชุดเดิม จานวน 2 ข้ อ เพื่อคิดวิเคราะห์
ชัว่ โมงที่ 5
- สรุ ปผลการทดลองการสอนด้ วยวิธีกการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบ
ซินดิเคท (Syndicate)
2.5) หลังจากนัน้ นาผลการทดสอบ แล้ วนาคะแนนมาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ ทดสอบ
สมมติฐานต่อไป
การจัดทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการการเรี ยนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
การวิจัยครั ง้ นี ้ มีขั ้นตอนการวิเคราะห์ข้อ มูลและการใช้ สถิติเชิงพรรณา และสถิติ เชิงทดสอบเพื่อ พิสจู น์
สมมติฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความรู้ บันทึกผลคะแนนลงในโปรแกรมสาเร็ จรูป
2) ทาการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนน โดย ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และนา
คะแนนสอบมาเปรี ยบเทียบวิเคราะห์ ด้วยสถิติ t- test โดยเป็ นการทดสอบค่ าเฉลี่ย ของกลุ่ม ตัว อย่าง 1 กลุ่ม
(One-sample test on means) สถิติที่ใช้ ในการศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนสอบ โดยใช้ สูตร t-test (Dependent
Samples) (บุญ ชม ศรี สะอาด 2545: 109) หลังจากน าข้ อ มูล มาวิเ คราะห์ และประมวลผลแล้ วจึง ทาการสรุ ป
ผลการวิจัยและ ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อ การปรับปรุงแก้ ไขวิธีการสอนหรื อเทคนิคในการจัดการเรี ยนรู้ให้ ดี
ยิ่งขึ ้น

ผลและวิจารณ์ ผล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท
(Syndicate) ดังแสดงใน Table 2
Table 2 Average and Standard Deviation of the students Analytical Learning Achievement By using
the teaching technique of Syndicate.
Learning Achievement

Test Score
n

Pre-Test

502

Post-Test
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Average (xˉ)
Standard Deviation
(SD.)

37
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7.75

14.83

2.01

1.86

จาก Table 2 พบว่า นักศึกษา ที่ได้ รั บการสอนด้ วยโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิ ดวิ เคราะห์ สูงกว่ าก่ อนเรี ยน ซึ่ งมี คะแนนเฉลี่ยสูงขึน้ ทัง้ นี ้ พบว่ า คะแนน
การทดสอบก่ อนเรี ยนมี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ (xˉ = 7.75) และคะแนน คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมี ค่ าเฉลี่ยเท่ ากับ
(xˉ = 14.83) ตามลาดับ
Table 3 Show statistics t-test dependent Comparison of scores before and after class of students
registered study Politics and Government of Southeast Asia By using the teaching technique
of Syndicate.
Paired Samples Test
Paired Differences

Mean

Std.
Std. Error
Deviation
Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Pair 1

Pre-Test
Post-Test

-7.08108 2.89998

.47675

t

df Sig. (2-tailed)

Upper

-8.04798 -6.11418 -14.853 36

.000

*Significant .05

จาก Table 3 เมื่อ เปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า -14.85 ค่า
Sig. (2-tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 สามารถอธิบายได้ ว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั และเมื่อนักศึกษาได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate)
ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้ วมีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 ทั ้งนี ้การสอนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) เป็ นการสอนที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์ ด้ วยวิธีการสอนดังกล่าว ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการด้ านการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน
ระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน เพื่อคิดวิเคราะห์และหาคาตอบร่ วมกัน

สรุป
จากการศึกษา นักศึกษาในรายวิชาการเมือ งการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 37 คน
การร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน คิดเป็ นร้ อยละ 100 และพบว่า นักศึกษาที่ได้ รับการสอนโดยใช้ เทคนิคการสอน
แบบซินดิเคท (Syndicate) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้สงู กว่าก่อนเรี ยน ทั ้งนี ้ พบว่า คะแนนการทดสอบก่อนเรี ยน
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ (xˉ = 7.75) และ คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ (xˉ = 14.83)
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เมื่อทาการพิจารณาเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า ค่าสถิติ t มีค่า -14.85 ค่า
Sig. (2-tailed) มีค่า .000 ซึ่งน้ อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 สามารถอธิบายได้ ว่า คะแนนสอบก่อนเรี ยน
และหลัง เรี ย นมี ค วามสัม พั น ธ์ กั น และเมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้ รั บ การสอนโดยใช้ เ ทคนิ ค การสอนแบบซิ น ดิ เ คท
(Syndicate) ในรายวิชาการเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้ วมีคะแนนหลังสอบเพิ่ มขึ ้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ .05 ถือ ได้ ว่าการศึก ษาครั ง้ นี ้ยอมรั บ สมมติฐ าน กล่า วคือ ผู้เรี ย นที่ไ ด้ รั บการสอนด้ ว ย
เทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) มีผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์หลังการทดลองสูงขึ ้น การจัดการ
เรี ยนการสอนด้ วยเทคนิคดังกล่าวนี ้เหมาะต่อการใช้ พัฒนาทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์กบั นักศึกษาให้ มีประสิทิ
ภาพสูงขึ ้นได้
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 จากการศึกษา พบว่า การสอนด้ วยเทคนิคการสอนแบบซินดิเคท (Syndicate) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักศึกษาในทางที่ดีขึ ้น ซึ่งมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาควรนาผลการศึกษานี ้ไป
ประยุกต์ใช้ กับการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาให้ ดีขึ ้น
1.2 มหาวิทยาลัยหรื อสถานศึกษาควรจัดหาอุปกรณ์ หรื อ สื่อ การเรี ยนการสอนที่ทันสมัย ที่เอื ้อต่อ การ
สอน และเพียงพอต่อความต้ องการของนักศึกษา เนื่องจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบซินดิเคท ( Syndicate)
เป็ นการเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ด้ านการคิดวิเคราะห์
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โอกาสในการจัดการท่ องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
Opportunity for Community Tourism Management Ban Khlong-Wua Muang Mai Subdistrict
Amphawa District Samut Songkhram Province
วัชรากร ปั งอุทา1 สิรภพ วุฒิกะพันธุ์1 และ ปิ ยะนนท์ สุขสว่าง1
Watcharakorn Punguta1 , Siraphop Wuttikapan1 and Piyanon Sooksavang1

บทคัดย่ อ
ในการวิจัยครัง้ นี ้ มุ่งศึกษาถึงโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว ตาบลเหมืองใหม่ อาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนาผลการศึกษาไปสู่การตัดสินใจวางแผนการพัฒนาส่งเสริ มการท่องเที่ยวใน
เขตพื ้นที่ชุมชนบ้ านคลองวัวและพื ้นที่ใกล้ เคียงต่อไป ผลการวิจัยพบว่า ในชุมชนมีผ้ นู าชุมชนที่เข้ มแข็ง สามารถ
สร้ างความเข้ าใจให้ กับสมาชิกในชุมชนได้ กอปรกับมีทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และวิถีวัฒนธรรมที่มี
ความเข้ มแข็ง การคมนาคมมีความสะดวก มีที่พกั และสิง่ อานวยความสะดวกพื ้นฐานให้ กับนักท่องเที่ยว ภายใต้
ความพร้ อมในทรัพยากรการท่องเที่ยวและความพร้ อมของชุมชน และจากยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาประเทศที่
มุ่งเน้ นการพัฒนาโดยใช้ ชมุ ชนเป็ นฐานการพัฒนา (community based development) คณะผู้วิจยั จึงเห็นสมควร
สนับสนุนส่งเสริ มให้ ชมุ ชนได้ มีโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้ เป็ นรูปธรรมต่อไป

ABSTRACT
This research aims to study the opportunity for community tourism management of the Ban
Khlong-Wua Muang Mai Subdistrict, Amphawa District, Samut Songkram Province in order to bring the
outcome of the study into a decision-making process in order and create a plan for the development of
the area of Ban Khlong-Wua community and the neighboring areas. The research found that the
community has a strong leader who is able to seek mutual understanding with the members of the
community, equipped with fruitful natural resources, and the solid cultural way of life, convenient
transportation with residence and basic facilities for tourists. Under the context of readiness in terms of
tourism resources and the community, entailed with the community-based development national
strategy, the research team considers the necessity in developing the community to benefit from the
opportunity in developing tourism community in a concrete evidence.

Key Words: opportunity, community tourism, Ban Khlong-Wua
* Corresponding author; e-mail address: vilew44062@gmail.com
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คานา
ปั จจุบนั ประเทศไทยให้ ความสาคัญกับการจัดการท่องเที่ยวเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็ น
ธุรกิจที่สง่ เสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไม่แพ้ ธุรกิจด้ านอื่นๆ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยในแผนยุทธศาสตร์ นี ้มุ่งเน้ นสู่การเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน บนพื ้นฐานความเป็ นไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ซึ่งมีพันธกิจของการพัฒนา 4 พันธกิจ ดังนี ้ 1) ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้
เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรั บในระดับสากล 2) พัฒนาระบบการบริ หารจัดการองค์ความรู้
และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยัง่ ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 4) พัฒนากลไกการบูรณาการและส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของภาคีเครื อข่าย
เพื่อ ความเข้ ม แข็ง ในการพัฒนาแหล่ง ท่อ งเที่ย ว จุด ประสงค์ หลักของการพัฒ นา คื อ การมี แหล่ง ท่อ งเที่ย ว
ที่ มี คุณ ภาพอย่ า งยั่ง ยื น และเป็ นที่ ย อมรั บ ในระดับ สากล ท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรม
ที่ตอบสนองการสร้ างสมดุลทั ้งในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
บุคลากรด้ า นการท่อ งเที่ยวที่มีอ งค์ ความรู้ บนพื น้ ฐานเศรษฐกิจพอเพีย งเพื่อ ประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน และมีภาคีเครื อข่ายร่ วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้ เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน
การท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยมี ร ากฐานมาจากการมี ท รั พ ยากรพื น้ ฐาน ( Basic Resources)
ที่หลากหลาย และน่าสนใจ สามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดปี ประกอบด้ วย ผู้คนที่มีความหลากหลายทั ้งเชื ้อชาติและ
เผ่าพันธุ์ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปแบบของพิธีกรรมและพิธีการ รวมไปถึงการสร้ างบ้ านเรื อนที่อยู่
อาศัย การแต่งกาย การรั บประทานอาหาร ภาษาพูด และการประกอบอาชีพที่สว่ นหนึ่งแสดงถึงความสามารถใน
เชิงช่างฝี มือที่งดงาม (ในเชิงช่างฝี มือที่มีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย) ทรั พยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์
อาทิ ป่ าไม้ นา้ ตก หรื อ สิ่งที่ ธรรมชาติสรรสร้ างขึน้ คือ ในทรั พยากรทางการท่อ งเที่ยวที่มีคุณ ค่าของประเทศ
แต่เดิม การท่อ งเที่ยวในประเทศเป็ นเพียงการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อ ชมธรรมชาติที่บริ สทุ ธิ์ สวยงาม
และเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั ้น แต่ปัจจุบนั ทิศทางการท่องเที่ยวเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อ
การศึกษาหาความรู้และได้ สมั ผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในพื ้นที่ หรื อบริ เวณที่มี ความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม ศึกษาเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม รวมถึงความเป็ นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัย รวมถึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ/หรื อ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ซึ่งเราเรี ยกว่า "การท่อ งเที ่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่ น" ทั ้งนี ้ยังรวมไปถึงแหล่งทรั พยากรธรรมชาติ ที่สามารถนามาใช้ ในการท่องเที่ยว
ที่เกี่ยวเนื่อ งกับ ระบบนิเวศโดยมีกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสิ่งแวดล้ อ ม ภายใต้ การจัดการสิ่ง แวดล้ อ มและการ
ท่อ งเที่ยวอย่างมีส่วนร่ วมกับท้ องถิ่น เพื่อ มุ่งเน้ นให้ เกิดสานึกต่อ การรั กษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เราเรี ยกว่า
"การท่องเทีย่ วเชิ งนิเวศ" (กรมการท่องเที่ยว, 2560)
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บ้ านคลองวัว เป็ นหมู่บ้านหนึ่งใน ตาบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สภาพพื ้น ที่
โดยทั่วไปเป็ นที่ร าบลุ่ม แม่นา้ ส่วนใหญ่ ติดคลองแควอ้ อ ม ซึ่งเป็ นสาขาของแม่นา้ แม่กลองชาวบ้ านเรี ยกกัน
มาช้ านานว่า แม่น ้าอ้ อมเป็ นลาคลองสายหลักที่ไหลผ่าน และยังมีลาคลองสายเล็กๆ จานวนมาก สภาพอากาศ
ชุ่มชื ้น มีทรั พยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทาให้ ชาวคลองวัว รวมถึงคนส่วนใหญ่ในตาบลยึดอาชีพเกษตรกรรม
โดยพึง่ พิงกับความอุดมสมบูรณ์ของต้ นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่า “ทุนทางสังคม”
(Social capital) ประกอบกับชุมชนมีวิถีการพึง่ พาอาศัยกันแบบเครื อญาติชาวบ้ านคลองวัว มีการร่ วมกันพัฒนา
จนเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้ นแบบได้ รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็ นสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ในปี ประจาปี 2553 (กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, 2559)
จาก ข้ อ มู ล ที่ น าเ สนอ มา ข้ า งต้ นชุ ม ชน บ้ า นค ลอ งวั ว ต าบลเ หมื องใหม่ อ าเ ภอ อั ม พว า
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นชุม ชนที่น่าสนใจในการศึกษาถึงศักยภาพของชุมชนเพื่อ พิจารณาถึงโอกาสในการ
ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยวอันจะเป็ นการการเปิ ดโอกาสให้ ชุมชนได้ นาทรั พยากรที่เต็มไปด้ วยความอุดม
สมบูรณ์ มาสร้ างให้ เกิดมูลค่าโดยการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาชุมชนให้ สามารถ
พึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืนอีกทางหนึง่ คณะวิจยั จึงทาการศึกษาโอกาสในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลอง
วัว ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนาผลการศึกษาไปสู่การตัดสินใจวางแผนการ
พัฒนาส่งเสริ มการท่องเที่ยวในเขตพื ้นที่ชมุ ชนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั
ในการวิจยั ครั ง้ นี ้ คณะผู้วิจยั มุ่งศึกษาถึงโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว ตาบลเหมือง
ใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนาผลการศึกษาไปสู่การตัดสินใจวางแผนการพัฒนาส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในเขตพื ้นที่ชมุ ชนบ้ านคลองวัวและพื ้นที่ใกล้ เคียงต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิ จัย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ใช้ วิ ธี วิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง มี เ ครื่ อ งมื อ ขัน้ ตอนในการ
ดาเนินงานและวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมือ ที่ใช้ ในการเก็บข้ อ มูลการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นแบบสัม ภาษณ์ ทาการ
สัมภาษณ์ เฉพาะบุคคลแบบเจาะลึกประชาชนในพื ้นที่ที่มีหน้ าที่ในการดาเนินการจัดการการท่องเที่ยว ซึง่ จะตั ้ง
ค าถามเกี่ ย วกับ การมี ส่ว นร่ ว มในการจั ด การท่ อ งเที่ ย วในชุม ชน ความพร้ อมในการเป็ นชุม ชนท่ อ งเที่ ยว
และข้ อจากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยว แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์อย่างละเอียด ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์ศกึ ษาโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนบ้ านคลองวัวประกอบด้ วย 2 ส่วนดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลของผู้ให้ สมั ภาษณ์
ส่ว นที่ 2 ค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจั ด การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน ความพร้ อมในด้ า นต่ า งๆ
และข้ อจากัดที่เกิดขึ ้นจากการท่องเที่ยว แยกประเด็นคาถามได้ ดังนี ้
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ประเด็นคาถามที่ 1 ความพร้ อมด้ านทรัพยากร/ทุนทางสังคมในชุมชน
ประเด็นคาถามที่ 2 อัตลักษณ์และวิถีชมุ ชน
ประเด็นคาถามที่ 3 ความพร้ อมในการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ประเด็นคาถามที่ 4 ข้ อจากัดในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ขัน้ ตอนในการดาเนินงาน
1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) เพื่อการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้ อง อันจะนาไปสู่การสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยทาการศึกษาค้ นคว้ าจากหนังสือ สื่อ สิ่งพิม พ์
เอกสารต่างๆ
2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็ นการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับทรั พยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ทรั พยากรทางวัฒนธรรม ทรั พยากรทางธรรมชาติ
และทรั พยากรบุคคล และทาการศึกษาโอกาสในการในการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนบ้ านคลองวัว ตาบลเหมือ ง
ใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกระบวนการ ดังนี ้
2.1 ทาการประสานสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างผู้วิจยั กับประชาชนในเขตพื ้นที่และกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย เพื่อขอความร่ วมมือกับเจ้ าของพื ้นที่ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
2.2 สารวจข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้นาชุมชนและกลุ่มตัวแทน
ชาวบ้ านในเขตพื ้นที่ เพื่อ ได้ มาซึ่งข้ อ มูลด้ านทรั พยากรหรื อทุนทางสังคม (Social Capital) ที่เอื ้อต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวเพื่อประกอบการพิจารณาถึงโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว และการวางแผนการ
ขับเคลือ่ นการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ า นคลองวัว ได้ แก่ กลุ่มบุคคลที่มีหน้ าที่ในการดูแลการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชนบ้ านคลองวัว ได้ แก่ ผู้นาชุมชน และตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้ านคลองวัว
2.3 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเข้ าสู่พิจารณาโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนและการวาง
แผนการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว สรุปผลและนาข้ อมูลเสนอต่อชุมชน ซึ่งการวิเคราะห์
ข้ อมู ล การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ คณะผู้ วิ จั ย น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (in-depth interview)
และข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสาร (documentary research) มาทาการวิเคราะห์ประมวล
ผลการวิจัย โดยพิจารณาถึงโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนคลองวัว และทาการนาเสนอผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจยั

ผลและวิจารณ์ ผล
จากการศึกษาคณะผู้วิจัย พบว่า ชุม ชนบ้ านคลองวัวเป็ นชุม ชนที่ยังคงมีความเป็ นธรรม ชาติ เป็ นที่
น่าสนใจโดยเฉพาะผู้ที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ความบริ สทุ ธิ์ของอากาศ (อากาศที่บริ สทุ ธิ์) ความร่ มรื่ น
วิถีชีวิ ตของผู้คนที่เรี ย บง่า ย (ความเรี ยบง่ายในวิถี ชีวิต ของคนในชุม ชน)เต็ ม ไปด้ วยความสงบ มีต้นทุนด้ า น
ทรั พยากรอาหาร (แหล่งอาหาร) ความสมบูรณ์ ของน ้า บ้ านคลองวัวอยู่ในเขตพื ้นที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็ นเมือ ง
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สามนา้  มั่งคั่งด้ วยคลองน้ อยใหญ่ และลาประโดง ทาให้ ดินบริ เวณนี ้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการทา
การเกษตร โดยเฉพาะการทาสวนลิ ้นจี่ ส้ มโอ มะพร้ าวและถือได้ ว่าเป็ นพืชเศรษฐกิจของคนในชุมชน นอกจากนี ้
ยังพบว่า ในบริ เวณสวนเป็ นยังเป็ นที่อาศัยของสัตว์หลายชนิด อาทิ นกกวัก ตะพาบน ้า กุ้งแม่น ้า กระรอก กระแต
และอื่นๆ โดยคนในชุมชนมีการร่ วมกันอนุรักษ์ และถือเป็ นจุดเด่นของชุมชนที่ชมุ ชนลักษณะใกล้ เคียงกันไม่มี
ความพร้ อมและโอกาสในการจัดการท่ องเที่ยวในชุมชนบ้ านคลองวัว
จากการศึกษาความพร้ อมด้ านทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้ านคลองวัว ผลของการศึกษาพบว่า
1. ด้ านทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า ทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน
บ้ านคลองวัว มีลาคลองสายเล็กๆ เป็ นจานวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกมะพร้ าว
ส้ มโอและลิ ้นจี่ พื ้นที่ เกษตรกรรมส่วนใหญ่ อิงธรรมชาติไม่ใช้ สารเคมี มีสภาพบรรยากาศดีร่มรื่ นและมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว
2. ด้ านสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานที่ท่อ งเที่ ยว พบว่ า บ้ านคลองวัว มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วเพี ย งพอส าหรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ม เล็ก ซึ่ง ส่ว นใหญ่ ที่ พัก สามารถรองรั บ นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ที่เป็ นบ้ านของชาวบ้ านในพื ้นที่หรื อเรี ยกว่า Home Stay แต่บริ เวณรอบนอกชุมชนบ้ านคลองวัวมีห้องพัก รี สอร์ ต
ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ อย่างเพียงพอ
3. ด้ านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต พบว่า ชุมชนบ้ านคลองวัว มีวฒ
ั นธรรมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ายและ
มีป ระวัติ ศาสตร์ ชุม ชนที่น่ าสนใจ โดยวิถี ชีวิ ต ของชาวบ้ า นในชุม ชนบ้ า นคลองวัว ส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ปลูกมะพร้ าว ส้ มโอและลิ ้นจี่ และมี กิจกรรมการอนุรักษ์ เต่า ตะพาบน ้า และนกกวัก รวมถึงมีสงั คม
แบบเครื อญาติ หากมีการหยิบยกประวัติศาสตร์ ชมุ ชนมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจะทาให้ ชมุ ชนโดดเด่นมากขึ ้น
4. ด้ านการส่งเสริ มการท่องเที่ยว พบว่า ยังไม่มีการบริ หารจัดการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ สง่ เสริ ม
การท่องเที่ยวในชุมชนบ้ านคลองวัวเนื่องจากชุมชนยังไม่ได้ เป็ นชุมชนท่องเที่ยวแต่ประชาชนมีความสนใจที่จะนา
ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาพัฒนาให้ เกิดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
นอกจากนี ้ผลการวิจยั ยัง พบว่า ประชาชนบ้ านคลองวัวมีสว่ นร่ วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนจนทาให้
ชุมชนมีการพัฒนาทั ้ง อาชีพ รายได้ รวมถึงรวมกลุ่มกันในชุมชนแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นร่ วมกัน ซึ่ง การมีส่วนร่ วม
ของประชาชน (People Participation) ถือ ได้ ว่ าเป็ นขัน้ ตอน และกระบวนการที่สาคัญ เป็ นพลัง ส่งผลให้ การ
ดาเนิ น โครงการต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประสบผลส าเร็ จ อย่ า งเป็ นรู ป ธรรมและได้ รั บ การยอมรั บจาก
ประชาชน รวมถึงประชาชนมีความสานึกร่ วมในการเป็ นเจ้ าของโครงการด้ วย ซึ่ง จากการศึกษาชุมชนบ้ านคลอง
วัวส่วนใหญ่เข้ าไปมีสว่ นร่ วมตั ้งแต่กระบวนการร่ วมคิด ร่ วมตัดสินใจ แก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน จนทาให้ การขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนค่อนข้ างประสบความสาเร็ จ ถือได้ ว่าชุมชนบ้ านคลองวัวนากระบวนการการมีส่วนร่ วมมาเป็ น
เครื่ องมือในการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จาการศึกษาประชาชนในชุมชนบ้ านคลองวัว ให้ ความสนใจ
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ในเรื่ องของการจัดการท่องเที่ยวชุม ชนเป็ นอย่างมาก ทั ้งนี ้ อาจเนื่อ งมาจากภาครั ฐสนับสนุนส่งเสริ มให้ ชุมชน
จัดการท่องเที่ยวชุมชนภายใต้ นโยบายส่งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ซึ่งชุมชนบ้ านคลองวัว
เป็ นหนึง่ ในชุมชนที่ได้ รับโอกาสจากนโยบายดังกล่าว จึงทาให้ ประชาชนมีการตื่นตัวและมีความต้ องการต่อยอด
การจัดการการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐให้ เกิดความต่อเนื่องและยัง่ ยืนต่อไป
ภายใต้ สภาพบริ บทของชุมชนบ้ านคลองวัวที่มีทรั พยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย
มีการทาเกษตรพืชสวน และผลไม้ หลายชนิดที่เป็ นที่ร้ ู จักและมีคุณภาพ รวมถึงเป็ นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้ นแบบ ได้ รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็ นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ในปี ประจาปี 2553 ทาให้ ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ กับคนภายนอกชุมชนในหลายด้ าน และด้ วยชุมชนมีเส้ นทาง
การเดินทางที่สะดวก อยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร 89 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางไม่ มากนักท่องเที่ยวจึงตัดสินใจ
มาสัมผัสกับวิถีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นางณภัทร จาตุรัส (สัม ภาษณ์ : 2 พฤศจิกายน 2561) ผู้นาชุมชนบ้ าน
คลองวัว ยืนยันกับคณะผู้วิจยั ว่า “ในชุมชนบ้านคลองวัวมีทรัพยากรทางธรรมชาติทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็ นการ
อนุรักษ์ ตะพาบน้า นกกวัก มี วิถีเกษตรทีไ่ ม่ใช้สารเคมี และมี ลาคลองทีส่ ะอาด รวมถึงวัฒนธรรมทีม่ ี สงั คมแบบ
เครื อ ญาติ และความพร้ อมของประชาชนในการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา จึ งอยากให้นาสิ่ งเหล่านีม้ าทาให้เกิ ด
มูลค่า ประกอบกับ จากการประชุมหมู่บ้านคนในหมู่บ้านมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาชุมชนเป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว...”
หากพิจารณาถึงองค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากผลการศึกษาของ รั ฐกานต์ สามสี
(2558) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้ าไหม จังหวัดตรัง ซึ่งพบว่า
องค์ ป ระกอบของการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เ วศต้ อ งควรพิ จ ารณาถึง 1) พื น้ ที่ 2) การมี ส่ว นร่ ว ม 3) กิ จ กรรมและ
กระบวนการ และ 4) การบริ หารจัดการ เพื่อพิจารณาแล้ วจะเห็นว่า บ้ านคลองวัวในเชิงพื ้นที่ค่อ นข้ างมีความ
พร้ อมทางด้ านทรัพยากร/ทุนทางสังคม ประชาชนมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนและองค์กรภายนอกพร้ อมให้ การ
สนับสนุน ส่วนมิติ ของกิจกรรมการท่องเที่ยว และรู ปแบบการบริ หารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัวยัง
ต้ องพัฒนาให้ เป็ นรู ปธรรมต่อไป หากโอกาสในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัว เมื่อพิจารณาปั จจัยที่ทา
ให้ การพัฒนาชุม ชนประสบความสาเร็ จ จากผลการศึกษาของ (จตุพล ดวงจิตร และ ประยูร สุยะใจ, 2559)
ที่ทาการศึกษาถึง “การบูรณาการหลักการบริ หารเชิงพุทธในการส่งเสริ ม การขับเคลื่อนองค์กรชุม ชนในลุ่มนา้
แม่กลองตอนล่าง” พบว่า ชุมชนจะประสบความสาเร็ จต้ องประกอบด้ วย
1. ผู้นาชุมชนมีความรู้ความสามารถ
2. ประชาชนต้ องมีสว่ นร่ วมและมีการเรี ยนรู้ การทางานร่ วมกัน
3. การดาเนินกิจกรรม/โครงการเป็ นกิจกรรมของทุกคนในชุมชน
4. การดาเนินกิจกรรมมีความต่อเนือ่ ง
5. โครงการสามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อตอบสนองความต้ องการของคนในชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึง
6. มีการนาเงินทุนและทุนทางสังคมมาใช้ อย่างคุ้มค่า
7. โครงการได้ รับการยอมรับจากสมาชิกในองค์กร หรื อ คนในชุมชน
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จากที่คณะผู้วิจยั ได้ ทาการลงพื ้นที่เก็ บข้ อมูล สามารถยืนยันได้ ว่า ชุมชนบ้ านคลองวัว มีการขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนภายใต้ การร่ วมมือกับอีก 9 หมู่บ้านในตาบลเหมืองใหม่ และปั จจัยที่กล่าวข้ างต้ น มีโอกาสหนุน
เสริ มให้ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้ านคลองวัวประสบความสาเร็ จได้ อนึง่ เมื่อพิจารณาถึงทุนทางสังคม (Social
Capital) จากการศึกษาของนวกานต์ แท่ง ทอง (2554) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง “ทุน ทางสัง คมกับ การจัด การชุม ชน:
กรณีศึกษาตาบลเหมือ งใหม่” ผลการศึกษาพบว่า ชุม ชน ได้ มีการนาทุนทางสังคมไปใช้ ในการจัดการชุม ชน
ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการรวมตัวของกลุม่ ผู้นาชุมชน สมาชิกในชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อช่วยจัดการ
แก้ ไขปั ญหาและพัฒนาชุมชน ภายใต้ บริ บทของชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จนทาให้ ชมุ ชนพัฒนาไปสู่ความ
เข้ มแข็งภายใต้ การเปลีย่ นแปลงของกระแสสังคมภายนอก และจากข้ อมูลที่คณะผู้วิจยั ค้ นพบในชุมชนบ้ านคลอง
วัว ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นข้ อมูลยืนยันได้ ว่าชุมชนบ้ านคลองวัวมีโอกาสใน
การจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้ เป็ นรูปธรรมต่อไป
สรุ ป
ภายใต้ ทรั พยากรในชุมชนที่เอื ้อต่อการสนับสนุนส่งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวชุมชน โอกาสการพัฒนา
ชุม ชนและโอกาสการสร้ างรายได้ จากการท่อ งเที่ยวในชุม ชน และภายใต้ ความพร้ อมของชุม ชนในหลายมิติ
ล้ วนแต่เป็ นส่วนเกื ้อหนุนให้ ชุมชนสามารถพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวให้ สามารถสร้ างอาชีพและรายได้
แก่ประชาชนได้ หากแต่ภายใต้ ค วามพร้ อมในทรั พยากรการท่อ งเที่ยวและความพร้ อมของชุม ชน และจาก
ยุทธศาสตร์ ของการพัฒนาประเทศที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาโดยใช้ ชุม ชนเป็ นฐานการพัฒนา (community based
development) ผลจากการวิจัยครั ง้ นี ้ คณะผู้วิ จัยจึงเห็ นสมควรสนับ สนุน ส่ง เสริ ม ให้ ชุม ชนมีก ารพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้ เป็ นรู ปธรรมต่อไป โดยชุมชนควรยื่นข้ อเสนอความต้ องการในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องที่มีความสามารถขับเคลือ่ นการจัดการท่องเที่ยว ประกอบกับชุมชนต้ องมีความมุ่งมัน่ และ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้ ทุนทางสังคม (Social Capital) เข้ าไปจัดการในชุมชน นาศักยภาพของชุมชนมา
ใช้ ผ่านการการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้นาชุมชนในการขับเคลือ่ นกิจกรรมต่างๆ ให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี ้สาเร็ จได้ ด้วยความกรุ ณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพล ดวงจิตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
รั ฐศาสตร์ ที่สละเวลาให้ คาปรึ กษา แนะนาตลอดจนการตรวจและปรั บปรุ งแก้ ไข ทาให้ งานวิจัยเรื่ องนี ้สาเร็ จได้
อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณ ประชาชนบ้ านคลองวัว ตาบลเหมืองใหม่ อาเภออั มพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ให้
ความร่ วมมือพร้ อมทั ้งสนับสนุนข้ อมูลในการจัดทาวิจัยนี ้ และขอขอบคุณคณะผู้วิจยั ทุกท่านที่ให้ ความร่ วมมือใน
การดาเนินการจัดทาวิจยั นี ้จนสาเร็ จเป็ นอย่างดี
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ผศ.ดร.ธนาวัฒน สิริวัฒนธนกุล
ดร.ไพฑูรย เจตธํารงชัย
ผศ.ดร.ทรงพร หาญสันติ
ผศ.ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ
ดร.ธีรารัตน วรพิเชฐ
ดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ
รศ.ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย
รศ.ชื่นจิตต แจงเจนกิจ
ดร.ศิริรัตน โกศการิกา
ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล
ดร.ชลลดา สัจจานิตย
รศ.ไพบูลย ผจงวงศ
รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน
ผศ.ดร.สุนียรัตน วุฒิจินดานนท

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

ดร.พลวัฒน เลิศกุลวัฒน
ผศ.ดร.สุธาวัลย พฤกษอําไพ
ดร.ฉัตรมงคล วงศรัฐนันท
ดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ
ดร.จารุภา วิภูภิญโญ
ดร.ธํารงศักดิ์ เศวตเลข
ดร.สุชาดา เจียมสกุล
ดร.ลัพธพร สวราชย
รศ.ดร.ทิพยรัตน เลาหวิเชียร
ผศ.ดร.สิริจินต วงศจารุพรรณ
ดร.ยอดมนี เทพานนท
ดร.ณัฐพล พันธุภักดี
รศ.ดร.บดินทร รัศมีเทศ
ดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน
ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท
รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ
รศ.ดร.เสาวลักษณ กูเจริญประสิทธิ์
ผศ.ดร.อรุณี ปญญสวัสดิ์สุทธิ์
รศ.ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย
รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ผศ.ดร.วุฒิยา สาหรายทอง
ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย
รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม
ผศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ
ผศ.ดร.ศิวพงศ ธีรอําพน
ผศ.ดร.ธนารักษ เหลาสุทธิ
ผศ.ดร.วรวรรณ ตุมมงคล

ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
ผศ.ดร.อัครนันท คิดสม
รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช
ดร.ชยันต พิภพลาภอนันต
ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย
ผศ.ดร.นนทร วรพาณิชช
ดร.พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน
รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท
ดร.ธนสิน ถนอมพงษพันธ
ผศ.ดร.ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย
ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน
ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล
ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
ดร.สัณหะ เหมวนิช
ผศ.ดร.สุมาลี พุมภิญโญ
รศ.อุนกัง แซลิ้ม
รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
ผศ.ดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
รศ.ดร.วินัย พุทธกูล
ผศ.ดร.นงนุช ปรมาคม
ผศ.ดร.วิศิษฐ ลิ้มสมบุญชัย
ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
ผศ.ดร.อภิชาต ดะลุณเพธย
ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
ผศ.ดร.จักรกฤษณ พจนศิลป
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ
ผศ.ดร.กุลภา กุลดิลก
ผศ.ดร.วลีรัตน สุพรรณชาติ
ผศ.ดร.อิสริยา บุญญะศิริ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร

91. ดร.มนตชัย พินิจจิตรสมุทร
92. ผศ.ดร.รวิสสาข สุชาโต
93. ดร.สรวัฒน วิศาลาภรณ
94. ผศ.ดร.สันติ แสงเลิศไสว
95. ผศ.ดร.อิทธิพงศ มหาธนเศรษฐ
96. ผศ.ดร.ธนาภรณ อธิปญญากุล
97. ดร.อุชุก ดวงบุตรศรี
98. ดร.ชญาดา ภัทราคม
99. ดร.นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
100. ดร.โสภณ แยมกลิ่น
101. ดร.สุวรรณา สายรวมญาติ
102. ดร.สุวพร ผาสุก
103. ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ
104. ดร.เดชรัต สุขกําเนิด
105. ผศ.ดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ
106. ดร.อารียา โอบิเดียวกวู
107. ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร
108. ดร.มล.กุณฑลรัตน ทวีวงศ
109. ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
110. ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
111. รศ.ดร.วิจิตตศรี สงวนวงศ
112. ดร.พรประภา คิคุทจิ
113. ดร.พิมพพร โสววัฒนกุล
114. ดร.กนกอร สีมานนท
115. ผศ.ดร.อรรถพล สืบพงศกร
116. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร
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